


Benvolgudes,

Tots els dies són 8 de març. Aquesta és la 
realitat de milions de dones que lluitem 
quotidianament per la nostra llibertat i la 
nostra felicitat, que lluitem pels nostres 
drets laborals, sexuals i de ciutadania, que 
lluitem per la nostra dignitat i reconeixe-
ment, pel dret a viure en un món de pau i de 
justícia. Tots els dies ens hem d’enfrontar 
al masclisme i la violència, a un sistema es-
tructural, el patriarcat, que ens empobreix 
en tots els sentits.

Tots els dies són 8 de març, i per això, cada 
8 de març sortim al carrer per recordar- ho 
i reconèixe’ns en aquesta lluita global, in-
terseccional i històrica, una lluita feminista 
que ve de lluny, perquè les dones hem fet 
Història, i en continuarem fent.

Ara fa 43 anys, les dones islandeses van fer 
una vaga, tant de feina remunerada com de 
tasques de cura, per reivindicar els seus 
drets i fer sentir la seva veu. Van aturar 
completament el país sencer, demostrant 
que la seva aportació era indispensable. 
Aquell divendres llarg va quedar marcat en 
la història de la humanitat.

Aquest any el moviment feminista català i 
d’arreu del món ens convida a aturar-nos i 
a mostrar que sense el treball de les dones, 
tant invisibilitzat com imprescindible per a 
la vida i la cura de les persones i de l’entorn, 
el món s’atura també.



Amb la vaga de rerefons, diversos col·lec-
tius del districte de Ciutat Vella oferiran 
com cada any un seguit d’activitats, com 
ara documentals, tallers, xerrades, con-
tacontes, dansa, emissions de ràdio, etc., 
per tal de trobar-nos veïns i veïnes , apren-
dre, debatre, gaudir, i en general contribuir 
a l’ambient reivindicatiu que hi haurà als 
carrers.

Tots els dies són 8 de març, i aquest any, 
aquest Dia Internacional de les Dones vo-
lem que romangui en la memòria col·lectiva 
i de la ciutat de Barcelona, que formi part 
de nosaltres per sempre, que en el futur 
ens demanem, amb un somriure, “on eres 
el 8 de març del 2018?”.

El Districte de Ciutat Vella, mitjançant 
aquestes activitats, vol posar un granet de 
sorra en una jornada que, de segur, serà re-
cordada com a un dia assenyalat en la llui-
ta pels drets de totes. Us convidem a parti-
cipar-hi!

Visca la lluita feminista!

Gala Pin Ferrando
Regidora de Ciutat Vella





 BARCELONETA
Exposició “Dona i temps”
a càrrec de Clara Trucco
De l’1 de març al 6 d’abril
Inauguració dijous 1 de març a les 19.30 h
a càrrec d’Anna Sagrera
L’organització del temps, el pas del temps, 
la falta de temps. Què representa el temps 
per a cada dona? El temps col·lectiu i el 
temps individual. Però també des de la me-
mòria, des del record, des de la seva reali-
tat en el present i a partir de les expectati-
ves de futur.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

Projecció i debat del  documental
“David i Goliat, una pel·lícula
d’adolescents i gegants”
Dimecres 7 de març de 10.30 h a 12.30 h
En commemoració del 8 de març, Dia inter-
nacional de les dones. Al documental, de la 
realitzadora Raquel Quesada i els educa-
dors del projecte A Partir del Carrer, els jo-
ves ens reflexen el futur de totes, aportant 
la seva percepció del mon. A partir del seu 
visionat, obrirem un debat sobre el rol de la 
dona i estereotips de gènere a la nostra so-
cietat, que serà dinamitzat per la psicòloga 
Mamen Conte, amb la participació del Grup 
de Dones de la Barceloneta.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Taula per l’Equitat de Gènere
de la Barceloneta



Inauguració de l’exposició
“Dones de Segell”
Divendres 9 de març a les 16 h
Exposició de primeres edicions i dones il-
lustres de tots els temps que s’han editat 
amb segell.
Lloc: Casal de Gent Gran Mediterrània (Conreria, 1-9)
Organitza: Casal de Gent Gran Mediterrània

