
Actes destacats 
a Horta-Guinardó





Com cada any, tornem a commemorar el dia 8 de 
març, declarat Dia Internacional de les Dones per 
l’ONU des del Districte d’Horta-Guinardó. Enguany 
aquesta diada ve marcada per la convocatòria a 
nivell mundial d’una vaga de dones, per tal de fer 
palès el paper fonamental del treball de les dones 
al món. No ens referim només al treball remunerat, 
on tot i els molts avenços aconseguits,  encara ens 
trobem amb greus desigualtats entre dones i homes 
com ara l’escletxa salarial o la major precarietat de 
treball de les dones, sinó també al treball invisible 
de la cura de les persones, tasques exercides prin-
cipalment per les dones, i no prou reconegudes so-
cialment però imprescindibles per a la sostenibilitat 
de la vida. I és que si les dones s’aturen, s’atura el 
món.

Des de les entitats de dones, organitzacions ciu-
tadanes, equipaments i govern del Districte, volem 
contribuir a visibilitzar els treballs de les dones així 
com posar el nostre grau de sorra per a aconseguir 
una veritable igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones a l’àmbit laboral i sobre tot un repartiment 
equitatiu dels treballs de cures, responsabilitat de 
tota la societat, a través de l’organització de dife-
rents activitats al voltant del 8 de Març on us convi-
dem a participar activament.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó



Acte-sopar del Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó 2018
Divendres 9 de març, a les 20.30 h
Sala de Platea del Teatre del Foment Hortenc  
(Alt de Mariner, 15)
Parlaments i lectura del Manifest del 8 de març del 
Consell de Dones d’Horta Guinardó a càrrec de la 
Vocalia de Dones de Sant Genís dels Agudells. 

Presentació i dinamització artística: Companyia 
Transtorners (www.transtorners.es). 

Amb actuacions d’artistes del Foment Hortenc: 
Cançons del Foment (Maria Millán, Clara Gatius 
i Joan Santamarta) i Bateria de Còmics (Helena 
Bayés, Núria Serra, Montse Cabanillas, Toni Garcia i 
Francesc Penalba

Sopar i ball.

Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó, 
amb la col·laboració del Foment Hortenc.

Desvestim el gènere 
Diumenge 18 de març, a les 12 h
Plaça Meguidó (al davant del Centre Cívic Casa 
Groga).
Espai de reflexió i intercanvi sobre temàtiques 
de dones que fomenta la participació 
intergeneracional i alhora ofereix també un racó 
lúdic que permet la difusió de joves creadores en 
les arts escèniques i la música.

12 h - Gimcana familiar amb la co·laboració 
d’associacions i entitats de dona
Gimcana per la igualtat
Aconseguir la igualtat no és fàcil! Podràs organitzar 
el dia d’una família amb molts interessos? 
Seràs capaç d’endevinar la paraula, el conte 
o la pel·lícula? Acompanya’ns i supera tots els 
reptes d’aquesta gimcana familiar i participativa, 
on haurem de resoldre enigmes, fer mímica i 
lluitar conjuntament per trencar els estereotips i 
construir un món lliure de violències. 



13.30 h – Espectacle per a públic familiar 
El viatge al món dels contes!
A l’Àlex i a la Berta els contes que saben no els hi 
agraden gaire així que decideixen crear-ne de nous. 
Per poder-ho fer, viatjaran al món dels contes, on 
coneixeran els personatges de les històries que els 
donaran altres versions dels contes. Tenia por, Sant 
Jordi, quan es va enfrontar al drac? Està contenta 
la princesa quan ha de fer sola les tasques de la 
llar? Són sempre dolents, els llops?  Acompanya’ns 
en aquest viatge màgic  al món dels contes!

Gimcana i espectacle a càrrec de Trama SCCL

Organitza: Centre Cívic Carmel, Centre Cívic 
Casa Groga, Centre Cívic Guinardó, Centre Cívic 
Teixonera, Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

 

El Baix Guinardó
Activitats a la Biblioteca Guinardó-
Mercè Rodoreda
C/ Camèlies, 76-80
Tel. 93 435 31 70

Dijous 1 de març, a les 19 h
Les pecadores: d’Anaïs Nin a Édith Piaf
A càrrec d’Ángeles  Dalmau, escriptora

Dins del cicle Transgressores i fascinants. Al llarg 
dels segles hi ha hagut dones que han anat contra 
les convencions. Dones lliures i emancipades que 
conviden a trencar motlles i contagien ànsies de 
llibertat.

Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda 
(Camèlies, 76-80)

Dijous 22 de març, a les 19 h 
Projecció del documental “Machismos que 
no se ven”, amb la presència de l’autora i veïna del 
Districte Marisol Soto

Organitza: Assemblea d’Horta-Guinardó de 
Barcelona en Comú



Activitats al Casal de Gent Gran del 
Baix Guinardó
C/Marina, 380  
Tel. 93 450 27 47

Dijous, 8 de març
11.30 h: Esmorzar del dia de la Dona, a la sala 
d’Actes.
17.30 h: Conferència Dona, a càrrec d’Aurora 
Bertrana (AEU). 

Dimarts, 27 de març a les 17:00 h.
Lectura Contes de la Dona

Can Baró
Activitats al Casal de Barri Pirineu
Josep Serrano, 59-71 
Tel. 93 213 68 50

Del 5 al 23 de març, de 17 a 23 h
Exposició “Dona”
Dues exposicions fotogràfiques: UNA NOVA FORMA 
D´ESCLAVITUD CONTEMPORÀNIA, de Walter 
Estrada i Sandra Sotelo. 

Premi REVELA 2013 i CASA XOCHIQUETZAL: DONES 
ALEGRES, de Bénédicte Desrus, recull fotogràfic 
cedit per Can Basté. De 17 a 23 h.

Del 12 al 14 de Març, de 17 a 21 h
Cicle de curts “Soc dona. Ja n’hi ha prou”
Curs de temàtica social entorn a les dones.  A 
càrrec del Festival Internacional de Curtmetratges 
“Solo Para Cortos”.

16 de Març a les 21 h
Concert de Cantautora, amb Lidia Uve.



El Carmel
Activitats a la Biblioteca El Carmel-
Juan Marsé
Murtra, 135
Tel. 93 407 28 70
www.barcelona.cat/bibelcarmel

Dilluns 12 de març, a les 18.30 h
Dones al flamenc
Un repàs a les veus de dona més representatives 
del flamenc.

A càrrec de Toni Castarnado, periodista musical.

Sessió oberta del Club d’audició de música de la 
biblioteca.

Dimarts 13 de març, a les 19 h
Club de lectura de Novel·la Barcelonina
Sessió dedicada a l’autora Cristina Fallaràs i la 
novel·la “Las niñas perdidas”.

A càrrec de l’escriptor Mario Catelli.

Dissabte 17 març, a les 11 h
Exposició “Retrospective”-Lita Cabellut. 
Fundació Vila Casas
Visita guiada a la mostra de l’artista. En el marc 
d’activitats del grup +50 anys Carmelimés de la 
biblioteca.

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Inscripcions al telèfon 934072870 o 
presencialment a la biblioteca.

Activitat gratuïta



Activitats a l’Espai  Jove Boca Nord
Agudells, 37-45 
www.bocanord.cat

Jam session en Clau de dona: 
Divendres 2 de març, a les 22 h 
Espai de trobada i improvisació musical 
dinamitzada per Ana Manzana. Entrada lliure. 

+info: musica@bocanord.cat

Documentals Laboratorio Malaka “Retales 
de vida” i “Solo te he dicho guapa”. 
Dimecres 7 de març, a les 20 h 

Doble passi de dos documentals de proximitat i 
amb molta sensibilitat. Entrada lliure.  

+ info: ana@bocanord.cat 

 

Nit de dones videoartistes: “Pla.dur” de la 
cia. Atzur + Fuego + “A Mata Bicho” de Joana 
Moher Aka Lu
Dissabte 10 de març, a les 21 h 

Tres espectacles liderats per dones videoartistes 
amb propostes experimentals tant a nivell tècnic 
com creatiu. Entrada lliure. 

Dins la programació del Festival de Creació Jove 
Barcelona Visual Sound. 

+ info: ana@bocanord.cat 

                            

Projecte ART + IES: Fem un Fanzine 
feminista! 
Dijous 15 de març, a les 11 h 
Activitat amb instituts amb inscripció prèvia.

Dinàmica grupal de caràcter formatiu, artística 
i participativa dins del projecte amb instituts de 
l’Espai Jove Boca Nord on es donaran les Claus per 
a un treball autoeditat feminista. 

A càrrec de Marta Cartu (artista il·lustradora). 

+ info: ana@bocanord.cat 



Taller d’autodefensa 
Els dimarts del 6 de març al 15 de maig del 2018 
de 10 a 12 hores. 10 sessions.
Amb aquest taller es pretén potenciar la seguretat 
física i emocional a través de l’augment de la presa 
de consciència de l’espai, de la postura i de la 
comunicació verbal i no verbal, com a eines de les 
dones. 

Organitza: PIAD Horta-Guinardó i Espai Jove Boca 
Nord.

