
Activitats al Districte de Sant Andreu



Manifest del 8M
Hi ha persones que diuen que el feminisme d’avui dia no és com el 
d’abans. Que les dones han aconseguit molt i que no cal lluitar més. 
Però dia a dia continuem amb els rols d’home o de dona, i encara la 
societat sencera ha de fer més canvis. Igualtat a la feina, a l’àmbit 
domèstic, en les oportunitats en Ensenyament, en la varietat 
d’estudis... S’han de canviar les relacions personals, les maneres de 
conviure, encaixar les noves famílies i els nous amors. S’ha de trencar 
la línia recta heteropatriarcal i connectar totes les persones que no s’hi 
adhereixen com una constel·lació d’estrelles.
Les dones hem avançat en els nostres drets, però encara ens queda 
feina; la paritat social plena en tots els camps és una lluita constant 
que hem de mantenir sense treva fi ns a la conquesta defi nitiva: arribar 
a la veritable igualtat.
Canviar el pensament masclista establert des de sempre és una tasca 
que requereix, per part de la dona, una actitud de resistència davant 
les difi cultats. També necessitem homes forts disposats a treballar per 
una societat més igualitària i justa. 
Però no volem un món acotat per les paraules dona-home, o home-
dona; volem una societat i un món amb el vocable “persona”, on tothom 
tingui cabuda, i puguem deixar de banda la repressió cultural i estètica 
que tant mal ens fa.
Necessitem tots els gèneres i totes les persones per transformar la 
nostra societat. Tots i totes hem de tenir esperança, aprendre a viure i 
ser feliços. Mereixem la plena acceptació, el reconeixement i l’estima de 
tots els éssers de la nostra societat.
Aristòtil va dir que “la fi nalitat última de la persona és la felicitat”.
Lluitem des d’aquest punt i totes sortirem guanyant en fer un món millor. 

Grup de dones arpilleres de Congrés-Indians

Un clam contra la desigualtat
Tornem a clamar, a reivindicar, a lluitar. La commemoració del Dia 
Internacional de les Dones arriba un any més a Sant Andreu amb 
l’objectiu d’aixecar la veu contra les desigualtats que, dia rere dia, 
patim arreu del món. 
Juntament amb les entitats i equipaments, el Districte de Sant Andreu 
ha enllestit desenes d’actes per donar visibilitat a gran part de les 
problemàtiques que encara avui afecten les dones de tots els països 
i de totes les cultures. Les activitats programades treballaran la 
perspectiva de gènere amb tot tipus de públic i rellegiran la història en 
clau femenina com bé ho fan les arpilleres del Congrés i els Indians, 
encarregades aquest any de subscriure el manifest. Aquest escrit 
serà, a més, el document que guiarà l’acte central del Districte el 
proper 13 de març a la Fàbrica de Creació. 
Reforçarem cada passa endavant amb les marxes exploratòries 
de dones que es duran a terme en les properes setmanes tant a la 
Trinitat Vella com al Bon Pastor. I, com no, tindrem un gran espai per 
a la memòria de les avantpassades lluitadores amb una mostra a La 
Sagrera que reconstruirà el paper de les dones durant la República, 
la guerra i el franquisme. Rellegirem els contes amb perspectiva de 
gènere a Navas i denunciarem la situació que pateixen les cambreres 
d’hotel, Les Kellys, al barri de Sant Andreu. 
L’anàlisi del passat ens permetrà avançar cap al futur amb l’orgull 
dels reptes aconseguits i l’anhel de tot el que ens queda per lluitar. 
Us convidem a cantar i a recitar les poesies que retran homenatge a 
les reivindicacions aconseguides alhora que ens permetran agafar 
embranzida per plantar cara al futur. 
Perquè el camí que ens queda per recórrer només s’entén en clau 
feminista. I perquè només prosseguint amb aquesta lluita podrem 
arribar a gaudir de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
Ara i sempre ens donarem la mà per combatre la feminització de la 
precarietat laboral, la bretxa salarial i l’escassa visibilitat de les dones 
en la majoria d’àmbits. 
Ara i sempre ens donarem la mà per sentir-nos fortes i capaces de 
canviar el món. 
 
