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MANIFEST 
15 de març de 2016 

Aquesta data, ens permet any rere any, obrir una 
finestra cap a una mirada àmplia i renovadora de 
les nostres necessitats com a dones. 

En el dia d'avui, milers de dones, fem un espai per 
commemorar el Dia Internacional de les Dones. 
Per tenir present a totes les dones que són mares 
de família, que donen caliu, protecció i amor i 
s'esforcen diàriament per criar els seus fills. A les 
dones treballadores que es realitzen profes-
sionalment i a les que especialment cerquen feina 
i no en troben, pot ser per manca d'una preparació 
adequada o per manca d'oportunitats. 

Animem a totes aquestes dones, que puguin 
reivindicar la igualtat per ocupar-se de manera 
compartida de totes aquestes tasques diàriament, 
i es permetin tenir un espai per a elles mateixes, 
per a cuidar-se, formar-se intel·lectualment, 
llegir, sentir-se i trobar-se. Per saber el què 
necessitem, el què desitgem, què ens fa sentir bé i 
ens permet créixer com a persona. 



Hem de prendre consciència de les nostres 
emocions. Això és de vital importància, ja que són 
les que ens duen a realitzar determinats actes que 
donen lloc a sentir-nos d'una manera o d'una altra. 
L'apodarament de la dona implica que sapiguem 
què volem i com ho volem, i que trobem la força 
necessària per aconseguir-ho. Per això, podem 
recolzar-nos en els projectes, iniciatives i bones 
pràctiques que es promouen des de les diferents 
entitats del districte. 

Donarem visibilitat als nostres processos, amb el 
suport dels que ens recolzen, quan tinguem la 
força per deixar de sentir-nos víctimes, quan 
aprenguem de manera assertiva a posar límits a 
aquelles parelles, fills, familiars, amics o coneguts 
que amb els seus actes o paraules ataquin la nostra 
identitat. 

L'apodarament de la dona implica poder-nos 
situar com a creadores de la nostra vida, i puguem 
dir no, quan sentim que es no.

Ventijol
Entitat membre del 

Consell de Dones del Districte



8 DE MARÇ:
Dia Internacional de la Dona

"De sobte, vaig pensar, mai no seràs una dona 
com cal, passi el que passi faràs el que vols fer". 

Maria Aurèlia Capmany 

El 8 de març es commemora, com cada any, la 
lluita de les dones per la seva participació a la 
societat en igualtat de condicions i pel seu 
desenvolupament íntegre com a persones. 

Enguany a la ciutat de Barcelona, els actes al 
voltant del 8 de març centren la seva mirada en 
aquelles iniciatives que contribueixen a donar 
suport als processos i pràctiques d'apoderament 
de les dones de la ciutat, en tota la seva diversitat. 
També aquells projectes i accions que fomenten la 
seva visibilització. 

És una manera de reconèixer el paper de les 
centenars de dones que treballen per eradicar les 
desigualtats que els hi afecten per l'únic fet de ser 
dones. Unes ho fan des d'entitats, moviments i 
associacions, d'altres inicien el seu camí des de 
l'anonimat de la lluita personal, però totes elles 
són activistes que contribueixen a teixir xarxes 



comunitàries als nostres barris i carrers. És 
l'anomenat "feminisme popular" que denuncia i 
planta cara a les relacions de poder entre homes i 
dones que les han exposat tradicionalment a la 
desigualtat i la subordinació i que camina, no 
sense haver de superar pedres pel camí, cap a la 
transformació social i la procura d'una societat 
més igualitària i democràtica. 

A partir de la pràctica diària en cada un dels seus 
espais, impulsen accions comunitàries que 
fomenten la participació de les dones en els espais 
en què es defineixen les polítiques públiques; 
promouen activitats formatives i de lleure que 
contribueixen a millorar el seu benestar; i són peça 
clau en la lluita pel reconeixement de la plena 
autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin 
desenvolupar les seves capacitats, lliures de 
qualsevol tipus de discriminació, tal i com recull la 
llei catalana 17/2015 del 21 de juliol, d'Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes. 

