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  A SANTS, HOSTAFRANCS, 
  LA BORDETA I FONT DE LA GUATLLA

Dissabte 3 de març, d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h
TOTES SOM TREBALLADORES III
Activitats lúdiques i d’apoderament de la dona a través del 
món complementari. Dansa, microgimnàstica i molt més.
Lloc: Sala d’actes de les Cotxeres de Sants (pl. Bonet i Muixí, 7)
Organitza: Grup de Dones DONAT (deixalatevaempremta.org) )
 

Dimarts 6 de març, a les 19 h 
L’ALBIR
Inauguració de l’Exposició d’Art i Dona que podrà visitar-se 
fins el 24 de març. Lema: Capacitat de decidir independent 
dels valors de la cosa elegida.
Lloc: Sala exposicions Lluïsa Franch del CC Cotxeres de 
Sants (c. de Sants, 79) 
Organitza: Grup Dones Col·lectiu d’Artistes de Sants
 

Dijous 8 de març a les 19 h
TERTÚLIA BATIBULL
La ruta de la Seda per Montserrat Artal.
Lloc: CC Cotxeres de Sants (c. Sants, 79)
Organitza: Grup Dones Col·lectiu d’Artistes de Sants
 

Divendres 9 de Març a les 18.30 h 
SOLIDESA/FRAGILITAT 
Inauguració de l’Exposició i Instal·lació d’Art I Dona 
que podrà visitar-se fins el 24 de març. Lema: Espurnes 
fràgils/ Tremolor interna / Esdeveniments sobtats / Neix la 
solidesa... del Grup 3-D del Col·lectiu d’Artistes de Sants.
Lloc: Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triador, 53)
Organitza: Grup Dones Col·lectiu d’Artistes de Sants
 

Dimarts 13 de Març, a les 18 h
VERSOS A RAIG FET 
Poesies i contes de Mary Franquet. Recital poètic de 
l’autora amb participació posterior oberta a poetes, músics 
i cantautors. 
Lloc: Sala d’actes del CC Cotxeres de Sants 
(pl. Bonet i Muixí, 7)
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Sants

 

Dimarts 20 març, a les 19h
SANTS PORTA OBERTA A LA POESIA 
Recital poètic d’Helga Simon, guanyadora del 53è Premi 
de Poesia Amadeu Oller. Segona part del recital amb micro 
obert sobre la temàtica i poesia lliure. 
Lloc: Biblioteca del Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1) 
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Sants
 

Diumenge 11 de març, a les 12 h
POETESSES CATALANES
Lectura poètica a càrrec de Núria Feliu que llegirà poemes 
de dones catalanes i cantarà també petits fragments de 
cançons catalanes. Al finalitzar, hi haurà piscolabis per a 
tots els assistents. 
Lloc: Sala d’actes del CC Font de la Guatlla 
(c. Rabí Rubèn, 24-26)
Organitza: Grup de dones Font de la Guatlla

  A LA MARINA

Durant tota la setmana
ENTREVISTES A DONES DE LA MARINA
La Taula de dones de la Marina farà un vídeo amb 
entrevistes a dones del barri, per donar veu a treballadores 
de serveis i equipaments, col·laboradores d’associacions 
que ens expliquin els diferents motius pels quals és 
important commemorar el Dia Internacional de la Dona.
Organitza: Taula de Dones de la Marina
 

Dimecres 7 de març, a les 17.15 h
FIGURAS OCULTAS
Cinema. Pel·lícula basada en un fet real sobre tres dones 
que van fer història a la NASA als anys 60. 
Lloc: Casal de Gent Gran de 
Sant Cristòfol (c. del Bronze, 5-7)

 

Dissabte 10 de març, de 10.30 a 13 h
TEMPS DE DONA, TEMPS D’ESPORT
Activitat destinada a l’apoderament de les dones de La 
Marina dins de l’àmbit de l’esport, on actualment continua 
existint una gran invisibilització del gènere femení. Ho fem 
a través de diferents activitats que produeixin motivació, 
implicació, cooperació, lideratge i protagonisme.
Lloc: Plaça del Mig de Can Clos
Organitza: CC Estrellas Altas
 

Dissabte 17 de març, de 21 a 24 h
BALL PER DONES
Amb aquesta festa volem crear una unió i una sororitat 
entre les dones de La Marina, sense importar la seva edat, 
classe social, religió, ètnia, etc. També volem oferir un espai 
de desconnexió i de diversió per gaudir del temps d’oci. 
Lloc: La Bàscula (c. del Foc, 128)
Organitza: CC Estrellas Altas
 

  A MONTJUÏC

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA (MNAC)
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n

Divendres 2 de març, a les 20 h 
LA MUJER (DE) 
Teatre. En un interessant joc dramatúrgic, la Cia. 
Cincómonos Teatro analitza en profunditat la vida de 
la protagonista des de l’interior de la seva personalitat. 
L’agitada rebel·lia, la inquietud de les seves preguntes i la 
imatge social del personatge es barregen per explicar la 
història d’una dona disposada a triomfar. Entrada lliure fins 
a completar aforament.
Organitza: MNAC amb la col·laboració d’estudiants del mòdul del 
Màster Museu Nacional Pro.
 