Laia Ortiz Castellví Montserrat Benedí i Altes
Regidora del Districte de Sant Andreu Presidenta del Consell de Districte

precarietat laboral, la bretxa salarial i l’escassa visibilitat de les dones 



Dijous 1 de març
De les 17 a les 18.30 h
Cinefòrum: Las constituyentes
Documental sobre les 27 diputades 
i senadores que, des del seu treball 
parlamentari en la legislatura de 1977, 
van protagonitzar el canvi polític cap a la 
democràcia a Espanya.
Lloc: Casal de Gent Gran La Palmera
C/Olesa, 41 
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones 
de Sant Andreu. 

18.30 h
Conferència-teatralitzada
Dones d’art: Carmen Balcells
Carmen Balcells va revolucionar el mapa 
literari internacional canviant per sempre 
la situació d’inferioritat de l’escriptor 
davant el mercat editorial.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
C/Foradada, 36
Organitza: Centre Cívic de la Trinitat Vella

Dilluns 5 de març 
De les 16.30 a les 18.45 h
Arbre dels desitjos: 
Pengem missatges reivindicatius  
L’arbre estarà ubicat tot el mes al hall del 
centre cívic de Navas
Actuació musical
Lloc: Plaça Ferran Reyes
Organitza: Pla Comunitari de Navas

19 h
Recital poètic per commemorar el 
Dia Internacional de les Dones 
Amb lectura de versos de Vicente 
Alexandre, Robert Ganzo, Cristina Oliveira 

Chávez, Laura Cristina Pavón, Anna 
Rosell, Yulimar Reyes... 
Rapsodes: Mar Regot i Alfredo Àlvarez
Lloc: Centre Cívic Navas 
Passatge Doctor Torrent, 1 
Organitza: Centre Cívic de Navas 

De les 19 a les 20.30 h
Xerrada: Dones i Treball en la 
República Catalana
Xerrada a càrrec de Mireia Mata i 
Solsona, vicesecretària General de Dones, 
entorn i gestió del coneixement d’ERC.
Lloc: C/Agustí Milà, 27
Organitza: Secretaria de les Dones, ERC Sant 
Andreu

Dimarts 6 de març 
17.30 h
Taller per infants: La Finestra 
Indiscreta. Una història amb 
perspectiva de gènere 
La Finestra Indiscreta és un projecte 
editorial que vol trencar els prejudicis 
culturalment assignats als infants. 
A càrrec de Marina Sáez, arquitecta i 
il·lustradora
Activitat gratuïta i aforament limitat 
Lloc: Centre Cívic Navas 
Passatge Doctor Torrent, 1
Organitza: Centre Cívic de Navas 

19 h
Xerrada: Dona i salut a partir 
dels 60 anys
A càrrec de Laura Mónica Pérez
Lloc: Biblioteca del Bon Pastor
C/Estadella, 64
Organitza: Biblioteca del Bon Pastor

Dimarts 13 de març
18.30 h
Acció poètica i artística 
Desvestint el gènere
Parlaments a càrrec de la regidora 
del Districte, Laia Ortiz, i la 
presidenta, Montse Benedí 
Lectura del manifest a càrrec del 
grup Arpilleres de Congrés-Indians
Representació de Mecàniques, a 
càrrec de la companyia Pedra i la 
violinista Núria Garcia
Serà un homenatge a les milers de 
dones que, durant un segle, van treballar 
i impregnar d’energia femenina la 
fàbrica de fi laments Fabra i Coats. 
L’acte comptarà amb una instal·lació 
performativa i audiovisual i amb les 
intervencions de la coreògrafa Mar 
Medina, de la violinista Núria Garcia i 
d’un conjunt de ballarines. 
Lectures de poemes a càrrec d’entitats 
de dones del consell de les dones
L’acte estarà conduït per Trama
Lloc: Fàbrica de Creació
C/Sant Adrià, 20. Planta baixa 
Organitzat per: Consell de les dones del districte 
de Sant Andreu, Grup d’Arpilleres, Fàbrica de 
Creació - ICUB, Muhba, Companyia Pedra, Taller 
de Músics - Núria Garcia i Trama