Aquest programa d'activitats és una bona mostra 
de la força d'aquesta xarxa comunitària a Sant 
Andreu. També de la feina que duu a terme el 
Consell de Dones del Districte, espai on 
s'apleguen algunes d'aquestes pràctiques. 



Aprendre de les experiències de les altres, 
fomentar les sinèrgies entre col·lectius i entitats, 
apostar per la incorporació de noves veus i seguir 
enfortint els espais de treball en pro de la igualtat 
són les claus per mantenir vius processos 
comunitaris d'apoderament de les dones. 

Laia Ortiz i Castellví  
Regidora del Districte
de Sant Andreu

  

Montserrat Benedí i Altes 
Presidenta del Consell

de Districte 



ACTES CONSELL DE LES DONES
 DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

13 de març, a les 12 h
ACTE CENTRAL DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU PEL 8 DE MARÇ
ACTE COMMEMORATIU: Memòria d´una 
lluita pels drets laborals. Homenatge a les dones 
de Motor Ibèrica. Parlaments. Actuació de Pepe 
Gómez i Frank Mercader.
Lloc: C/ Segadors, s/n.
Organitza: Consell de Dones del Districte de Sant 
Andreu

Del 15 al 24 de març, de les 17-21 h
Exposició: “Maria Teresa Vernet i  Real, 
compromís de gènere i modernitat”. 
Maria Teresa Vernet i Real va ser una escriptora 
singular, la primera dona a guanyar el Premi Joan 
Creixells de novel·la l'any 1934 amb l'obra Les 
algues roges, que per primer cop visibilitzava la 
sexualitat femenina en una obra literària.
Aquesta exposició vol retre homenatge a una 
personalitat literària de referència tant per la 
modernitat dels temes com per l'estil de les seves 
obres. Exposició cedida per l'Institut Català de la 
Dona (ICD).



Lloc: Auditori Centre Cultural Can Fabra. 
C/ Segre, 14
Organitza: Consell de Dones del Districte de Sant 
Andreu i Institut Català de les Dones

15 de  març, a les 18 h
ACTE CENTRAL DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU PEL 8 DE MARÇ:
Presentació de l´acte, a càrrec de  Trama Serveis 
Culturals.
Lectura del manifest, a càrrec de Ventijol.  
Actuació musical de Patty Lodeiro&The Ga�er's 
(Taller de Músics). 
Presentació del vídeo de Baró de Viver (processos 
i pràctiques d´apodarament de les dones i del 
barri). 
ARBRE DELS DRETS I DELS DESITJOS
Lloc: Auditori Centre Cultural Can Fabra
C/ Segre, 24-32
Organitza: Consell de Dones del Districte de Sant 
Andreu, Taller de Músics i Trama Serveis Culturals



ACTE DE LLIURAMENT DEL 
XXX PREMI

MARIA AURÈLIA CAMPMANY

8 de març, a les 17.30 h
LLIURAMENT DEL XXX PREMI MARIA 
AURÈLIA CAPMANY.
Lloc: El Born Centre Cultural. Pl. Comercial, 12
Organitza: Regidoria de Cicle de vida, Feminis-
mes i LGTBI



DEBATS PAD
(PLA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE

DE SANT ANDREU)

4 de març, de les 18.30-20 h
PASSEJADA. PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers de Trinitat Vella. 
Punt de trobada: pl. de la Trinitat Vella
Organitza: Districte de Sant Andreu

5 de març, de les 11.30-13 h
PASSEJADA. PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers de La Sagrera.
Punt de trobada: pl. Masadas
Organitza: Districte de Sant Andreu



11 de març, de les 18.30-20 h
PASSEJADA. PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers del Congrés i els Indians. 
Punt de trobada: pl. del Congrés. 
Organitza: Districte de Sant Andreu

12 de març, d’ 11.30-13 h
PASSEJADES: PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers del barri de Navas.
Punt de trobada: pl. Ferran Reyes.
Organitza: Districte de Sant Andreu

15 de Març, a les 19 h
DEBAT per fomentar el coneixement mutu i el 
diàleg entre les diferents comunitats que formen 
el barri. Àrea: Cicles de Vida
Lloc: CC de la Trinitat Vella. C/ de la Foradada, 36
Organitza: Districte de Sant Andreu.