El Guinardó
Activitats al Mas Guinardó-Cicle  
el Casal de les Dones
Plaça Salvador Riera, 2
Tel. 93 446 14 29
www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo

Dimecres 28 de març, a les 19.30 h 
Obra de teatre “He contado las manchas del 
leopardo hasta llegar a la luna”
Com s’expliquen les taques d’un lleopard? Són les 
més negres que existeixen. Estan plenes d’oblits, 
de silencis. La cia No somos Woopi Goldberg s’ha 
mirat en tres miralls, tres dones que rescaten de la 
Història per construir una nova història. 

A càrrec de la Cia No somos Woopi Goldberg 

Aportació: 5€

De l’1 al 31 de març
Exposició: Imatges per pensar 
En el marc d’El Casal de les Dones Exposició 
“Imatges per pensar” en la representació de les 
dones als mitjans de comunicació. Realitzada 
per L’Observatori de les dones en els mitjans de 
comunicació. http://www.observatoridelesdones.
org



De l’1 al 31 de març
Exposició: L’empremta laboral de les dones a 
Barcelona
Exposició fotogràfica amb fotografies extretes 
dels llibres L’empremta laboral de les dones del 
casc antic de Barcelona (Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball)  i “Dones d´Horta-Guinardó 
- itineraris històrics”  (Ajuntament de Barcelona.)

Exposició elaborada conjuntament amb el grup 
“Dones Lliures”, a partir d’una proposta de les 
mateixes.

Contes de temporada: Contes de bona nit per 
a nenes rebels (per a més informació consultar la 
programació del Casal Mas Guinardó).

Dimecres 14 de març, a les 18.30 h
Celebració del Casal de les Dones
Trobada de dones del teixit associatiu i veïnal del 
Guinardó per compartir iniciatives i desitjos.

-  Presentació de l’exposició L’empremta laboral de 
les dones a BCN”  a càrrec de Dones Lliures.

-  Recital “La dona que som totes” amb Maisa Perk 
(cia No somos), Mercè Bagaria (Creatives Fent 
Xarxa) i Grup “Poetes del Guinardó”.

Dilluns 19 de març, a les 19 h
Violències masclistes en conflictes armats  
i en temps de pau. 
Intervindrà Nora Miralles del Centre Delàs. 

Organitzen: Observatori Guinardó-Can Baró en 
defensa dels Serveis Públics i Drets Socials. AVV 
Joan Maragall del Guinardó, Assemblea Social Can 
Baró-Guinardó

Dimecres 21 de març, a les 19 h
Cinefòrum
Des de la pau per les dones, passi del reportatge 
Creatives fent xarxa.

 Audiovisuals de la trajectòria de la plataforma CFX



Campanya #Dona i Martinenc
Amb motiu del 8 de Març, el FC Martinenc 
ha preparat un seguit d’activitats de difusió i 
reconeixement de l’esport femení, tot posant sobre 
la taula la necessitat d’avançar en la igualtat de 
gènere en tots els àmbits socials. 

Dijous 8 de març 
Publicació de la notícia a la pàgina web i canals de 
comunicació del Club per la difusió i presentació de 
la campanya #DONA i MARTINENC.

Del 8 fins al 31 de març 
Jornades de portes obertes per a qualsevol nena 
(menor de 16 anys) per realitzar les diferents 
activitats programades pel Club, iniciar-se a 
l’esport i gaudir dels beneficis de la pràctica 
esportiva: Futbol/Bàsquet/Hoquei Patins/Judo/
Hip-Hop/Zumba jove/Cicling jove/Fitness/
Psicomotricitat.

Divendres 9 de març 
Inici d’un concurs a la web i Instagram. Amb 
l’etiqueta (hashtag) #DonaiMartinenc

Imatges relacionades de la dona en el seu dia a dia 
en el Martinenc.

Premi al guanyador/a del concurs, i obsequis per a 
tots els participants.

Del 9 fins al 30 de març 
Exposició al Casal d’Entitats Mas Guinardó: El 
Martinenc i l’Esport Femení.

Dimarts 13 de març, a les 19 h
Conferència III edició. #DONA i MARTINENC. 
L’esport de base - la seva importància. Oberta a 
tots els públics. Casal d’Entitats Mas Guinardó, 
Plaça Salvador Riera s/n. 



La Font d’en Fargues
Activitats al Casal de la Font d’en 
Fargues
Pedrell, 67-69

Del 5 al 23 de març
Exposició ‘Sueños de luz’
Els somnis són diferents per cada persona, Patricia 
Castán crea desde la seva propia imaginació una 
visió irreal, gràcies al fotomuntatge i la doble 
exposició.

Dissabte 10 de març 
Taller de cistells 
A càrrec de la Cistellera Mònica Guilera. Farem un 
cistell rodó amb vímet.

Inscripció prèvia al casal, places limitades.