20 h
Pilar de dones de la mà 
de la Colla Jove de Barcelona
Lloc: Recinte Fabra i Coats 
Davant CAC
Organitzat per: Colla Jove de Barcelona

Dimecres 7 de març 
17 h
Lliurament dels premis 8 de Març – 
Maria Aurèlia Capmany 
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament

PROGRAMA D’ACTIVITATSACTE CENTRAL 
DE L’AJUNTAMENT

ACTE CENTRAL 
DEL DISTRICTE

càrrec de la companyia Pedra i la 

Serà un homenatge a les milers de 
dones que, durant un segle, van treballar 

L’acte comptarà amb una instal·lació 
performativa i audiovisual i amb les 
intervencions de la coreògrafa Mar 
Medina, de la violinista Núria Garcia i 

Lectures de poemes a càrrec d’entitats 

Organitzat per: Consell de les dones del districte 
de Sant Andreu, Grup d’Arpilleres, Fàbrica de 
Creació - ICUB, Muhba, Companyia Pedra, Taller 



Dimecres 7 de març 
17.30 h
Construcció de la biblioteca 
participativa: Petita biblioteca ideal
Demanem a diverses persones expertes 
que ens envolten dos títols de contes o 
relats per llegir-los i interpretar el rol de la 
dona. 
Activitat gratuïta i adreçada al públic 
infantil i familiar. Edat recomanada: a 
partir de 4 anys. Cal acompanyament 
d’un adult. Inscripcions a: 
infolalira@scelalira.cat / 
educalalira@gmail.com
Lloc: SCE La Lira 
C/Coroleu, 15
Organitza: SCE La Lira

19 h
Inauguració de l’exposició del grup de 
dones Arpilleres: Dona i transició 
Amb l’actuació del cor Coral·lí i de Maeva i 
Tahití (balls polinesos). 
És necessari apuntar-s’hi per assistir a la 
presentació. 
Lloc: Casal de barri Congrés-Indians
C/Manigua, 25-35
Organitza: Casal de barri Congrés-Indians

Dijous 8 de març 
17 h
Ball amb música en directe per 
commemorar el 8 de Març
Presentació de l’acte a càrrec de la presidenta 
del grup de dones de la Trinitat Vella
Lloc: Centre Cívic de Trinitat Vella 
C/Foradada, 36
Organitza: Grup de dones de Trinitat Vella 

17 h
Cinefòrum: pel·lícula ‘Nunca más’
Lloc: Casal de la gent gran de La Palmera
C/Olesa, 41
Organitza: Casal de la gent gran de La Palmera 

18 h
Sac de Rondalles: Dones que fan 
història
A càrrec de Mosaics, Mertxe París & 
Gemma Charines
Edat: a partir de 4 anys
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra
C/Segre, 24-32
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

19 h
Concert de Sobre la Marcha 
Concert de rumba catalana amb tocs de 
percussió africana. 
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
C/Galicia, 16
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

De les 20 a les 21 h
What’s trending topic: “he for she” 
Activitat sobre anglès i noves tecnologies 
adreçada per a tot tipus de públic i que 
oferirà contingut especial pel 8 de Març.
Lloc: American Space. Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra
C/Segre, 24-32
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Divendres 9 de març 
De les 11 a les 13 h
Taller de risoteràpia
El taller combina recursos expressius 
del cos, els jocs i les danses com a mitjà 
per alliberar un riure sincer, la tensió 
i gaudir del contacte amb les altres 
persones.
Lloc: Casal de Gent Gran Bon Pastor
C/Mollerussa, 3
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones 
de Sant Andreu.

