


CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
T’estimo, dona

De l’1 al 23 de març 

El col·lectiu Art sense Fronteres ret un 
homenatge a la dona a través de les seves 
obres artístiques. Inauguració, dijous 8 
de març, a les 19 h.Organitza el Col·lectiu 
Expos Internacionals /Art sense Fronteres. 
Comissaris: Magnolito Priego i Albert Saura

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI
Tres voltes rebel

Del 9 al 23 de març

Acollirem l’obra de la jove Ame Soler on 
il·lustra retrats femenins amb poemes o 
cançons reivindicant la lluita feminista, una 
explosió visual i reivindicativa.

PROGRAMACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS DEL 
DISTRICTE



Contes sota l’escala: Rosa Caramel 

Divendres, 9 de març, a les 17.15 h

Contacontes amb perspectiva de gènere. 
Espectacle per infants de 3 a 8 anys.

L’imperdible del divendres: La Mirada Violeta 

Divendres, 9 de març, 20 h 

Poesia i música. Cançons, poemes i textos de 
Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig, d’Aina 
Torres i Meritxell Gené, música i paraula amb 
perspectiva feminista.

Tertúlia: El tractament de la violència 
masclista a Europa 

Dimecres 14 de març, 19.30 h

Organitzada per la Plataforma Catalana de 
Suport del Lobby Europeu de Dones (entitat 
de l’ACCO).

Art urbà

Dijous, 15 de març durant tot el dia 

El col·lectiu d’il·lustradores feministes Bravas, 
vindrà a pintar en directe al Pati d’en Marcel, 
on pretén reivindicar el paper femení en l’art 
urbà. A partir de les 18 h, taller obert gratuït! 

Il•lustració feminista

Dijous, 15 de març, a les 18 h

A través de l’expressió artística i l’ús de 
diverses tècniques d’il·lustració, reflexionarem 
sobre la violència masclista i el rol de la dona 
a la nostra societat. Amb Bravas. Taller gratuït 
per a joves a partir de 12 anys.



CENTRE CÍVIC L’ELÈCTRIC
Companyia Ales: Pedres a les butxaques 

Divendres, 9 de març, a les 19.30 h 

Espectacle subtil i contundent de sirenes 
i altres nimfes amb teatre, dansa i música 
d’Amy beach. Un homenatge a Virginia Woolf i 
a tantes altres artistes com ella. 

CENTRE CÍVIC PERE PRUNA
CREAD(ON)ES

Del 7 al 29 de març

5a edició del cicle, on el centre cívic i la 
Biblioteca Clarà organitzen una programació 
conjunta per commemorar el Dia de la Dona.

Barroc en femení, llums i ombres

Del 8 al 29 de març

Inauguració, dijous, 8 de març, a les 19 
h. Fotografia, pintura, poesia, collages i 
projeccions. La mirada de cinc artistes 
contemporànies ens apropa a les llums del 
passat. A càrrec de Marta Aoiz, Sílvia Alcalá, 
Desmoral, Selam Larvi i Susa Torres.

Codificades

Dijous, 8 de març, a les 18 h

Performance. Codificades és una instal•lació 
silenciosa que combina dansa, teatre, música 
i tecnologia en format performatiu. A càrrec de 
Malena Albarracín i Estefanía Otaño.

Trio ekaterina donchenko

Divendres, 9 de març, a les 20 h

Concert. La pianista i compositora Ekaterina 
Donchenko ens presenta les seves 
composicions per a trio de piano, violí i 
violoncel ‘Suite Alma’ i ‘Connections’.



Barcelodona

Dissabte, 10 de març, a les 10 h

Itinerari. BarceloDONA és una ruta on la dona 
serà la protagonista: un grup de dones que 
van protagonitzar petites-grans històries de 
la història de Barcelona. A càrrec de Meritxell 
Carreres d’Adapta’m BCN. Preu: 5,01 €

Dones emprenedores

Dimecres, 15 de març, a les 20 h

Conferència. l’Associació de Dones 
Emprenedores, ODAME, fa la seva trobada 
anual convidant una dona destacada en el 
món de l’emprenedoria. A càrrec d’ODAME.

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
PERISCOPI. Documental amb col·loqui

Dijous, 15 de març, a les 19 h

A 20 passes de la fama, documental dirigit 
per Morgan Neville. Cinefòrum dinamitzat  
per membres de la Coordinadora de  Rock de 
Sarrià i convidades especials.



CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA - 
VÁZQUEZ MONTALBÁN  
La ciutat i les pioneres 

Dissabte, 10 de març a les 10 h

Ens endinsarem a la Barcelona de finals del 
segle XIX i principis del XX per tal de veure 
el protagonisme indiscutible que tingueren 
el pensament i la determinació de dones 
insignes. A càrrec de Androna cultura.

Exposició: coixí, boixets, fil, patrons, agulles 
i dones

De l’1 al 28 de març

El grup de dones de l’AULA DE CREACIÓ de 
Vallvidrera ens mostren es seus brodats.  

Teatre: Rodoreda 

Dijous, 8 de març a les 19 h

Teatralització dels contes Tarda al cinema, 
El bitllet de mil,  La mainadera i Zerafina. 
L’espectador podrà gaudir dels sentiments i 
emocions que caracteritzen els personatges 
femenins, creats per Mercè Rodoreda. A 
càrrec de Pepa Lavilla.



CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
Clara Luna

Dijous, 8 de març a les 19.30 h

La Clara Luna és una de les cantants de jazz 
més destacades dins del panorama nacional. 
De veu delicada i plena de matisos, rep 
influències de la música clàssica, el jazz, la 
bossa nova i el soul, entre d’altres. 