Recital “La nostra veu.
Les nostres cançons”
Divendres 9 de març a les 17 h
Recital de poemes i concert de les poetes 
i cantautores Assumpció Forcada i Fina R. 
Palau.
Lloc: Casal de Gent Gran Mediterrània (Conreria, 1-9)
Organitza: Casal de Gent Gran Mediterrània

“Dones, donetes i súperdones”
Divendres 9 de març a les 17.30 h
“Taller de contacontes per a nenes que vo-
len alt”, a càrrec de Paula Guardiola i Con-
curs de Fotografia. Activitats adreçades 
per a infants de 4 a 16 anys.
Pel concurs de fotografia és necessària la 
inscripció prèvia. Del 19 de febrer al 7 de 
març, porta’ns una fotografia
que representi el teu concepte
de “dona treballadora”!
Lloc: Equipament Infantil
Barceloneta
(Andrea Dòria, 23-31)
Organitza: Equipament Infantil
Barceloneta



Cicle de Cinema Africà i Dona.
Projecció del documental “Maman
Colonelle” i col·loqui posterior
Divendres 9 de març a les 19.30 h
La coronel Honorine, coneguda amb el mal-
nom de “Mamà Coronel”, treballa per a la 
policia congolesa. Dirigeix la unitat dedica-
da a la protecció de menors i encapçala la 
lluita contra la violència sexual. 
A través del retrat d’una dona d’una valen-
tia i tenacitat extraordinàries, la pel·lícula 
examina la qüestió de la violència cap a les 
dones i els nens al seu país, així com les di-
ficultats per superar l’última guerra.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Associació Cultural Africadoolu
i Centre Cívic Barceloneta

Visita guiada “Dona i Temps”
Dijous 15 de març a les 19 h
Visita guiada a l’exposició “Dona i Temps” de 
la mà de les i els artistes participants.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

Xerrada-taller “Els cicles
de la dona”. A càrrec
de Karmen Cuellar
Divendres 16 de març de 18 a 20 h
Xerrada taller on ens centrarem en com 
aconseguir l’estabilitat emocional aprofitant 
els diferents estats d’ànim dins i fora del ci-
cle menstrual, tenint en compte allò masculí 
i femení com a energies principals de la vida.
A la part pràctica treballarem a partir de la 
dansa creativa i el moviment intuïtiu.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic Barceloneta



Dansa: “Vermells com la sang”
de Dúnia Pulido 
Dissabte 17 de març a les 19 h
Vermells com la Sang, és una peça de dansa 
contemporània que té com a objectiu donar 
veu a la història silenciada dels horrors del 
franquisme a Espanya, mostrant aquelles 
ferides sense cicatritzar amb les quals avui 
dia encara convivim. Un flashback a l’època 
de la Guerra Civil i la postguerra de la mà de 
5 personatges que amb les seves experièn-
cies mostren diferents realitats de l’època.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

Reestrena del documental
“Evas i Adanes”. Direcció
de Carla Bossi Viqueira
i realització de Raquel Quesada
Divendres 23 de març a les 19 h
Documental sobre la maternitat actual sen-
se additius. Triem ser pares? L’instint ma-
ternal és un fenomen biològic, un mite o un 
mandat social?. Gravat en el marc de l’expo-
sició SENSEFILS (Art i Dona 2017), amb veï-
nes i veïns del barri de la Barceloneta.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic Barceloneta



 SANT PERE,
 SANTA CATERINA
 I LA RIBERA
Exposició “Llavis de paper -
plaers en femení”
Dimecres 7 de març a les 20 h
Presentació de l’exposició de dibuixos erò-
tics de Bees and Butterflies amb un recital 
de poemes eròtics escrits i recitats per do-
nes en un acte íntim i performatiu.
Lloc: Espai RAI (Carders 12, principal)
Organitza: RAI, Recursos d’Animació Intercultural
i Bees and Butterflies

Taller “En clau de lluna”
Representació: Dijous 8 de març a les 20.30 h
Assajos: Dijous 1 i dimecres 7 de març
a les 20 h
Taller i espectacle participatiu sobre el rol de la 
dona a la història de la música. Un projecte per 
cantar i ballar amb música des del segle XI fins 
avui en dia! Obert a dones a partir de 6 anys, no 
es requereix formació artística prèvia. Apunta’ t a:
consergeria@centresantpere.com
Activitat gratuïta amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones
Lloc: Auditori Cullell i Fabra - Centre Sant Pere
Apòstol (Sant Pere Més Alt, 25)