18 de març, de les 18.30 h
PASSEJADA. PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers de Sant Andreu de Palomar
Punt de trobada: pl. Orfila 1
Organitza: Districte de Sant Andreu 

19 de març, de les 11.30 h
PASSEJADA. PENSAR L'ESPAI PÚBLIC 
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Mapeig 
amb perspectiva de gènere de l'espai públic dels 
barris amb la voluntat de trobar les principals 
deficiències. Propostes de millora.
Lloc: Carrers de Bon Pastor
Punt de trobada: pl. de la Trinitat Vella
Organitza: Districte de Sant Andreu



PROGRAMACIÓ ACTIVITATS

Des de febrer al 10 de març
EXPOSICIÓ: Al principi va ser la paraula.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver. C/Quito, 8-10 
Organitza:   i CIRDCentre Cívic Baró de Viver

1 de març, a les 18h
XERRADA: Dones i mitjans de comunicació. 
A càrrec de la politòloga, professora de protocol, i 
assessora d'imatge corporativa i personal, Meriu 
Lòpez.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella,
C/ Foradada, 36
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Del 1 al 13 de març
ESPAI EXPOSITIU: còmics, llibres, música i 
pel·lícules  per commemorar el dia Internacional 
de les Dones.
Lloc: Planta baixa de la Biblioteca Ignasi Iglésias-
Can Fabra. C/Segre, 24-32.
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

De l'1 al 15 de març, de 9.30h a 13h i de 15h a 21h.
EXPOSICIÓ: Els feminismes de Feminal



Lloc: Passadís CFA Pegaso. C/ Segadors, 2, 2n  
Organitza: CFA Pegaso

2 de març, de 19:30h-21h.
DEBAT com activitat complementària a la mostra 
expositiva “Violència masclista en la parella”.
En què pensem: Ahir i avui Dedica una sessió al 
tractament de l'AMOR. Una proposta que 
convida als participants a reflexionar sobre el 
concepte i conèixer com han tractat el tema 
diferents filòsofs antics i contemporanis. 
Amb la col·laboració de Gemma Felip.
Activitat participativa, oberta i gratuïta.
Lloc: SCE La Lira. C/ Coroleu, 15
Organitza: SCE La Lira
 
Del 2 al 17 de març
EXPOSICIÓ: Quanta guerra...dones i guerra 
cívil. 
Exposició elaborada per l 'Ajuntament de 
Barcelona i la Taula de Dones del Districte de Les 
Corts, que visibilitza el paper de les dones durant 
la Guerra Civil a la nostra ciutat: el manteniment 
de la vida a la rereguarda malgrat els bombardejos, 
la manca d'aliments i l'horror de la guerra.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C/ Foradada, 36



Organitza: Centre cívic Trinitat Vella, PIAD Sant 
Andreu i CIRD

Del 2 al 17 de març
EXPOSICIÓ: La representació dels cossos de les 
dones. 
Feta per l'Observatori de les Dones als Mitjans de 
Comunicació.
Aquesta exposició té com a objectiu la iniciació de 
la lectura crítica de la representació que fan els 
mitjans de comunicació audiovisual del cos 
femení, desxifrant els missatges ocults que tenen 
els imatges per tal de posar en evidència els 
perjudicis adquirits, que contribueixen a que 
tinguem una percepció condicionada del propi 
cos.
Lloc: Espai Barcino. Via Barcino, 75-77
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella, PIAD Sant 
Andreu i CIRD

4 de març, a les 17.30h
DONA. Taller per infants de 9 a 12 anys
Lloc: Biblioteca Bon Pastor. C/ Estadella, 64
Organitza: Biblioteca Bon Pastor



Del 7 al 18 març. Inauguració el 8 març a les 19 h 
EXPOSICIÓ:  Les dones. 
Exposició de Pintura. Lectura de poesies. 
Homenatge a les dones a càrrec de Elena Almeda, 
Mª Rosa Guri i Josep Lluis Buils.
Lloc: Espai Josep Bota . C/ Sant Adrià, 18*24
Organitza: Grup Pintors de Sant Andreu