Dissabte 10 de març a les 21 h
Kabaret en femení
Deixa’t porta d’espectacle en espectacle

Dissabte 24 de març a les 20 h
Teatre: Barbes de Balena de la Cia  
El Maldà Teatre
Encotillades. Oprimides. Ofegades. Qui va 
empresonar les nostres àvies i besàvies? Van 
quedar atrapades entre les barbes d’una balena?



Horta 
Activitats al Centre Cívic Matas 
 i Ramis
Feliu i Codina, 20 
Tel. 934 07 23 56

Cicle Dona i + 2018. Desvestint el gènere

Dilluns 5 i dimarts 6 març, de 17.30 a 20.30 h
Taller de Fanzine Feminista, a càrrec de 
Marta López.
Un fanzine (de fanàtic i magazine) és una 
publicació temàtica amateur realitzada per i 
per a aficionats. Aquest taller ens introduirà 
en l’experimentació amb el món de l’autoedició 
gràfica i a més, ho farem des d’una perspectiva 
feminista, entenent aquest taller com un espai de 
creació, debat i apoderament dins els discursos 
feministes. Com una manera de compartir, des del 
que és personal al que és global i trobar estratègies 
d’autodifusió del pensament. 

Porta una revista que ja no utilitzis, els teus 
dibuixos o els teus poemes, i d’això en farem un 
llibret!

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Sala Ordinadors del CC Matas i Ramis

Observacions: Taller gratuït. Places limitades. És 
necessària inscripció prèvia.

Dijous 8 de març, a les 18.30 h
Acte commemoratiu del Centenari de Maria 
Aurèlia Capmany, a càrrec de Marta Nadal, 
comissària de l’any MAC

Enguany celebrem el centenari del naixement de 
l’escriptora Maria Aurèlia Capmany. Amb motiu 
d’aquesta celebració Marta Nadal ens presentarà 
l’any MAC, i ens parlarà del trajecte vital de l’autora, 
la seva obra, i la seva reivindicació i relació amb 
el feminisme. Tot apropant-nos a la reivindicació 



feminista de to humorístic i irònic que la 
caracteritza. Descobrirem també algunes vinyetes 
del còmic Dona, Doneta, Donota, difícil de trobar 
des de fa anys, com d’altres escrits significatius. 
Acabarem amb una lectura commemorativa i una 
estona de col·loqui.

Organitza: CC Matas i Ramis i Associació d’Amics i 
Amigues de Maria Aurèlia Capmany

Lloc: Sala Ignasi Vallhonesta del CC Matas i Ramis

Divendres 9 de març, a les 20.30 h
Concert “Hombres tontos, mentirosos y 
machistas” amb El Sobrino del Diablo.
El Sobrino del Diablo, amb el seu to satíric habitual, 
ens sorprendrà amb divertides cançons en què 
els homes queden retratats en els seus pitjors 
costums respecte a les dones: vagància, mentides, 
infidelitat, masclisme, etc. Tot i que elles potser 
també queden una mica retratades. Ideal per a 
divertir-nos!

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Sala Ignasi Vallhonesta

Dijous 15 març, a les 19.30 h
Xerrada mixta: Desvestint el patriarcat, a 
càrrec d’ Esther Burgos
Dones i homes estem sotmesos a aquest sistema, 
el Patriarcat. No som massa conscients de l’efecte 
que aquest té a la nostra manera de relacionar-
nos, sobretot en relació al gènere. La proposta és 
reflexionar i revisar com ha sigut i com està sent 
la nostra vivència dins d’aquest tipus de sistema i 
quin lloc ocupem, sigui quin sigui el nostre gènere.

És una activitat participativa, des del respecte i 
l’escolta. Oberta a homes i dones. No és necessària 
cap tipus d’experiència prèvia.

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Aula CC Matas i Ramis

Observacions: Places limitades. 30 persones



Dilluns, 19 març, a les 18 h
Taller Models femenins en les distòpies i les 
utopies audiovisuals, a càrrec de Drac Màgic, 
divulgació de la cultura audiovisual.

Una passejada per l’evolució dels models i 
arquetips femenins presents en les ficcions i el seu 
paper en els relats cinematogràfics relacionats 
amb escenaris d’anticipació. De La llevadora d’Alice 
Guy al Cuento de la Criada de Margaret Atwood.

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Aula CC Matas i Ramis

Observacions: Taller gratuït. Places limitades. És 
necessària inscripció prèvia.

Dijous, 22 març, a les 18 h
Xerrada Matriarcats, a càrrec d’ Anna Boyé.
Anna Boyé és antropòloga per la Universitat de 
Barcelona i fotoperiodista. Ens presentarà el seu 
treball de recerca sobre la diversitat de cultures 
matriarcals que hi ha al món. La seva curiositat l’ha 
portat a l’estudi de les comunitats matriarcals de 
l’ètnia bijagó, en l’arxipèlag de les Bijagós, enfront 
de les costes de Guinea Bissau, els mosuo al Llac 
Lugu, a la Xina, les poderoses dones de Juchitán, a 
Mèxic i els minangkabau, a l’oest de Sumatra i els 
Quero i els Huilloc, al Perú. 