De 17 a 20.30 h
Dinamització: El dia de totes 
Vine a celebrar el dia de la dona amb 
activitats, photocall, xapes, música... I 
també un concert sorpresa a les 19 h!
Lloc: Parc de la Pegaso
Organitza: Espai Jove Garcilaso

17.15 h
Teatre participatiu: Canviant els rols
Adreçat a infants a partir de 8 anys
Lloc: Biblioteca del Bon Pastor
C/Estadella 64
Organitza: Biblioteca del Bon Pastor

17.30 h
Taller: Sketches sobre estereotips
Treballarem els diferents prejudicis que 
existeixen a la societat al voltant de la 
figura de la dona treballadora. 
Lloc: Casal de la gent gran Mossèn Clapés
C/Gran de Sant Andreu, 467
Organitza: Casal de de la gent gran Mossèn Clapés

17.30 h
Cinefòrum: La Fuente de las mujeres
En un petit poble de l’Atlas, la tradició 
exigeix que les dones vagin a buscar 
aigua, sota un sol que crema, a la font que 
neix dalt de la muntanya. Leila, una jove 
casada, proposa a la resta de dones una 
vaga de sexe: no mantindran relacions 
fins que els homes hi col·laborin.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella (Espai 
Foradada)
C/Foradada, 36
Organitza: Centre de Salut Mental d’adults i Servei 
d’interculturalitat de Sant Andreu. 

18 h
Projecció de la pel·lícula Chocolat
Lloc: Hotel d’entitats Can Guardiola
C/Cuba, 2
Organitza: Associació Ciutadana pel Dret de les 
Dones

19 h
Xerrada-Debat: Dones i fotografia
Xerrada entorn a la història de la dona 
dins del sector de la fotografia, repassant 
la presència femenina en un treball 
eminentment masculí. 
Entrada gratuïta
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
C/Gran de Sant Andreu, 111
Organitza: Col·lectiu d’acció periodística SomAtents

19 h
Concert d’Olga Shvydka
Concert de lírica acompanyat de piano 
que inclourà les àries d’òpera i sarsuela 
de Rossini, Meyerber, Xavier Montsalvatge 
i Berlioz. 
Lloc: Centre Cívic del Bon Pastor
Plaça Robert Gerhard, 3
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

19 h
Projecció del documental Lluitadores
Lloc: Auditori de Can Fabra 
C/Segre 24
Organitza: GAG (entitat d’amics gais, lesbianes, 
bisexuals, transsexuals)

19 h
Actuacions: Can Clariana té nom 
de Dona 
Poesia en Femení De Safo als nostres 
dies. A càrrec de l’entitat Attikus amb la 
música de Guillem Reyes
Dansa La Llorona. A càrrec de l’entitat 
Artenea
Gratuït
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural 
C/Felip II, 222
Organitza: entitats de Can Clariana: Attikus, 
Artenea i Teatreviu.cat 



19 h
Acció creativa comunitària al voltant 
de l’exposició FemmeArt
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver. 
C/Quito, 8-10.
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

22 h
Diverses actuacions: 
Veus contra el masclisme 
- Virginia Melgar (clown)
- Cada vez que me acuerdo de ti (teatre) 

amb la companyia La recta d’Euler: 
Valentina Azzati, Anna Oliver, Anna 
Capacés. Espectacle d’humor i cabaret. 
Tres grans dives tornen als escenaris 
després d’una temporada de refl exió 
sobre el show, els homes i el xoriço.