Dimarts 6 i dijous 8 de març, a les 16:30 h
LA DONA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL
Visita gratuïta adreçada a col·lectius vinculats a temes de 
gènere. Inscripció obligatòria a grups@museunacional.cat

 

Dijous 8 de març, de 10 h a 20 h 
JORNADA DE PORTES OBERTES 
PER A TOTES LES DONES
 

Dimecres 7 i divendres 9 de març, a les 16.30 h 
ART, DONES, MEMÒRIA I LLUITA
Visita gratuïta adreçada a col·lectius vinculats a temes de 
gènere. Inscripció obligatòria a grups@museunacional.cat.
 

Dissabte 10 de març, a les 17 h 
CONTES ALS MUSEUS PER A NENES REBELS
Contacontes a partir de l’exitós llibre Contes de bona nit per 
a nenes rebels. S’explicaran contes sobre dones vinculades 
amb la temàtica de cada museu, escrits per a l’ocasió, 
mentre un il·lustrador els va donant vida en directe. En el 
cas del Museu Nacional, ens parlaran sobre Lluïsa Vidal i 
Llúcia de Pallars. Entrada lliure fins a completar aforament.
Organitza: MNAC amb la col·laboració d’una estudiant del mòdul del 
Màster Museu Nacional Pro
 

Dissabtes 10 i 24 de març a les 12 h
DONES QUE FAN I DONES QUE SÓN EN L’ART 
DE L’EDAT MITJANA 
Visita gratuïta inclosa en el preu de l’entrada al Museu 
que tindrà una doble vessant, parlant de les dones com a 
creadores a l’Edat Mitjana (artistes, promotores, actives), i 
com a tema artístic: les dones imaginades-representades.
 

Dijous 15 de març
ART, DONES, MEMÒRIA I LLUITA 
Visita gratuïta comentada adreçada als usuaris/ies dels 
Casals de Gent Gran del Poble-sec, La Capa i Polvorí. 
 

Dissabtes 3-17 i 31 de març, a les 12 h 
ART, DONES, MEMÒRIA I LLUITA
Visita gratuïta inclosa en el preu de l’entrada al museu. 
Recorregut pels canvis en la vida i el posicionament social 
de la dona des de mitjan segle XIX fins el 1936, reflectits 
en les obres que conformen la col·lecció d’Art Modern del 
Museu. 



 

Dimecres, 7 de març, a les 18.30h
CAFÈ D’ARTISTA 
Itinerari. Visitarem dos espais de dones artistes del barri del 
Poble-sec, El Catascopio, galeria d’art que dirigeix Rebeca 
Méndez que té la finalitat de donar a conèixer els artistes 
emergents i Margaritas 66, on ens esperarà la Bea Mahan 
professional del gravat. Cal inscripció prèvia. A càrrec de 
Bea Mahan i Rebeca Méndez. Itinerari pel carrer Margarit
 

Dimecres 7 de març, a les 19.30 h
PIONERES I CANTANTS: DONES QUE FAN 
MÚSICA A L’ÀFRICA I A L’AMÈRICA LLATINA
Cicle de xerrades “Musicalment Parlant”. Aquesta serà una 
xerrada per descobrir i endinsar-nos en el treball de dones 
pioneres i cantants d´Àfrica i Amèrica Llatina. Escoltarem i 
coneixerem dones pioneres i cantants com Miriam Makeba, 
Totó la Momposina, Celeste Mendoza, i moltes altres més. 
Xerrada a càrrec de Sarah Ardite.
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)
 

Dimecres 7, 14 i 21 de març de 17.30 a 20.30 h
MICRÒFON LILA
Taller de ràdio per a dones en què les participants aprofundiran 
en el debat sobre la igualtat de gènere i aprendran a produir un 
programa radiofònic. L’objectiu és donar vida a un programa 
de ràdio comunitària creat i dirigit per dones del barri.
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Organitza: Ràdioactius (Pla de Desenvolupament Comunitari del 
Poble-sec)
 