7 de març , a les 19 h
CICLE POLÍTICA I DONA:
La política per a les dones. Polítiques d'igualtat
Tenen a veure el masclisme i la violència de gènere 
amb el poder polític i econòmic? Quin paper 
juguen les dones en els actuals sistemes demo-
cràtics? Abordarem les relacions entre ètica i 
política des d'una perspectiva de gènere i apren-
drem a apoderar-nos participant activament de la 
vida pública. A càrrec de: Trama serveis culturals
Lloc: Sala d'actes del CC Navas. Ptge. Dr. Torent, 1
Organitza: Centre Cívic Navas

7 de març, a les 18.30h.
DOCUMENTAL I CINEFÒRUM: L'Aventura 
de conèixer. La Claqueta. Les costures de la pell. 
A càrrec de Miquel Carrillo de NO DUST FILMS. 
Sinopsi: La Bharathi i la Yamuna viuen a 
Bangalore, a l'Índia, i s'han passat la vida cosint per 



les grans multinacionals del sector tèxtil que 
omplen els armaris de mig món. Com altres dones, 
han decidit no tenir por i lluitar per assolir un futur 
digne, sabent que l'únic camí per aconseguir unes 
condicions de treball justes passa per assumir una 
confrontació directa amb els seus patrons. 
Durada: 60 minuts.
Lloc: Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet
C/ Camp del ferro,1-3
Organitza: Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet,
Federació Catalana de Cineclubs i NO DUST 
FILMS

Del 7 al 12 de març
L'ARBRE DELS DRETS I DELS DESITJOS
Volem celebrar el Dia Internacional de les Dones, 
convidant-vos a participar i a deixar les vostres 
reflexions en l' “Arbre dels drets i dels desitjos”. Un 
arbre on tothom qui vulgui podrà penjar fulles on 
s'escriuran els anhels i les reivindicacions a favor 
d'un nou marc de relació entre dones i homes més 
igualitari basat en el respecte i en el reconei-
xement. Missatges de pau i solidaritat, d'igualtat, 
de rebuig contra la violència masclista, de 
reivindicació del dret a poder decidir sobre el propi 
cos... Participa i vine a deixar el teu desig!



Contribuïm a donar suport i visibilitat als 
processos i pràctiques d'apoderament de les 
dones! 
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu. C/ Gran de Sant 
Andreu, 111
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu

Del 7 al 18 de març
EXPOSICIÓ DE PINTURA: Silencis i reflexions
(“Silencis i reflexions” vol recuperar la memòria 
històrica de les dones anònimes treballadores de 
les fàbriques tèxtils que durant la postguerra van 
patir situacions de repressió i explotació.)
Lloc: CC Sagrera. C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic la Sagrera

8 març, de 17 a 21 h
ACTIVITATS PEL DIA DE LA DONA. Dansa 
urbana, cant, exhibició de ball i monòlegs.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. Intercanviador (planta 
1 i 2). C/Garcilaso, 103
Organitza: Espai Jove Garcilaso
8 de març, a les 17.30 h 
17.30h. Classe oberta de ball “la revolución de las 
caderas”.
18.00h. Presentació de la campanya NO ÉS NO 
a Baró de Viver.



18.30h.  “LES DONES DEIXEM EMPREMTA”.
Acció poètica/visual, oberta a la participació de 
veïns i veïnes.
19.15h. . Pica pica comuni-“FEMME CUISINE”
tari inspirat en diferents  dones de tots els temps. 
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver. C/Quito, 8-10
Organitza: Grup de dones de Baró de Viver, 
Centre Cívic Baró de Viver, Servei de Dinamit-
zació Juvenil, Sala Jove, Pla de Barris, Casal de 
Gent Gran

9 de març, a les 17.30 h
ACTE COMMEMORATIU D'ENTITATS I 
SERVEIS de Bon Pastor pel Dia de la Dona
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor . 
Plaça Robert Gerhard, 3
Organitza: Entitats i equipaments del barri de 
Bon Pastor