- Maio de Sal (música brasilera)
Lloc: Ateneu l’Harmonia
C/Sant Adrià, 20
Organitza: Ateneu l’Harmonia

Dissabte 10 de març 
10 h 
Pintada de grafi ti feminista amb 
l’artista Leticia Rodriguez
Lloc: C/Segre, 10
Organitza: Ateneu l’Harmonia

11 h
Teatre per destruir prejudicis: 
La rateta que escombrava l’escaleta
Adaptació i teatralització del conte 
tradicional per a tots els públics 
Lloc: Casal de barri Torre de la Sagrera 
C/Berenguer de Palou, 64-66
Organitza: AVV La Sagrera 

11 h
Itinerari: La Barcelona de les Dones
Amb aquest itinerari recorrerem alguns 
dels espais de Barcelona on encara 
podem seguir les petjades de les dones 
que temps enrere hi van deixar la seva 
empremta. Artesanes, nobles, monges, 
prostitutes, escriptores o artistes de 
cabaret en seran les grans protagonistes.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Plaça Robert Gerhard, 3
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

12 h
Contacontes familiar especial Dia de 
la Dona: Abril i la corda màgica
Una abella molt curiosa i treballadora 
surt del rusc per anar a buscar el nèctar 
de les fl ors amb l’ajuda dels animals del 
bosc. A càrrec de Krisolets. 
Durada 60’. Per a tots els públics
Preu: 3’20 € (menors de 6 anys gratuït)
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural. 
C/Felip II, 222
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural

19 h
Teatre: La núvia del vent
Un retrat de la vida de Leonora Carrington 
a càrrec de la companyia Àbrego. 
Intèrpret: María Vidal. 
Dramatúrgia i direcció: Pati Domenech
Entrada gratuïta. Recollir l’entrada prèviament.
Lloc: Centre Cívic La Sagrera 
C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic La Sagrera

19 h
Teatre: La Llorona
Una història de Clarisa Pinkola 
sobre el corrent creatiu femení.
Entrada: Taquilla inversa
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
C/Gran de Sant Andreu, 111
Organitza: Associació d’art-teràpia Artenea

19.30 h 
Passi del curtmetratge ‘Organizar 
lo (im)posible’
Curtmetratge de Tonina Matamalas i 
Carme Gomila en col·laboració amb 
Las Kellys Barcelona i Cooptècniques 
(Espanya, 2017). Col·loqui posterior 
a càrrec de cooperativa de Las Kellys 
Barcelona (co-autores i protagonistes 
d’aquest curt documental)
Lloc: Ateneu l’Harmonia
C/Sant Adrià, 20
Organitza: Ateneu l’Harmonia

Dilluns 12 de març 
17 h
Retalls de vida: Som dones, fem 
història 
Hi participaran Antònia Brunet, Pilar 
Calderón, Conxita Cortés, Júlia Llirinós 
i Montse Pont
Lloc: Centre Cívic La Sagrera 
C/Martí i Molins, 29
Organitza: Mirada de dona

Dimecres 14 de març 
17.30 h
Tallers de descoberta: Descobrim... 
vides de dona
Adreçat a infants a partir de 7 anys
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
C/Estadella 64
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

19 h
Cinefòrum: En Tierra de Hombres
Visualització de la pel·lícula i debat 
posterior.
Lloc: Local del Partit Demòcrata 
(PDeCAT) de Sant Andreu
C/Malats, 33
Organitza: Partit Demòcrata (PDeCAT) de Sant 
Andreu

Dijous 15 de març
11 h
Documental: Las constituyentes  
Lloc: Casal de la Gent Gran de Navas
C/Capella, 16

Dijous 22 de març 
11 h
Concert: Dona cançó a les biblioteques 
Cançons de diferents procedències amb 
infl uència mediterrània, barreja d’estils 
i amb la veu com a protagonista. Amb 
Clàudia Cabrero, looper i guitarra. 
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
C/Galicia, 16
Organitza: Biblioteques de Barcelona 

