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Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència vers les Dones
#BCNANTIMASCLISTA

Districte de
Sants-Montjuïc 

barcelona.cat/sants-montjuic

Activitats al Districte  
de Sants-Montjuïc

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE, A LES 17.15 h
Acte contra la violència de gènere
Actuació amb jocs i dinàmiques d’apoderament femení  
a càrrec de l’actriu Laia Feliu i petit concert del duet, 
piano i veu, d’Elba Blanco i Pablo García, alumnes de 
Jam Session.
Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla

Sants

DIJOUS 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE, A LES 19 h
Lluites i resistències de dones contra 
l’explotació
Cinefòrum a càrrec de l’Etnogràfica, antropologia  
per a la transformació social
Cicle de documentals per conèixer les estratègies de lluita 
i resistència protagonitzades per dones que es rebel·len 
contra les situacions d’explotació i precarietat a les que el 
sistema capitalista, racista i patriarcal les empeny. 
Lloc: Lleialtat Santsenca 

DILLUNS 17 DE DESEMBRE, DE 17.30 A 19.30 h
Si l’amor és un embolic...  
Pots desembolicar-te!  
Desmitificant l’amor romàntic. 
Taller per a joves de 16 a 30 anys. Què en pensem  
de l’amor? Compartirem experiències i opinions  
per desmitificar l’amor romàntic, veure què volem  
de les relacions afectives i sexuals i com ho podem  
fer per construir-les i viure-les d’una manera més pròpia.  
Ja pots fer la teva inscripció.
Lloc: Punt InfoJOVE de Sants-Montjuïc
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones  
i Punt InfoJOVE de Sants-Montjuïc

Altres barris 

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE, DE 15 A 17 h 
El carrer és nostre, que es noti
Peça teatral i fòrum posterior a càrrec de Cúrcuma SCCL
T’han assetjat sexualment al carrer? Has sentit  
que el teu cos és vist com un objecte per ser mirat  
per opinar-ne o perquè en gaudeixin sense el teu permís?  
Has estat testimoni d’alguna experiència o relat d’aquest 
tipus? Et preocupa o t’incomoda aquesta problemàtica?
Lloc: XIV Fòrum contra les VVGG. 
Espai Francesca Bonnemaison 
C. Sant Pere Més Baix, 7

ACTE D’ENTREGA  
DEL XIII PREMI  
25 DE NOVEMBRE – 25N
Dia Internacional per la l’eliminació  
de la violència vers les dones. 

Divendres 23 de novembre,  
a les 18 h

Lloc: Casa Elizalde  
C. València, 302

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA
C. Rabí Rubèn, 22-26
Tel. 934 248 506

SALA PEPITA CASANELLAS
Pg. Zona Franca, 185
Tel. 932 563 730

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
C. Albareda 22-24
Tel. 934 433 719

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Pl. Sortidor, 12
Tel. 934 434 311

LLEIALTAT SANTSENCA
C. Olzinelles, 31

PUNT INFOJOVE
C. Muntadas, 5

Adreces 

barcelona.cat/bcnantimasclista
Telèfon d’urgències gratuït:
900 900 120 (24 h)

La Font de la Guatlla 



DIMECRES 7 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
130 anys de feminismes avui 
Xerrada dialogada amb Emma F. Parcerisa 
d’ANDRONA Cultura.
A partir d’imatges dels 130 anys de lluites pels drets  
de les dones en el marc de la ciutat de Barcelona 
tractats durant els diferents itineraris fets per la ciutat.  
Posarem novament en valor el fecund llegat teòric  
i pràctic que ens han deixat totes les nostres 
antecessores i reflexionarem sobre els reptes actuals. 
Lloc i organització: Centre Cívic El Sortidor

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
Xerrada: On són les dones al jazz?
El masclisme també és present al jazz. Només cal 
veure el poc reconeixement que tenen moltes de les 
seves intèrprets. A part d’algunes cantants, quantes 
intèrprets de jazz que siguin de primer nivell i hagin 
triomfat coneixes?
Lloc: Centre Cultural Albareda
Organitza: Centre Cultural Albareda i Pau Fuster

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
Exposició: Veïnes, ciutadanes
Aquesta exposició contribueix a reconstruir la 
participació femenina que és a l’origen de moltes 
escoles, mercats, jardins, centres de salut i d’atenció 
a les dones que han humanitzat les nostres ciutats.
Lloc: Centre Cultural Albareda
Organitza: Centre Cultural Albareda  
i Institut Català de les Dones

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE, A LES 11 h
Passejada exploratòria 
A càrrec del Col·lectiu Punt 6
Ruta per espais del Poble-sec per reflexionar de 
manera comunitària sobre la mirada de gènere 
en els espais públics.
Lloc: Itinerari pel barri del Poble-sec
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