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Sala Ignasi Vallhonesta

Data: Del 28 de febrer al 19 de març
Exposició 1918. Quan les dones van aturar 
Barcelona.
Ara fa cent anys, una mobilització massiva de 
dones inicià una protesta davant la impossibilitat 
d’adquirir productes bàsics per sobreviure. Al llarg 
del mes de gener de 1918, el que va començar com 
una manifestació espontània per l’abús dels preus 
del carbó i els aliments de primera necessitat, va 
acabar amb una vaga que aturà les fàbriques de 
Barcelona i amb la declaració de l’estat de guerra. 
La figura de la dona, que en aquells anys era qui 



vetllava per les necessitats domèstiques, degut a 
la crisi de subsistències, va exercir un rol actiu en la 
política econòmica del context de la primera guerra 
mundial.

Organitza: CC Matas i Ramis

Lloc: Sala Ignasi Vallhonesta del CC Matas i Ramis

Del 5 al 20 de març 
Exposició Fem(me) Fanzines, mostra 
d’autoedició experimental
A partir del Taller de Fanzine Feminista que 
realitzarem a inicis del mes de març es generarà 
el contingut expositiu al voltant de l’autoedició 
experimental que es recull en aquesta exposició. 
Una iniciativa en col·laboració amb la Fanzinoteca 
Feminista XOXOXO (Boca Nord). És una exposició 
que es mostrarà tant al CC Matas i Ramis com al 
Punt 7, Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó.

Organitza: CC Matas i Ramis, Punt 7 i Espai Jove 
Boca Nord.

Lloc: Cafeteria i passadís del CC Matas i Ramis

Activitats al CAP d’Horta
Lisboa s/n

Dimarts 6 de març, d’11 a 13 h
Taller “El meu cos, el meu territori”
Una de les dimensions de la vida de les dones 
freqüentment relegades és la cura vers elles 
mateixes. Les dones, socialitzades històricament 
per cuidar dels altres i fer-se càrrec de les tasques 
del dia a dia, deixen de banda la majoria de 
vegades la seva salut, el seu temps personal, la 
qualitat de les relacions i els seus projectes vitals. 
Us convidem a participar d’aquest taller per a crear 
aquest espai propi i de cura.  

Organitza: PIAD Horta-Guinardó, en col·laboració 
amb el CAP Horta



Activitats a Biblioteca Horta- 
Can Mariner.
Carrer del Vent, 1
Tel. 93 420 82 85

Dilluns 5 de març, a les 19 h 
Cicle de conferències dins l’Aventura de 
conèixer: Transgressores i fascinants. 
Les intrèpides: d’Alexandra David-Néel a Amelia 
Earhart, a càrrec de Thais Morales, periodista i 
escriptora. 

Cicle coordinat per: Ma. Àngels Cabré, escriptora i 
directora de l’Observatori Cultural de Gènere.

Dimarts 6 de març, a les 18.30 h 
Presentació del llibre Te quiero hasta el cielo, 
a càrrec de la seva autora Carme Aràjol.

Dimecres 7 de març, a les 19 h
Presentació dels llibres de poemes de Ferran 
Bacardí, amb la presència de l’autor. Presenta el 
llibre Joaquín Solé, poeta i s’acompanyarà de la 
guitarra de Xavier Bernaus.

Divendres 9 de març, a les 18.40 h 
Xerrada-documental sobre El naixement 
de la Ventafocs, origen de l’escultura del jardí 
d’Horta-Can Mariner El malson de la Ventafocs, 
a càrrec de la seva escultora, Marisa Ordóñez. 
Activitat que tanca el mes de celebració del 10è 
aniversari de la biblioteca Horta-Can Mariner.

Al jardí de la biblioteca Horta-Can Mariner.

Activitats gratuïtes, aforament limitat a la capacitat 
de la sala d’actes Pep Montanyès de la biblioteca 
Horta-Can Mariner.



Activitats al PUNT7  
(Punt d’Informació Juvenil  
d’Horta-Guinardó)
C/Horta, 71. 08032 BCN
93 420 25 95
Punt7@punt7.org

Del 23 de març al 23 d’abril 
Exposició Fem(me) Fanzines, mostra d’autoedició 
experimental.