18.30 h
Conferència-teatralitzada sobre dones 
d’art: Peggy Guggenheim 
Alliberada, excèntrica i milionària, 
tradicionalment s’ha caricaturitzat a la 
Marguerite Guggenheim Seligman com una 
rica hereva jueva, capriciosa i ociosa. Allò 
cert és que la Peggy Gugguenheim és en 
realitat una de les grans col·leccio-nistes i 
mecenes de l’art del segle XX.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
C/Foradada, 36
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

19 h
Conferència: El cant amb veu de Dona 
A càrrec de la compositora i cantant 
Mariona Sagarra
Lloc: Hotel d’Entitats Can Guardiola
C/Cuba, 2
Organitza: Associació de Dones Pal·las Atena

Dilluns 26 de març 
11 h
Manifestació a favor una pensió digna
Lloc: Plaça de Sant Jaume
Organitza: Associació ciutadana pel Dret de les Dones



Del 22 de febrer 
al 15 de març 
Imatges per pensar
Exposició cedida pel CIRD (Centre per a la 
Igualtat i Recursos per a les dones)
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
C/Estadella, 64
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

De l’1 a l’11 de març
Exposició de Dones
Lloc: Espai Josep Bota (Fabra i Coats)
C/Sant Adrià, 20
Organitza: Pintors de Sant Andreu

Del 2 al 15 de març 
Horari de visita: Dill-dissabte de 
10 a 14 h i de 16 a 20 h
Desmuntem mites?
El nostre pensament està format per 
mites que ens ajuden a explicar el món i 
donar sentit a les coses que ens passen. 
En la parella és tan important compartir 
com respectar els propis espais i 
projectes de cadascú o cadascuna.
Gratuït
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural 
C/Felip II, 222
A càrrec de: CIRD 
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Dijous 15 de març 
18 h 
Primer debat obert sobre el projecte 
pilot Temps i Cures
L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania 
sobre la centralitat de la cura en la nostra 
societat i el desigual repartiment del 
temps destinat a aquestes tasques entre 
homes i dones. 
Lloc: Ateneu l’Harmonia 
C/Sant Adrià, 20
Organitza: Districte de Sant Andreu
Direcció de serveis d’Economia cooperativa, social 
i solidària i consum 

De les 17 a les 19 h
Dones en bici
Si tens una bici i ganes de sortir en 
companyia d’altres dones, vine amb 
nosaltres el tercer dijous de cada mes per 
recórrer la riba del Besós. També hi haurà 
activitats per nens i nenes i, en acabar, 
farem un pica-pica a Baró de Viver. 
Més informació i inscripcions a Barcelona 
Classic Bikes (Quito, 19). 
Telèfons 662119877 o 662119879. 
Adreça electrònica: 
barcelonaclassicbikes@gmail.com
Lloc: Sinèrgics. Centre Cívic Baró de Viver
C/Quito, 19
Organitza: Barcelona Classic Bikes

EXPOSICIONS ALTRES ACTIVITATS

Del 12 al 28 de març 
La lluita per l’oportunitat de viure
Exposició que reconstrueix el paper 
de les dones durant la II República, la 
Guerra, el Franquisme i la construcció 
de la democràcia.
A càrrec de l’Institut Català de les Dones 
i el Memorial Democràtic
Lloc: Centre Cívic La Sagrera 
C/Martí Molins, 29
Organitza: Centre Cívic La Sagrera Sagrera

Del 8 al 24 de març
S’inaugura dijous 8 de març 
a les 19 h 
Dones grans, grans dones
Cedida per l’Institut Català de les dones
Lloc: Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu
C/Arquimedes, 30
Organitza: ICD
Centre Municipal de cultura popular de Sant 
Andreu 

Del 5 al 30 de març
S’inaugura dijous 8 de març 
a les 19 h 
Matrius
Exposició de pintura a càrrec d’Agnès 
Mateu
Lloc: Casal de barri de Can Portabella 
C/Virgili, 18
Organitza: Casal de Barri Can Portabella