9 de març
PEL.LÍCULA: Sufragistas
Inscripció prèvia:
-Alumnes: subvencionats
-No alumnes: 6,5€
Lloc: Cinema Renoir Floridablanca
C/ Floridablanca, 135
Organitza: CFA Pegaso



9 de març , a les 19 h
ACTE CULTURAL ple de sensibilitat per 
inaugurar l'exposició “Dona i Guerra Civil”. En un 
ambient distès i pròxim, les arpilleristes del Casal 
ens explicaran històries de vida i ens faran 
reflexionar sobre el paper de la dona durant la 
guerra civil.
Preu: Gratuït. Aforament limitat. 
Es recomana confirmar assistència enviant un 
correu electrònic a: congresindians@bcn.cat o 
trucant al 93 351 39 53
Lloc: Casal de barri Congrés-Indians 
C/ Manigua, 25-35
Organitza:  Casal de barri Congrés-Indians, Grup 
d'Arpilleristes, Associació El Caliu

 9 de març, a les19 h
RECITAL DE POESIA. A càrrec del Grupo 
Constancia. Els poemes que es llegiran tindran 
com a tema central la dona, amb l'acompanya-
ment del guitarrista Juan Guerrero.
Preu: Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu



Del 9 de març al 9 de juny
INICI EXPOSICIÓ: “Dona i Guerra Civil. 
Mostra d'Arpilleres del Casal de barri Congrés-
Indians” 
Històries i records personals, familiars... que en 
definitiva són tots part de la nostra història 
col·lectiva i d'un passat trist i convuls del qual 
n'hem d'extreure moltes lliçons...
Preu: Gratuït
Lloc: Casal de barri Congrés-Indians 
C/ Manigua, 25*35. 1r pis del Casal de barri
Horaris de visita: Matins de dilluns a diumenge de 
10-13h. Tardes de dilluns a dissabte, de 16-20h.
Organitza: Casal de barri Congrés-Indians i Grup 
d'Arpilleristes del Casal

10 de març, a les 17.30h
CONTES: Atreveix-te amb els llibres. Dones de 
conte!
Lloc: Biblioteca Bon Pastor. C/ Estadella, 64
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

10 de març, a les 18 h
Presentació del procés de CONFECCIÓ DE 
VESTITS DE PAPER I EXHIBICIÓ I DES-
FILADA de vestits  a càrrec de Sra. Teresa 
Ponseti.



Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular de 
Sant Andreu, Can Galta Cremat
C/ Arquímedes,30
Organitza. Centre Municipal de Cultura Popular

10 de març , a les 19 h
CONFERÈNCIA: Dona i República
A càrrec de Carmen Domingo
Lloc: CC Sagrera. C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic la Sagrera

11 de març, a les 18 h
LECTURA POESIA DE DONA
Lloc: Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
C/ Gran de Sant Andreu, 467
Organitza: Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
11 de març , a les 19 h
Espectacle musical: 
DONA CANÇÓ. Marta Mattotti &Carmen Glez
Lloc: CC Sagrera. C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic la Sagrera

11 de març, a les 19.30 h
CICLE MUSICAL: Com a casa/Amb veu de dona 
“Contes i llegendes sobre les nostres cançons” 
(Marga Mingote)



A través de la figura d'una trobairitz, una dona 
poetessa i músic, us acostarem el món de les 
princeses, les fades, els cavallers i els, tot passant 
una estona amb bons relats i bona música.
Lloc: Centre cívic Trinitat Vella. Espai Foradada . 
C/ Foradada, 36
Organitza: Centre cívic Trinitat Vella