Amb la col·laboració especial del Projecte 
Dona i Cançó.

Xerrada: la història en clau de dona

Dimarts, 6 de març de 18 a 19.30 h

Xerrada. Es fa un repàs de la Història de la 
humanitat fixant-nos en el destacat paper 
que la dona hi ha tingut. A càrrec de Jordi Pisa.

Taller: veus femenines, veus pròpies

Dijous, 8 de març, de 18 a 19.30 h

Taller participatiu on explorarem els mites i 
històries que conformen el nostre imaginari. 
A càrrec de Mábel Rodríguez. Cal inscripció 
prèvia a partir del dia 20 de desembre per 
telèfon al 932546265 o correu electrònic 
ccvilaflorida@qsl.cat. 



CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA
Mes de la dona: dones a partir dels 40, el do 
de la saviesa i la joventut

Dijous, 1 de març a les 19.30 h

Ets dona i estàs passant dels 40? Et proposem 
una xerrada-taller en la qual reflexionar sobre 
la nova etapa. A càrrec de Rebeca Mateo.

Els pilars de la salut del sòl pelvià

Dijous, 8 de març a les 19.30 h

El sòl pelvià és el conjunt de músculs que 
tanquen el terra de la pelvis. Val la pena 
entendre els seus perquès, els símptomes 
d’alerta, les situacions de risc... A càrrec de la 
Mireia Crosman.

Cura de salut intestinal

Dijous, 15 de març, a les 19.30 h

Es tractarà sobre el sistema digestiu i els 
hàbits saludables, de com millorar el  sistema 
immunitari, la salut hormonal i fins i tot 
l’emocional. A càrrec de la Marta León.

La importància del moviment en la vida

Dijous, 22 de març, a les 19.30 h

Es tractarà sobre el moviment en concepte 
ampli i veurem quines són les repercussions 
en el cos humà.  A càrrec de Mireia Crosman.

Taller d’autokobido

Dimarts, 6 de març, de 19 a 21 h

Es tractarà sobre El Kobido, massatge 
japonès de les emperadrius, popularment 
conegut com a “lífting japonès”.  A càrrec de 
Carmen Roldon.

Taller cuina: salut hormonal femenina

Dimarts, 13 de març de 19 a 21 h

Es tractarà sobre com observar i escoltar les 



nostres necessitats. Descobrirem que amb 
l’alimentació podem millorar la nostra salut 
i benestar, físicament i emocionalment. A 
càrrec de Marta León.

Taller de prevenció per enfortir el sòl pelvià

Dimarts, 20 de març de 19 a 21 h

Tractarem sobre com treballar el sòl pelvià. 
Farem servir altres eines, més quotidianes, 
més properes... Mirarem com integrar el sòl 
pelvià en el vostre dia a dia. A càrrec de Mireia 
Crosman.

ESPAI JOVE SAGNIER
Alliberació flamenca: Apoderem-nos de dins 
a fora 

Dimecres, 7 de març, de 18 a 20 h

La metodologia Alliberació Flamenca integra 
els beneficis de la teràpia grupal, de l’exercici 
físic, de la relaxació, de la música, de la dansa 
i de l’expressió emocional i aporta un treball 
enfocat a la gestió emocional i l’entrenament 
d’habilitats socioafectives a través del ball i 
la música flamenca, oferint així un espai de 
treball terapèutic amb les emocions, el cos i 
el grup des d’una perspectiva de gènere i de 
forma lúdica. 

Organitza: Centre de Serveis Socials de Sarrià. 

Inscripcions fins al 5 de març, al Centre de 
Serveis Socials (c/Salvador Mundi 4, bis; 
dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 
13h; i dimarts i dijous de 16 a 18 h.) o per mail 
a csssarria@bcn.cat en el vostre dia a dia. 



CASAL DE BARRI CAN RECTORET
Llevadores casolanes del segle XX

Dijous, 8 de març, a les 17.30 h

L’antropòloga Laura Núñez exposarà la 
història de les llevadores catalanes de dues 
generacions: les de la postguerra i les del 
període post-franquista. A càrrec de Laura 
Nuñez.

‘De gran vull ser...’

Dijous, 8 de març, a les 17.30 h

A través del dibuix en família i amb els 
més petits; demostrarem que el gènere no 
suposa cap barrera pels somnis i així puguem 
prejudicis del món real.  A càrrec de l’Espai 
Infantil.

CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET
Exposició: Artistes catalanes del dibuix i la 
pintura

Del 5 al 24 de març

Es tracta de difondre els noms d’algunes de 
les dones que amb la seva obra han contribuït 
a configurar el patrimoni artístic de Catalunya 
des de l’Edat Mitjana fins el segle XX. A càrrec 
de d’Institut Català de la Dona.

Conferència: Jo i jo mateixa: autoretrats de 
dones artistes a través del temps

Divendres, 16 de març, a les 18.30 h

Una oportunitat per re-visitar la història 
de l’art i coneixen les seves protagonistes. 
Mitjançant el visionat i comentari dels seus 
autoretrats.  

A càrrec d’Elina Norandi, historiadora i crítica 
d’art. 



BIBLIOTECA CLARÀ
Els viatges de la paraula: ‘deixa’m tornar-te 
a dir’

Dimecres, 7 de març, a les 19 h

Espectacle narració. Tribut a Montserrat 
Abelló, que ens va deixar la tardor de 2014. 
Composicions de Mariona Sagarra i Raül 
Costafreda. A càrrec de Mariona Sagarra i 
Trias.

Contes infantils

Divendres, 9 de març, a les 17.30 h
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