Del 5 al 9 de març
FemmeArt
FemmeArt és un espai on es creuen la 
visió i expressió de diverses dones artistes 
del món contemporani. Cadascuna a 
la seva manera, refl ecteixen allò que 
entenen per ser dona. 
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
C/Quito, 8-10
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

Del 5 al 31 de març
S’inaugura dijous 8
El camí de Fèlix
Artista: María José de Pablo Álvarez
Aproximació a la vida del notori zoòleg 
Rodríguez de la Fuente de la mà de 
l’artista Maria José de Pablo Álvarez.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
C/Foradada, 36
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Del 7 al 21 de març
Simone de Beauvoir, feminista i 
escriptora
Aquesta exposició proposa un trajecte 
per la vida i l’obra de Simone de Beauvoir, 
fi lòsofa i escriptora, que ha estat una 
de les fi gures més destacades del canvi 
social i simbòlic protagonitzat per les 
dones i el feminisme. 
Lloc: Casal de Gent Gran Baró de Viver
c/Quito, 8-10
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones 
de Sant Andreu, amb la col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones
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SANT ANDREU 
Associació de Dones 
Pal·las Atena  
Associació Ciutadana 
pels Drets de les Dones
Centre Cívic de Sant 
Andreu
Centre Cultural Can 
Fabra - Espai Josep 
Bota 
Ateneu Harmonia - 
Casal de Barri Sant 
Andreu
Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés 
Casal de barri de Can 
Portabella 
Taller de Músics 
MUHBA
Fàbrica de Creació - 
ICUB
CAC (Centre d’Art 
Contemporani) 
Escola d’adults 
CFA Pegaso 
Biblioteca Ignasi 
Iglesias - Can Fabra 
CMCPSA - Centre 
Municipal de Cultura 
Popular 
GAG
Colla Jove de Barcelona 

ENTITATS i SERVEIS 

LA SAGRERA
Associació de Dones 
Mirada de Dona 
Centre Cívic de la Sagrera 
- La Barraca
Espai Jove Garcilaso
Associació de Veïns i 
Veïnes de la Sagrera 
Biblioteca de la Sagrera - 
Marina Clotet 
Casal de barri Torre 
de la Sagrera
Ventijol

CONGRÉS INDIANS
Grup de Dones Arpilleres
Casal de Barri Congrés 
Indians
Centre Cívic Can Clariana 
Cultural 

BARÓ DE VIVER 
Grup de Dones 
Baró de Viver
Centre Cívic Baró de Viver
Pla de Barris 
Baró de Viver
Casal de la gent gran 
Baró de Viver 
Espai gent gran 
Baró de Viver
Barcelona Classic Bikes 
(Sinergics)

BON PASTOR 
Pla de Barris 
del Bon Pastor
Centre Cívic de 
Bon Pastor 
Biblioteca Bon Pastor
Casal Gent Gran 
Bon Pastor

TRINITAT VELLA
Grup de Dones de 
la Trinitat Vella
Banc del temps de 
la Trinitat Vella
Servei 
d´acompanyament i 
foment del voluntariat
Biblioteca de la Trinitat 
Vella - J. Barbero
Centre Cívic de la 
Trinitat Vella - Espai 
Via-Barcino - Espai 
Foradada

NAVAS 
Centre Cívic de Navas
Pla Comunitari de 
Navas
Casal de Gent Gran 
de Navas  

Altres 
Piad del Districte 
de Sant Andreu 
CIRD
ICD
ERC, Secretaria 
de les Dones 
PDecat
Institut Català 
de les Dones 
Trama
Col·lectiu d’Acció 
Periodística Som Atents
Centre de Salut Mental 
d’Adults 
Servei d’interculturalitat 
de Sant Andreu 
Attikus
Artenea
Teatreviu
Krisolets
Associacio d’ Art - 
teràpia Artenea 
Consell de dones del 
districte de Sant Andreu
Direcció de Serveis 
d’Economia, cooperativa 
social i solidària i 
consum