11 de març , a les 19.30 h
TEATRE D'APROP: Quatre dones. Contes de la 
Rodoreda.
Donem vida als contes de la Mercè Rodoreda i 
fidels a les seves paraules presentem quatre 
personatges femenins: una jove ens comenta la 
seva relació amorosa, una dona amb el portamo-
nedes buit, una mainadera que té cura de la petita 
de la casa i una immigrant que busca una casa on 
servir. Convidem l'espectador a gaudir dels senti-
ments i emocions que caracteritzen els perso-
natges femenins, creats per l'escriptora, Mercè 
Rodoreda. Teatralització dels contes: Tarda al 
cinema, El bitllet de mil, La mainadera, Zerafina.
Direcció: Maria Codinachs. Actriu: Pepa Lavilla
Públic: adult . Durada: 45 min . Idioma: Català
Lloc: Sala d'actes del CC Navas. 
Ptge. Dr. Torrent, 1
Organitza: Centre Cívic Navas



11 de març, a les 19.30h
CINEFÒRUM: F8Minisme per a Dummies.
Curtmetratge: la majoria oprimida. Debat.
Lloc: Ateneu l'Harmonia. C/ Sant Adrià, 20
Organitza: Ateneu l'Harmonia i Col·lectiu 
Cultural de Cinema Popular de Sant Andreu

12 de març , a les 11 h
DONES DE CONTE: taller familiar de manua-
litats i llibres.
Lloc: Biblioteca Bon Pastor. C/ Estadella, 64
Organitza: Biblioteca Bon Pastor, AMPA Escola 
Bon Pastor i AMPA CEIP Bernat de Boïl

12 de març , a les 16.30h
CINE FÒRUM “Pago justo”
L'any 1968, 200 dones treballadores de la planta 
Ford de Dagenham, Londres, van organitzar una 
vaga per reivindicar la igualtat de sous respecte els 
homes. 
Lloc: Casal Navas. C/ Capella, 14
Organitza: Casal  Gent Gran de Navas

12 de març, a les 18 h
CONCURS THE BIG FEMEN QUIZ! (equips i 
show sobre les grans dones de tots els temps).
Per a inscripcions (+16 anys) al telèfon:



933 602 874
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella, C/ Foradada, 36
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

12 de març , a les 19 h
TEATRE “Presas” de la CIA. La traviesa teatre.
Lloc: CC Sagrera. C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic la Sagrera

14 de març, a les 17 h
CONFERÈNCIA “la progressió de les dones en 
el sindicalisme”.
A càrrec de Carmen Martínez (Infermera de la 
Vall d'Hebron i Sindicalista).
Lloc: CC Sagrera. C/Martí Molins, 29
Organitza: Mirada de Dona

14 de Març, a les 19.00 h
XERRADA: Què volem les dones ARA?
Convidada: Cristina Sánchez Miret. Sociòloga 
experta en Desigualtat i Gènere.
Obert a tothom
Lloc: Seu ERC Sant Andreu. C/Agustí Milà, 27 
baixos
Organitza: ERC Sant Andreu



14 de març, a les 19 h
CONFERENCIA-DEBAT: "Día internacional 
de la mujer: La lucha por la igualdad de derecho"
Ponents: Antonio Soler, autor del ll ibre 
"Femínidos", Noelia Torres i Imma Moraleda. 
Lloc: Centre Cívic de Bon Pastor 
Plaça Robert Gerhard, 3
Organitza: PSC de Sant Andreu

Del 16 de març a l'1 d'abril
EXPOSICIÓ “DONES DEL 36”.
Lloc: Biblioteca Bon Pastor. C/ Estadella, 64
Organitza: CIRD i Biblioteca Bon Pastor

17 de març, a les 19 h 
CONFERÈNCIA “El secret del meu turbant”. 
Nadia Ghulam, ens parlarà del seu país, 
Afganistan, en general i en particular, de la 
situació de les dones afganeses.
Lloc: Can Guardiola . C/ Cuba, 2
Organitza: Pal·las Atena

Del 21 de març al 21 d'abril , de dilluns a diumenge 
de 10-13 h i de dilluns a dissabte, de 16-20 h.
EXPOSICIÓ: “Quanta guerra...Dones i Guerra 
Civil”. Preu: Gratuït 
Lloc: Casal de barri Congrés-Indians 