Cabaret feminista
Dissabte 10 de març a les 21 h
Al març el cabaret mensual de RAI serà ín-
tegrament en femení. Gaudeix d’un espec-
tacle de clown, màgia, circ presentat per 
dones. Sopar + Sorteig + Espectacle.
Lloc: Espai RAI (Carders 12, principal)
Organitza: RAI, Recursos d’Animació Intercultural



Teixint els nostres somnis
Dilluns 12 març, d’11 a 13 h
Taller entre diverses per realitzar un atrapa 
somnis gegant. Activitat organitzada per 
serveis i entitats participants a la Comissió 
de Persones amb Diversitat Funcional del 
Casc Antic, per a tots els públics.
Lloc: Mercat de Santa Caterina
Organitza: Comissió de Persones amb Diversitat
Funcional del Casc Antic

Seminari “Dones migrades
constructores de cohesió social:
cossos, relacions i treballs”
Dilluns 12 de març a les 16.30 h
Es tracta d’un seminari amb 3 taules: La pri-
mera analitza com el fet migratori de les do-
nes passa pel cos produint alegries, dolors, 
etc. (María Eugenia Blandón, Fatima Ahmed, 
Amina Tarmasti, Emma de la Haba); la sego-
na tracta sobre l’articulació entre relacions 
personals i institucionals (Bombo N’Dir, Da-
niel Ibarz, Lola López); i la tercera vincula el 
treball assalariat i el treball de cura (Sònia 
Parella, Nieves de León, Norma Falconi).
Acompanyament artístic de Luz Marina Gil 
i Xamfrà.
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Organitza: Fundació INDERA

Cicle “Transgressores i fascinants”.
Les ambicioses: de Cleòpatra
a Lívia Drusilla
Dilluns 12 de març a les 19 h
Activitat que s’emmarca dins del cicle 
“Transgressores i fascinants”. Al llarg dels 
segles hi ha hagut dones que han anat con-



tra les convencions. Dones rebels que han 
volgut guiar els seus destins allunyades 
de l’ortodòxia. Dones lliures i emancipades 
que conviden a trencar motlles i contagien 
ànsies de llibertat.
Cicle coordinat per Mª Àngels Cabré, es-
criptora i directora de l’Observatori Cultural 
de Gènere.
Lloc: Sala d’actes-Biblioteca Francesca
Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Les Tertúlies del PIJ: Sexualitats
Dijous 22 de març a les 19 h
Xerrada sobre els diferents punts de vista 
sobre les relacions amoroses i sexuals que 
tenim el col·lectiu LGTBI en el nostre dia a 
dia i com ens percep la societat més pròxi-
ma.
Es tracta d’un espai de reflexió i de compar-
tir experiències entre tots i totes nosaltres.
Lloc: Punt d’Informació Juvenil Ciutat Vella
(Sant Pere Més Baix, 55)
Organitza: White & Red

Les Tertúlies del PIJ: Tipus de 
relacions
Dijous 29 de març a les 19 h 
Espai de reflexió i debat sobre els diferents 
tipus de relacions sexo-afectives-amo-
roses que tenim tots i totes nosaltres. Es 
tracta de despullar tabús que ens trobem 
cada dia en el nostre entorn més proper.
Lloc: Punt d’Informació Juvenil Ciutat Vella
(Sant Pere Més Baix, 55)
Organitza: White & Red



 GÒTIC
Racisme i sexualitat
a la Cuba colonial
Dimecres 28 de febrer a les 18.30 h
Presentació del llibre “Racismo y sexualidad 
en la Cuba colonial. Intersecciones” de Vere-
na Stolcke, a càrrec d’Eulàlia Lledó Cunill.
Lloc: Ca la Dona (Ripoll, 25)
Organitza: Ca la Dona