A partir del Taller de Fanzine Feminista que 
es realitzarà al Centre Cívic Matas i Ramis a 
inicis del mes de març es generarà el contingut 
expositiu al voltant de l’autoedició experimental 
que es recull en aquesta exposició. Una iniciativa 
en col·laboració amb la Fanzinoteca Feminista 
XOXOXO (Boca Nord). 

Organitza: CC Matas i Ramis, Punt 7 i Espai Jove 
Boca Nord.

Montbau
Activitats a la Sala Polivalent 
de Montbau
c/Domènech i Montaner, 3. 08035 Barcelona
659 770 401 spmontbau@gmail.com

Divendres 2 de març, a les 18.30 h
Quartet Diotima
A càrrec de: Quartet Diotima, Georgina Muntadas 
Vera i Carles Ramos Werner (violins), Laura Jover 
Miñarro (viola) i Paola Ríos Roa (violoncel).

Concert de música de cambra, amb peces 
de compositores, de Beethoven i de Turina, 
interpretades per aquest grup de tres músiques 
i un músic, estudiants del Conservatori del Liceu.  
Dins del cicle Cambra Polivalent. 3€.

Organitza: AEEF



Del dilluns 5 al dijous 22 de març, durant els 
horaris de la Sala Polivalent
La representació dels cossos de les dones
A càrrec de: l’Observatori de les Dones als Mitjans 
de Comunicació

Exposició crítica del tractament de la dona en 
mitjans de comunicació i l’art. Accés gratuït.

Organitza: Sala Polivalent de Montbau i PIAD 
Horta-Guinardó

Dimarts 6 de març, a les 17 h
La curiositat fa avançar la recerca: 
l’important paper de la dona
A càrrec de: Dolors Grau Vilalta, professora 
d’Enginyeria Química de la UPC i directora de 
l’Exploratori dels Recursos de la Natura

Descripció de l’activitat: xerrada científica, dins del 
cicle d’Aules d’Extensió Universitària. 3€.

Organitza: AEEF i Sala Polivalent de Montbau

Divendres 9 de març, a les 22 h
WOM Quartet en concert
A càrrec de: WOM Quartet, Clara Luna  (teclat i veu), 
Laia Fortià (bateria i veu), Anaïs Vila (guitarra i veu) i 
Gessamí Boada (teclat i veu).

Descripció de l’activitat: concert de jazz de quatre 
dones, quatre ànimes, quatre veus i quatre 
instruments. Un nou projecte fresc, alegre i 
sensual. Dins del cicle Jazz al Jimnazz. 4€.

Organitza: Associació Musical Big Band de 
Montbau



Sant Genís dels Agudells

Activitats a Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. Tel.93 418 65 31

Divendres 23 de febrer, a les 20 h
Tchindas. Posterior col·loqui a càrrec de 
Marc Serena
Títol original: Tchindas

Direcció: Pablo García, Marc Serena

Any: 2015

País: Espanya

Duració: 94’

Banda Sonora: Cesária Evora

Tchinda Andrade és una de les dones més 
estimades de l’illa de São Vicente, al Cap Verd, 
sobretot des que el 1998 va sortir de l’armari al 
setmanari local. El seu nom s’ha convertit, des de 
llavors, en la manera com s’anomenen els gais i les 
transsexuals de l’illa. La Tchinda té ara 35 anys i viu 
de manera humil, venent “coxinhas” pel seu barri. 
Durant tot l’any hi regna la calma, excepte quan 
arriba el carnaval.

Dimarts 3 de març, a les 19 h
Lectures de mel i foc. Dones científiques 
Us proposem que trieu textos que siguin especials 
per a vosaltres  i els compartiu amb nosaltres 
mitjançant una lectura oberta, tant de poesia com 
de  prosa, en un ambient íntim i distès. Tothom està 
convidat a participar-hi. Hi haurà un petit refrigeri 
per als assistents.

Dimecres 7 de març, a les 19.30 h
Xerrada: La història en clau de dona a càrrec 
de Jordi Pisa Sánchez 
En aquesta xerrada farem un repàs de la Història 
de la humanitat fixant-nos en el destacat paper 



que la dona ha tingut en ella. Analitzarem quines 
han estat les aportacions que moltes dones han 
fet al llarg dels segles, entre d’altres, en els àmbits 
de la política, la filosofia, la ciència, l’economia, la 
societat i la religió.

Divendres 9 de març
Amb veu de dona 
18.30 h: Actuació Cor Groc 
19 h: Espectacle “La perdiu és de qui la 
caça. Una odissea eròticomusical” A càrrec de la 
Companyia Tabú

A través de les Mil i una nits i el Decameró de 
Boccaccio ens endinsarem en un viatge on la 
música i el relat s’entrellacen, es parlen i es 
fusionen.