Poble-sec
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE, A LES 10.30 h
Pedalajada feminista 
El col·lectiu feminista Cícliques ens convida a fer  
una pedalejada feminista i reivindicativa. Si vols pedalar  
amb elles, només cal portar la bicicleta. 
Punt de Trobada: pl. del Sortidor
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE, A LES 12 h
Feminist corner
Poesia a peu de carrer a càrrec de Llibreria La Carbonera,  
Espai de llibres.
Imitant els Speakers Corner anglesos, on es permet parlar 
i debatre sobre diferents problemàtiques socials sense 
embuts, crearem el primer Corner Feminista al c. Blai, amb la 
finalitat d’ocupar aquest carrer de lletres i poesia de dones.
Lloc: c. Blai, 40
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
Dones i moviment veïnal
Taula rodona per debatre i compartir experiències sobre el 
paper que les dones han tingut en els moviments veïnals de la 
ciutat. Amb Mercè Otero, Irene Cardona i Emma F. Parcerisa.
Lloc i organització: Centre Cultural Albareda

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
L’experiència femenina i l’espai públic: 
Una preocupació cinematogràfica 
Cinefòrum a càrrec de Drac Màgic
De vampires que transiten els carrers de la ciutat sota 
un hijab a joves justicieres que protegeixen els campus 
universitaris, els debats feministes al voltants dels usos 
de l’espai públic es traslladen a les pantalles a través 
del cinema i la nova televisió.
Lloc i organització: Centre Cívic El Sortidor

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE, A LES 16 h
Els nens de blau i les nenes de rosa.  
O era a l’inrevés?
Aquesta activitat en família convidarà tant la canalla com les 
persones adultes que els acompanyen a reflexionar sobre la 
igualtat de gènere mitjançant el joc, la música i l’expressió corporal.
Lloc: Centre Cultural Albareda
Organitza: Centre Cultural Albareda i A Granel

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE, A LES 10 h
Nosaltres fem carrer 
A càrrec del Col·lectiu Punt6
A partir del diagnosi realitzat a la passejada exploratòria,  
intervindrem l’espai públic del barri assenyalant els 
elements de millora des d’una perspectiva de gènere.
Punt de trobada: pl. del Sortidor
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE, A LES 11 h
Crear la nostra ciutat ideal 
A càrrec de Tata Inti. Associació especialitzada en el joc 
lliure i creatiu per a la infància
Imaginarem el barri que volem i el farem realitat a través  
dels pinzells, les peces de fusta o el fang.
Lloc: pl. del Sortidor
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE, A LES 13 h
Radia: Polítiques de l’escolta
La ràdio Cava-ret ens convida a una emissió en fals 
directe de polítiques de l’escolta. Un text per ser radiat 
de PERRY Medea, una de les cabareteres més radicals 
de la ràdio.
Lloc: pl. del Sortidor
Organitza: Centre Cívic El Sortidor

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
Cuines de Barcelona
Presentació del llibre i debat a càrrec de Isabel Segura.  
Historiadora i escriptora especialitzada en història de les 
dones. El llibre repassa com s’ha pensat a Barcelona la 
cuina com a espai domèstic, sovint anomenat laboratori  
pels autors i autores que la tracten, des d’Ildefons  
i Clotilde Cerdà fins al tardofranquisme.
Lloc i organització: Centre Cívic El Sortidor

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h 
Tòkio idols
Si voleu saber més d’aquestes noies a qui molts descriuen 
com a geishes modernes, no us perdeu aquest documental 
de mirada clarament feminista i el col·loqui posterior.
Lloc: Centre Cultural Albareda 
Organitza: Centre Cultural Albareda, Barcelona 
Districte Cultural i Festival In-èdit 

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE, A LES 11 h
Colors envers la violència de gènere
Caminarem des del barri del Poble-sec fins el barri  
de Santa Caterina per participar en el projecte 
“Pinta Barri” sumant-nos a d’altres dones per pintar 
un mural contra la violència de gènere.
Punt de trobada: pl. del Sortidor
Organitza: Pla Comunitari Poble-sec

La Marina

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE, A LES 20 h
#Vindicacions 
Teatre fòrum a càrrec de Trama sccl. 
Obra Teatral en clau d’humor per reflexionar sobre les  
discriminacions i violències de gènere que pateixen les 
dones diàriament, acompanyada de debat participatiu. 
Lloc: Sala Pepita Casanellas
Organitza: Centre Cívic Casa del Rellotge-Sala 
Pepita Casanellas i Taula de Dones de la Marina

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE, DE 10 A 14 h
Ens volem vives, lliures,  
combatives i rebels!
Tallers simultanis al voltant del concepte de violència  
de gènere. Perspectiva jurídica sobre la igualtat  
i la violència de gènere. Activitats lúdiques per definir  
el concepte de violència de gènere i les violències  
masclistes existents. Xapes i polseres personalitzades  
combatives i rebels.
Lloc: pg. de la Zona Franca, 185
Organitza: Joves del Centre Cívic Estrelles Altes 
i Associació Guineo-Catalanes

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE, A LES 10.45 h
Esmorzar comunitari  
per a persones participants
Es compartirà un petit esmorzar per les persones 
participants de l’activitat.
Lloc: sortida del Metro Foneria
Organitza: Joves del Centre Cívic Estrelles Altes 
i Associació Guineo-Catalanes