C/Manigua, 25-35
Exposició elaborada per l 'Ajuntament de 
Barcelona i la Taula de Dones del Districte de Les 
Corts, que visibilitza el paper de les dones durant 
la Guerra Civil a la nostra ciutat.
Organitza: Casal de barri Congrés-Indians i 
CIRD 

29 de març, a les 11 h 
MANIFESTACIÓ A FAVOR D'UNA PENSIÓ 
DIGNA. 
Lloc: Plaça de Sant Jaume
Organitza: Associació Ciutadana pels Drets de les 
Dones

31 de març, a les 18.30 h
CONFERÈNCIA CAFÈ-TEATRE:  Cicle 
“Dones d'Art” Lee Miller.
La dona omnipresent. Model, fotògrafa i 
corresponsal de guerra. Amb ella, Man Ray creà la 
solarització i fou la musa de grans artistes. S'enrolà 
a l'exèrcit per a poder fotografiar la Segona 
Guerra Mundial. Viatjà a Egipte, on es va 
enamorar mentre fotografiava les piràmides. Al 
morir, el seu fill descobrí de nou la seva mare a 
través de totes les seves fotografies, guardades a 
les golfes de casa seva.



Lloc: Centre cívic Trinitat Vella
C/ Foradada, 36. Entrada per carrer Alt.
Organitza: Centre cívic Trinitat Vella

31 de març, a les 19 h
XERRADA AMB AUDICIÓ:“Les grans 
cantants de jazz. De Mamie Smith a Nina 
Simone”. Visitem a algunes de les millors cantants 
de Jazz del Segle XX des de la llegendària Mamie 
Smith fins a la temperamental Nina Simone, a 
través de la història del gènere mitjançant un 
seguiment del seu context històric, l'evolució dels 
diferents estils Jazzístics,  les seves curioses 
biografies i, per descomptat, les seves inter-
pretacions més sublims.  
A càrrec de Teresa Torres Villaseca. Professora de 
Música i Historiadora de l'Art. 
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
C/Segre, 24-32. Espai: Auditori                                   
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra



SANT ANDREU : 
Associació de Dones Pal·las Atena    
Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
Biblioteca Ignasi Iglesias -Can Fabra
Centre Cívic de Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra 
Centre Municipal de Cultura Popular de Sant 
Andreu 
Escola d'Adults Pegaso 
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés 
Taller de Músics Escola Superior d'Estudis 
Musicals
CFA Pegaso
Grup de Pintors de Sant Andreu 
SCE La Lira 

LA SAGRERA
Associació de Dones Mirada de Dona :
Centre Cívic de la Sagrera: “ La Barraca
Espai Jove Garcilaso
Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet
Ventijol

ENTITATS I SERVEIS
COL·LABORADORS



CONGRÉS INDIANS
Casal De Barri Congrés Indians
Grup de Dones Arpilleres
Associació el caliu

BARÓ DE VIVER 
Centre Cívic Baró de Viver: 
Pla de Barris Baró de Viver: 
Grup de Dones Baró de Viver
La Sala Jove Baró de Viver
Casal de la Gent Gran
Servei de Dinamització Juvenil

BON PASTOR
Pla de Barris del Bon Pastor
Centre Cívic de Bon Pastor 
Biblioteca del Bon Pastor
Ampa Escola Bon Pastor
Ampa CEIP Bernat de Boïl 
Entitats

TRINITAT VELLA
PIAD



Centre Cívic de la Trinitat Vella- Espai Via-
Barcino
Grup de Dones de la Trinitat Vella
Xarxa Jove de la Trinitat Vella
Biblioteca de la Trinitat Vella- J. Barbero
Punt d'Informació Juvenil
SDJ (Servei de Dinamització juvenil)
APC ( educadors a partir del carrer ) 
PIJ 
Sala Jove 

NAVAS  
Centre Cívic de Navas
Pla Comunitari de Navas
Casal de gent  gran de Navas

Altres 
CIRD
Trama serveis Culturals
Regidoria de Cicle de vida, Feminismes i LGTBI
Consell de les Dones Districte de Sant Andreu 
PSC
ERC
ICD ( Institut Català de les Dones ) 



Districte de
Sant Andreu
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