Volem explicar-vos contes eròtics, divertits, 
emocionants i màgics, contes plens de passió 
i enganys, de violència i elegància, d’enginy i 
humor, per fer-vos riure i pensar. Per fer-vos 
sentir vius, perquè feu volar la imaginació, perquè 
navegueu, lluiteu, balleu i us exciteu amb nosaltres. 
També volem parlar-vos de les dones, fer-les 
protagonistes i apel·lar el seu enginy, la seva 
determinació, la seva força i, sobretot, el seu plaer.

20 h: Petit refrigeri amb la vocalia de Dona de 
l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells.

Del 5 al 28 de març
Exposició: Les dones que tenen molt a dir, a 
càrrec de Míriam Martí
Un recull d’obres de Míriam Martí en què el 
denominador comú és la figura de la dona, el seu 
retrat i la seva expressió. Dones lluitadores, que 
si cauen s’aixequen. I dins d’aquestes obres hi 
trobarem una selecció de dones investigadores que 
fan recerca científica, dones que des de l’anonimat, 
posen el seu talent, la seva intuïció i la seva feina 
per fer del món un lloc millor a través de la ciència.  



Divendres 16 de març, a les 19 h
Documental Girl Rising
Richard E. Robbins, 101 min. 2013. Estats Units.

Del director nominat a l’Oscar Richard E. Robbins, 
“Girl Rising” és un viatge al voltant del món que 
ens permet ser testimonis de la força de l’esperit 
humà i el poder de l’educació per canviar el món. 
Coneixerem nou nenes inoblidables que viuen en 
països en desenvolupament: Haití, Índia, Sierra 
Leone, Afganistan, Perú, Cambodja, Egipte, Etiòpia 
i Nepal. Són nenes normals que s’enfronten a 
desafiaments enormes i superen reptes que 
semblen impossibles, tot per aconseguir els 
seus somnis. Les històries mostren situacions de 
servitud, matrimonis forçats, violència sexual, vida 
en la pobresa, matrimonis a primerenca edat ... 
sempre enfocat de manera positiva, incidint en el 
que es pot fer per millorar.

Cada història està explicada per actrius de 
reconegut prestigi: Anne Hathaway, Cate Blanchett, 
Selena Gomez, Freida Pinto, Salma Hayek, Meryl 
Streep o Alicia Keys, entre d’altres.

Activitats al Casal de Gent Gran  
de Sant Genís 
Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. Tel.93 418 65 31

Dilluns 5 de març, a les 17 h
Pinta i recrea’t
A càrrec de: Tallerista de Montana Shop

Activitat intergeneracional on Joves, Infants i 
Persones Grans deixaran anar la seva creativitat 
dibuixant grans dones.

Organitza: Casal Sant Genis, Espai Joves Sant 
Genis i Ludoteca Casa Groga



Dimarts 6 i 13 de març, a les 11.30 h
Dones grans, dones sanes, dones sàvies
A càrrec:  Dinamitzadora Casal Sant Genis

Organitza: Centre per la igualtat i recursos per a 
dones (CIRD) i Casal Gent Gran Sant Genís

Fer un viatge per dones, amb l’objectiu de gaudir 
amb altres dones, en relació amb el cos i la salut 
d’una manera activa i apassionada.

És un conjunt de recursos dividit per àmbits 
temàtics on es treballa de manera general sobre tot 
el concepte d’autoestima de les dones a la segona 
meitat de la vida.

Dimecres 7 de març, a les 16.30 h
Dona i salut
A càrrec: Carme Beltran,  infermera “Grup Mèmora”

Descripció de l’activitat: Xerrada informativa, on es 
tractaran diferents aspectes sobre la salut en les 
dones. 

Organitza: Grup Mèmorai Casal Gent Gran Sant 
Genís

Divendres 9 de març, a les 18 h
El Cor Groc
A càrrec: Grup de Coral del Casal de Sant Genís

Descripció de l’activitat: Cantaires de la coral 
de Sant Genís uneixen les seves veus en el dia 
internacional de la Dona.

Organitza: Centre Cívic Casa Groga, Casal Sant 
Genís i El Cor Groc

Diumenge 11 de març, a les 17 h
Cinefòrum:  Sufragistas
A càrrec: Casal Gent Gran Sant Genís

Descripció de l’activitat: Revolta social sobre els 
drets de les dones a la primera meitat del segle XX

Organitza: Biblioteca de Montbau i Casal Gent Gran 
Sant Genís



Dimarts 20 de març, a les 17.30 h
Espectacle de teatre
A càrrec: Grup de dones de Porta

Descripció de l’activitat: Espectacle de varietés on 
les situacions més difícils es converteixen en un 
bon motiu per riure.