Les dones fotògrafes
Dijous 1 de març a les 19.30 h 
Xerrada entorn a la història de la dona dins 
del món de la fotografia, repassant trajectò-
ries i obra de fotògrafes famoses al mateix 
temps que generem debat sobre la presència 
d‘aquestes en un sector eminentment masculí.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Organitza: Som Atents i Centre Cívic Pati Llimona

Homenatge a Maria Aurèlia
Capmany en el dia de la Dona
Dimecres 7 de març a les 12 h
Activitat organitzada dins l’Any Maria Aurè-
lia Capmany, que inclou:
– Lectures de l’obra de Maria Aurèlia Capmany, 
feta per veïnes i treballadores de la plaça.
– Exposició efímera de fotos.
– Espai musical amb la coral “Ciutat Vella 
m’encanta” del Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona.
Lloc: Plaça Reial
Organitzen: Associació d’Amics i Comerciants de
Plaça Reial i Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona - Delegació de Ciutat Vella, Fundació Setba
Col·laboren: Amics de la Rambla, Biblioteca Gòtic
Andreu Nin, Fundació Aura, Casal de Gent Gran
Pati Llimona, Projecte Itaka



Emissió en directe de Ràdio
Nikosia: “Aliances, cures
i resistències per
transformar el món”
Dimecres 7 de març de 16 a 18 h
Amb el desig de participar de la vaga mundi-
al de dones, Nikosia programa una emissió 
per pensar què pot fer una “vaga de cures”, 
quines són els mecanismes i les violències 
que volem visibilitzar i amb quines eines i 
aliances construïm nous relats i imaginaris 
per viure el món que volem. El Grup de Do-
nes de Nikosia coordina el programa amb 
convidades especials.
Lloc: Radio Contrabanda (passatge Madoz, 6)
Organitza: Radio Nikosia

“Contes Tu.Dones
Que Fan Història”
Dimecres 7 de març a les 18 h
Voleu venir a escoltar contes, mites i lle-
gendes de dones que han fet història? Des 
de l’Antic Egipte a l’actualitat grans dones 
que ens expliquen grans aventures de viu-
re... t’ho perdràs?
A càrrec de Mertxe París i Gemma Charines 
per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Gòtic Andreu Nin (La Rambla 30-32)
Organitza: Biblioteca Gòtic Andreu Nin

Xerrada: Mitjans de comunicació
i gènere
Dimecres 14 de març a les 19.30 h 
Xerrada sobre la perspectiva de gènere als 
mitjans de comunicació i la representació 
de les dones en aquests. Com informen els 
mitjans de comunicació sobre la violència 



masclista? Com tracten els feminismes? 
Per què un determinat fet és notícia i un al-
tre no?
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Organitza: Som Atents i Centre Cívic Pati Llimona

Exposició “Les paraules i les
imatges transmeten valors”
Del 16 al 24 de març (en horari d’obertura
de la biblioteca)
Exposició que ens mostra críticament els 
espais i els estereotips que s’atorguen a les 
dones als discursos dels mitjans de comu-
nicació. Els temes de debat són: les dones 
a la publicitat; com s’utilitza i es representa 
la violència contra les dones en diferents 
mitjans; quan i de quina manera les dones 
són portadores i generadores d’informació.
Lloc: Biblioteca Gòtic Andreu Nin (La Rambla 30-32)
Organitza: PIAD i Biblioteca Gòtic Andreu Nin

Recital “Dona cançó…
el barret d’ombres”
Dimecres 21 de març a les 19 h
Celebrem el Dia Internacional de les Dones 
amb un recital de la compositora, actriu i 
cantant Alícia Martel, creadora del projec-
te Dona cançó, que ens mostra una cançó 
d’autor propera al pop-rock anglosaxó en 
què la veu, les lletres i la música troben 
l’equilibri just.
Lloc: Biblioteca Gòtic Andreu Nin (La Rambla 30-32)
Organitza: Biblioteca Gòtic Andreu Nin



Cicle de Cinema Africà i Dona.
Projecció “Mama Africa”
i debat participatiu
Dijous 22 de març a les 19.15 h
Projecció de Mama Africa, documental 
tribut a la llegendària cantant sud-africa-
na i activista Miriam Makeba. Després de 
la pel·lícula, debat participatiu: “El paper 
connector i alliberador de la música com a 
resistència a Sud-Àfrica i la reconstrucció 
conjunta de la creença espiritual UBUNTU: 
existeixo perquè existeixes”, amb la partici-
pació de Sarah Ardite i Africadoolu.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Organitza: Associació Cultural Africadoolu
i Centre Cívic Pati Llimona