Dijous 8 de març, a les 11 h
BALL DE BOLLYWOOD
El Grup de Dones Anissa us conviden a fer un taller de Bollywood
Lloc: Centre Cívic del Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Organitza: Pla d’Acollida Poble-sec per a tothom

Dijous 8 de març, a les 17.30 h
TARDA D’HOMENATGE A LES DONES 
Tarda d’actuacions musicals, playback i recitals poètics, al 
voltant de la figura de la dona. 
Lloc: Auditori Casa del Mar de Barcelona (c. Albareda, 1-13)
Organitza: Casa del Mar i Associació de Pensionistes
 i Jubilats Casal del Mar de Barcelona

 

Divendres 9 de març, a les 20 h
BCN IMPRO FEST
Cicle Amazones. En aquest concert, el festival BCN Impro 
Fest participa del cicle Amazones amb una formació 
d’improvisadores que forma part de les programacions 
habituals d’aquesta escena a la ciutat. 
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)

Divendres 9 de març
LLIGA FEMENINA DE CRIQUET
Criquet. I Lliga de Criquet Femení de Barcelona, amb un 
projecte punter amb noies d’orígens diversos i amb una 
modalitat especial de criquet adaptada als nostres camps 
que hem anomenat Criquet Sala.
Lloc: IES del Consell de Cent (c. de Carrera, 25)

Divendres 9 de març, a les 18 h
LA FINESTRA INDISCRETA
Activitat en família. A partir del conte interactiu La Finestra 
Indiscreta, proposarem exemples per reflexionar i trencar 
els prejudicis culturalment assignats a nens i a nenes i 
elaborarem una col·lecció de postals en què els infants 
podran mostrar la seva pròpia manera de veure els gèneres. 
Activitat a càrrec de Marina Saez
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)
 

Dissabte 10 de març, a les 19 h
ESCOLTA’M
Teatrefòrum 90’. Aquesta peça de teatre ens mostra 
situacions de la vida quotidiana d’una família. Escolta’m és 
un espectacle interactiu i participatiu en què el públic es 
convertirà en actors i actrius per construir noves maneres 
de combatre les opressions que succeeixen tant a la feina, 
com a la llar. A càrrec d’ImpactaT.
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)

 

Dissabte 10 de març, a les 12 h
QUINES UNES, ELLES ! 
Contes en família. Les dones són les protagonistes de 
cada un dels contes que s’hi expliquen. En ells, hi apareixen 
diferents models de personatges femenins. Amb aquesta 
activitat es pretén oferir una sèrie de referents positius 
femenins, que reforcin el trencament dels estereotips sobre 
els rols dels homes i les dones en la societat, arrelats en 
molts dels contes tradicionals. Accés lliure. Aforament 
limitat. A càrrec de Tramoia.
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
 

Dilluns 12 de març, de 19 a 20 h
RÀDIOACTIUS: DONES EMPRENEDORES DEL 
POBLE-SEC
Programa de ràdio centrat en la emprenedoria femenina 
al Poble-sec amb l’objectiu de fer visibles els projectes i 
negocis del barri liderats per dones, parlar de les seves 
trajectòries vitals i la necessitat d’incorporar una visió 
feminista i de gènere en l’economia.
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Organitza: Ràdio-actius (Pla de Desenvolupament Comunitari del 
Poble-sec)
 

Dijous 15 de març, a les 19 h
APROXIMACIÓ AL PAPER DE LES DONES DINS 
ELS GRUPS AUTÒNOMS DE LA TRANSACCIÓ.
Presentació de llibre. A partir del llibre Aproximació al paper 
de les dones dins els Grups Autònoms de la Transacció 
(Descontrol, 2015), i de la mà seva autora, Irene Cardona, 
s’analitzarà i es reflexionarà a l’entorn de les vivències de set 
dones que van afrontar la repressió durant el franquisme. A 
càrrec d’Irene Cardona de L’Etnogràfica.
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)

 

Divendres 16 de març, a les 20 h
ANITA ZENGEZA
Cicle Amazones. Anita Zengeza és una cantant i 
compositora de Zimbabwe amb seu a Barcelona. A causa 
de la diversitat dels seus orígens sempre ha tingut un gran 
interès en diferents identitats culturals i estils de música. 
Ara presenta el seu darrer disc, Natural Journey, editat l’any 
passat. Concert en el marc del Barcelona Districte Cultural.
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)
 