Organitza: Grup de Dones de Porta i Casal Gent 
Gran Sant Genís

Activitats a Associació de Veïns  
i Veïnes de Sant Genís
Avinguda del Jordà, 29-31

Diumenge 4 de març, a les 17.30 h
Des de Sant Genís feminitzem el món local
Presentació de “La Transformació del barri i les 
seves dones”, amb berenar i col·loqui posterior 
moderat per Custodia Moreno i Susanna Porcar. 

La Teixonera
Activitats al Centre Cívic Teixonera 
c/ Arenys, 75. 08035 Barcelona
Tel. 93 256 33 88
ccteixonera@qsl.cat
 

Del 6 al 27 de març
Exposició Dones d’Horta-Guinardó
Exposició d’il·lustracions de Cinta Fosch que 
s’aproxima a retalls de la vida de diferents dones 
que han viscut a Horta-Guinardó, per reflexionar 
sobre la construcció social i cultural de la dona, 
així com la seva inscripció en la història recent 
dels barris. Basat en la publicació d’Isabel Segura, 
Dones d’Horta-Guinardó. Itineraris històrics.

 



Dimarts 6 de març, a les 19 h
Xerrada i col·loqui Dones d’Horta-Guinardó
A càrrec d’Isabel Segura Soriano. Historiadora, 
escriptora i editora. Autora del llibre Dones 
d’Horta-Guinardó. Itineraris històrics. Editat per 
l’Ajuntament de Barcelona. Arxiu municipal i 
Districte d’Horta-Guinardó.

La Vall d’Hebron
Activitats al Casal de Barri de la Vall 
d’Hebron Can Travi
Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, 45 
Tel. 93 428 98 48
info@casalcantravi.cat

Del 5 al 29 de març 
Exposició ‘Sueños de luz’ de Patricia Castán 
Com un somni, Patricia Castán ens fa una revisió de 
la natura i la ciutat, un món real vist pels ulls d’un 
món irreal. L’exposició és el fruit de la composició 
entre la natura i el viatge de Castán a Nova York. 

Dissabte 3 de març, d’11.30 a 14 h
Xerrada de ‘Sòl pèlvic’
Tenir el sòl pelvià enfortit és important per a totes 
les dones, sense importar l’edat, i és important 
cuidar-lo, en especial quan s’acaba de donar a 
llum. Per això en aquesta xarrada es mostrarà la 
importància d’exercitar la zona.

Imparteix Nuria Macià Amengol (fisioterapeuta 
especialitzada en sòl pelvià)

Organitza Ludoteca Familiar Can Travi



Dimecres 14 i 21 de març, de 18.30 a 20 h
Monogràfic de cosmètica natural
Tenir cura d’una mateixa i ser conscient dels 
productes que utilitzem. Repensar des d’una 
altre mirada els productes que utilitzem pot ser 
una manera de combatre contra les substàncies 
nocives i químiques que porten molts dels 
productes cosmètics i de cuida. En aquest taller 
aprendràs remeis i tècniques de cosmètica natural 
i sana per a la teva pell.

Preu: 24.56€

Reserva a info@casalcantravi.cat

Dijous 15 de març, de 19 a 20.30 h
Taller d’Autodefensa per a dones
Per saber combatre l’assetjament i la violència cal 
conèixer-se a una mateixa en cos i ment. En aquest 
taller, a part d’aprendre petites tècniques físiques, 
aprendràs a escoltar-te i a compartir amb les 
companyes les sensacions i vivències. 

Reserva a info@casalcantravi.cat

Dissabte 17 de març, d’11 a 13 h
Mètode Afroyin - taller musicosensorial
Connecta’t amb tu mateixa a partir de la dansa i 
la música. Re-connecta les teves energies amb un 
taller ben dinàmic.

Preu 15€

Dissabte 13 de març, de 12 a 14 h
Las Gerom -concert de vermut-
Tres dones, tres instruments i un recorregut en clau 
de soul i jazz que serà el focus del primer Vermut 
Musical de l’any. Las Gerom, sorgides a l’Escola 
de Música Pausa, són tres potents promeses de 
l’escena musical.

Entrada lliure



Activitats a Casal de Gent Gran  
de la Vall d’Hebron
Arquitecte Moragas, 5,
Tel. 93 428 73 37

Dimarts 13 de març, a les 10.30 h
Cinefòrum: “Las Constituyentes” 
Documental sobre les 27 dones, diputades i 
senadores, que des del seu treball parlamentari 
en la legislatura constituent de 1977, van ser 
protagonistas del canvi polític cap a la democràcia 
d’Espanya. A través de l’experiència personal 
d’aquestes pioneres es narra una part apassionant 
de la historia de la participació política de les 
dones a Espanya i s’analitza la situación actual.

Organitza: PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones d’Horta-Guinardó) i CGG Vall d’Hebron.



Districte
d’Horta-Guinardó
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