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Sarrià-Sant Gervasi

#BCNANTIMASCLISTA

25N Dia Internacional 
per l’Eliminació de
la Violència vers
les Dones

barcelona.cat/bcnantimasclista

Amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional contra la violència vers 
les dones, el Districte ofereix diverses 
propostes als diferents equipaments 
per suscitar-ne la reflexió.
 

EMERGENCY EXIT # de pell i de fil

Dijous, 23 de novembre a les 19 h

Una peça de dansa, vídeo i titella 
per contar els papers d’una dona 
contemporània. 

Al Centre Cívic Vil·la Florida, carrer 
Muntaner, 544

Coreografia i interpretació Antonella 
D’Ascenzi
Realització vídeo i mapping en viu Candela 
Muschetto
Assessoria coreogràfica Sara Simeoni
Disseny de llum Roger Blasco

PHOTOCALL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES

Dies: 15, 16, 17 i 18 de novembre, al  Casal 
de Barri Espai Putxet, C/ Marmellà, 13. 

Dies: 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de novembre, 
al Centre Cívic Sarrià, C/ Eduardo Conde, 
22-42.



Consulta altres propostes dels equipaments del districte! barcelona.cat/bcnantimasclista

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI

C/ Jaume Piquet, 23

Dimecres, 22 de novembre 
19.30 h
Ventres de lloguer
Tertúlia organitzada pel Lobby de Dones.
Una reflexió sobre el mercat de la maternitat per encàrrec. 

Dijous, 23 de novembre 
Acció reivindicativa conjunta amb altres entitats 
feministes del barri.
Elaboració d’un mural sobre la violència de gènere. 

Divendres, 24 de novembre
20 h Taronges imperfectes. L’Imperdible del 25N, serà 
un Teatre- fòrum Reflexió escènica sobre el masclisme, les 
violències i el mite de l’amor romàntic, A càrrec de la compa-
nyia de teatre Patates amb Suc.

Dimecres, 29 de novembre
19 h Cafè literari ‘Com es fa una noia, de Catlin Mor-
gan’
Amb les seves novel·les ens descobreix el seu “neofeminis-
me punk” (tal com l’anomena G. Wiener).
Preu: 2.90€ amb consumició inclosa.

Del 14 al 28 de novembre, els dimarts de 18.30 a 20.30 h
Taller , ‘Mitjans de comunicació i igualtat de gènere, 
un horitzó encara llunyà?’
Amb SomAtents, col·lectiu que apropa l’activitat interpretati-
va i crítica de la premsa a la ciutadania.
Col·labora: Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Taller gratuït per a joves a partir de 12 anys (6 hores). Cal 
reserva prèvia a formacio@casaorlandai.cat

Dissabte, 25 de novembre, de 10 h a 13 h
Taller d’autodefensa i apoderament per a noies 
Espai per potenciar la seguretat física i emocional, a través 
de la consciència de l’espai, la percepció, la força física o la 
comunicació verbal i no verbal. 
Taller gratuït (3 hores).Inscripció prèvia a piad_sarriasantger-

vasi@bcn.cat (PIAD) o al informaciojoves@casasagnier.net (PIJ)
Organitzen: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i Punt 
d'Informació a Joves (PIJ) de Sarrià-Sant Gervasi.
Activitat gratuïta, però cal inscriure's prèviament al PIAD o PIJ 
Sarrià-Sant Gervasi.

CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA - VÁZQUEZ MONTALBÁN

C/ Reis Catòlics, 16-34

Dissabte, 25 de novembre, a les 10 h 
Caminada BARCELODONA
La història l'han escrit sempre els homes, parlant d'homes i per als 
homes. Però on eren les dones mentrestant? Les dones sempre 
han estat presents encara que silenciades. BarceloDONA és una 
de les moltes rutes que es podrien fer a Barcelona on la dona en 
serà la protagonista. 
A càrrec de Meritxell Carreres
Cal inscripció prèvia.

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ

C/ Castelló, 7

Divendres, 1 de desembre, a les 18 hores
L’HORA DEL CONTE: DIT I FET 
Activitat adreçada a famílies amb fills i filles que vulguin compartir 
estratègies educatives i reflexionar sobre aspectes relacionats 
amb la promoció de relacions més igualitàries i no violentes des 
de la infància.
A càrrec d’ Associació Enruta’t
Organitza: Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones, col·labora PIAD Sarrià-Sant Gervasi

CASAL DE JOVES CASA SAGNIER

C/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier)

Pel 25 N plantem cara a la violència masclista! Recollida 
de fotografies de joves del barri.

Dissabte, 25 de novembre, a les 16 h
Pintada d'un mural participatiu 
Amb les imatges recollides dels i les joves participants, 
amb la col·laboració de diferents entitats del barri.

CASAL INFANTIL CASA SAGNIER

C/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier)

Divendres, 24 de novembre
Contes no sexistes
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi i Casal Infantil 
Sagnier. 

BIBLIOTECA CLARÀ

C/ Doctor Carulla, 22-24

Divendres, 24 de novembre, a les 18 h
Lletra petita. Sac de rondalles. Princeses pitipite-
ses.
Contes protagonitzats per princeses de tota mena. 
En la parla de la Marina Baixa (País Valencià). A càrrec de 
Blai Senabre. 
A partir de 4 anys.

Dimarts, 28 de novembre, a les 19 h
L’Aventura de Conèixer. T’interessa. 
Recorregut a través de l'obra de quatre dones
realitzadores pertanyents a cultures molt.