Dissabte 17 de març, d’11 a 12 h
DONES A LA CONTRA. REPRESSIÓ I 
RESISTÈNCIES DURANT LA DICTADURA
Itinerari – Cicle de Genealogies Feministes. Aprofundim en 
el camí d’involució ideològica, la pèrdua de drets aconseguits 
durant la Segona República i la repressió i violència exercides 
especialment sobre les dones durant la dictadura. Una de 
les etapes més dures de la nostra història en què les dones 
també van traçar camins de resistències.
Lloc: CC Albareda - Barri de Sant Pere, Barri Gòtic i Raval
Organitza: Androna Cultura
 

Dijous 22 de març, a les 19.30 h
A LIFE IN WAVES
Cicle de Cinema Documental Musical. Pel·lícula sobre 
el màgic i càndid món de Suzanne Ciani, pionera de la 
música electrònica i dels efectes musicals per a publicitat. 
Sons marcians de cintes modulars, sensualitat a dojo, 
reinvenció new age i una irreductible força de voluntat per 
prosperar en un negoci en què no tenia altre remei que ser 
millor que els homes. 
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)
Organitza: Barcelona Districte Cultural en col·laboració 
amb ln-Edit Festival
 

Divendres 23 de març, a les 20 h
RAQUEL LÚA & AMAIA MIRANDA
Cicle Amazones. Concert de la jove cantant i compositora 
de Nou Barris que, amb la seva veu melismàtica amb segell 
mediterrani, proposa versions i peces de tons intimistes, 
amb acompanyament auster i delicat de la mà de la 
guitarrista Amaia Miranda
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)

Acte Institucional 
del districte de 
Sants-Montjuïc
Del 8 al 22 de març de 10 a 20 h
Dones d’empresa
Exposició. La incorporació de les dones al món 
de l’empresa no és un fet recent. Amb aquesta 
exposició es vol contribuir a fer visibles les 
aportacions històriques de les dones a l’activitat 
empresarial de Catalunya.
Lloc: Sala Anselm Cartañá (Seu del Districte de 
Sants-Montjuïc)
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones
i Districte de Sants-Montjuïc, amb la col·laboració 
de l’Institut Català de les Dones.

Dilluns 12 de març, a les 18 h
Taula rodona “Dones i Ocupació”
Parlem amb tres dones representatives del món de 
l’empresa, del comerç i del cooperativisme sobre els 
grans reptes de la dona en el món del treball: com 
fer front a la feminització de la pobresa, lluitant 
per trencar la bretxa salarial, treballant per la 
conciliació horària, aplicant mesures per la igualtat.
Lloc: Sala Anselm Cartañá (Seu del Districte de 
Sants-Montjuïc)
Organitza: Districte de Sants-Montjuïc.

Acte institucional 
de ciutat
Dimecres 7 de març, a la tarda
Acte d’entrega dels XXXII Premis 8 de març 
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

  AL POBLE- SEC

Dimecres 28 de febrer, a les 19 h
L’ÀPAT TRANSGRESSOR 
Inauguració de l’exposició fotogràfica. Selecció d’obres de 
diferents dones artistes participants en la Mostra FemArt – 
2016 en el marc de les Jornades Radical-ment Feministes. 
La inauguració s’acompanyarà amb una actuació musical 
de Meconio. Accés lliure. Aforament limitat. Presentació i 
xerrada feminista a càrrec de FemArt
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12) 
Organitza: CC El Sortidor en col·laboració amb Ca la Dona.
 

Divendres 2 de març, a les 20 h
GIULIA VALLE
Cicle Amazones. Concert de la compositora i contrabaixista 
catalana Giulia Valle en el marc del cicle Amazones i del 
Barcelona Districte Cultural
Lloc: CC Albareda (c. Albareda 22-24)
 

Dissabte, 3 de març de 12.00 a 14.00 h
HABITAR EL FEMINISME 
Debat i vermut a la plaça. Al voltant d’un vermut, proposem 
un debat obert a la plaça on ens puguem aplegar dones de 
diverses edats, orígens, identitats, etc. del barri per debatre 
a l’entorn del(s) feminisme(s): quin és el feminisme que 
necessitem? Un espai per construir un feminisme que sigui 
habitable per a totes i que no reprodueixi les lògiques de 
dominació contra les que ens rebel·lem.
Lloc: plaça del Sortidor
Organitza: Associació l’Etnogràfica
 

Dimarts, 6 de març, a les 19.30 h
RECONSTRUCCIÓ DE ROLS
Taller. Coneixerem la tècnica del collage per utilitzar-lo 
com a eina per qüestionar com les dones viuen la seva 
experiència de gènere des d’un posicionament crític. A 
partir de les experiències de cada una, construirem una 
nova imatge que reconstrueixi els rols que ens han estat 
imposats. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Adreçat a 
dones, lesbianes i trans.
A càrrec de Coll² 
Lloc: CC El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)