Fraternitat entre les dones:
pel·lícula i galetes feministes
Dissabte 24 de març a les 17 h
Per celebrar i parlar de la fraternitat entre 
les dones, us proposem veure la pel·lícula 
“La fuente de las mujeres” (Radu Mihailea-
nu) mentre tastem unes delicioses galetes 
feministes i fem un cafè.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Criatures benvingudes.
Reserves: cuinantcultures@gmail.com
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
(Regomir, 3)
Organitza: Cuinant cultures.
www.cuinantcultures.cat



 RAVAL
Exposició “Violència
masclista en la parella:
desmuntem mites?
Del 14 de febrer al 8 de març
Aquesta exposició proposa la revisió d’al-
guns mites associats a l’amor romàntic i 
a la violència masclista i, alhora, ofereix 
idees per transformar-los i avançar cap a 
unes relacions lliures d’aquesta violència. 
En aquest sentit, proposa un recorregut 
per mites i frases fetes sobre l’amor i les 
relacions de parella, que són acompa-
nyades per testimonis de maltractament, 
cançons i fragments de textos que donen 
claus per tenir relacions afectives lliures i 
completes.
Lloc: Centre d’Informació i Assessorament
per a Joves (Sant Oleguer, 6)
Organitza: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones Ciutat Vella

Mostra d’artesania
Divendres 2 de març de 11 a 12.30 h
Fira d’artesania on es mostrarà la feina re-
alitzada per diferents entitats del barri del 
Raval i tallers de demostració i participatius.
Lloc: Plaça Folch i Torres
Organitza: RavalDona, Taula Dona del Raval

Projecció: “Jin War” i “Jineologî” 
Divendres 9 de març a les 18.20 h
Visualització de les pel·lícules “Jin War” i 
“Jineolojî”. Ambdós films parlen sobre la 
situació de la dona al Kurdistan, com han 
projectat les dones la seva actuació en 



un context de guerra i l’autoorganització i 
l’ecologisme des de la base per a reprendre 
el projecte de la vida.
Lloc: Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Organitza: Associació de Dones Marroquines
de Catalunya 

Conferència: “Mujeres
construyendo utopías:
de las ideas a la práctica”
Divendres 9 de març a les 19 h 
Conferència de les integrants del Centre 
Jineolojî, centre que estudia la Ciència de 
la Dona. Explicació dels fets, com s’esdevé 
la pràctica a partir d’una teoria d’empode-
rament feminista. Trobem aliances amb to-
tes les dones del món.
Lloc: Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Organitza: Associació de Dones Marroquines
de Catalunya 

Grup de música kurda amb
la participació de “Mukka”
Divendres 9 de març a les 20 h 
Concert de música kurda a càrrec del Cen-
tre Jineolojî. Dansem i cantem juntes.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
(Nou de la Rambla, 43)
Organitza: Associació de Dones
Marroquines de Catalunya 



Festa Intercultural
de la Dona 2018
Dimecres 14 de març d’ 11 a 13.30 h
Gran festa de la dona amb tallers inter-
culturals de cura i bellesa del cos femení: 
tatuatges de henna-mehendi, massatge 
facial relaxant, maquillatge, depilació amb 
fil i bindi, trenes africanes. Les talleristes 
són dones de Bangladesh, Pakistan, Índia 
i Marroc.
Actuacions musicals interculturals i degus-
tació de te a la menta. Espai de interacció i 
foment de la convivència en la diversitat.
Lloc: Hall del CCCB (Montalegre, 5)
Organitza: Associació Intercultural Diàlegs
de Dona.
Coordina: RavalDona

Mostra de menjars
d’arreu del món
Dimarts 20 de març d’11 a 12.30 h
Degustació de diferents plats típics d’arreu 
del món cuinats per diferents entitats del 
barri del Raval.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres (Reina Amàlia, 31)
Organitza: RavalDona, Taula Dona del Raval
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