PROGRAMA
D’ACTIVITATS
A L’EIXAMPLE

Del 5 al 30 de novembre

PRESENTACIÓ
Com cada any, al Districte de l’Eixample commemorem el 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència vers les Dones, amb una extensa programació d’activitats culturals de proximitat. Més de
cinquanta entitats, serveis i equipaments que aposten
per la cultura com a eina indispensable per combatre
les violències masclistes, programen al llarg del mes
de novembre exposicions, xerrades, tallers i espectacles amb el feminisme i les violències masclistes com
a tema central.
Enguany posem l’accent en dues mirades imprescindibles per entendre la lluita feminista i combatre les
violències –en plural– que pateixen les dones. D’una
banda, apostem per una programació intercultural i
amb mirada interseccional que tingui en compte els
diversos aspectes de la vida i la identitat de les dones
que condicionen les discriminacions que poden patir
(com l’edat, la raça, el lloc de procedència o la diversitat funcional). Només amb una visió transversal que
inclogui tots aquests prismes podrem construir un front
ampli i inclusiu contra les violències masclistes.
D’una altra banda, posem l’accent en la necessitat i la
urgència que infants i joves puguin créixer i desenvolupar-se lliures de violències sexistes. Per això, el XIIIè
Premi 25N de l’Ajuntament de Barcelona porta per
lema “Creixem lliures de violència. #BCNantimasclista”. Un premi que aquest any s’atorgarà en un equipament del nostre districte, La Casa Elizalde, el 23 de
novembre, al qual us convidem a participar amb els
vostres projectes.
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I amb aquesta mateixa voluntat d’aconseguir infanteses i joventuts no sotmeses als estereotips i rols masclistes, enguany comptarem també amb els col·lectius
joves de dones feministes que lluiten des dels barris de
l’Eixample per un teixit veïnal lliure de violències. Celebrarem la “Primera Jornada de feminismes juvenils
de l’Eixample” amb concerts, xerrades i tallers formatius. I ho farem dins l’Acte Central del 25N del Consell
de les Dones de l’Eixample, que tindrà lloc durant tot
el dia el proper 24 de novembre a l’històric espai de
La Model, ara recuperat per a la ciutadania.
Us convidem a gaudir i participar de tota aquesta
programació, i a omplir de vida els espais del nostre
districte que, durant un mes, ens proposen que unim
cultura, lluita i barris per reivindicar la nostra llibertat
de créixer sense violències!

Eduard Corbella Cervelló
Conseller de Feminismes i LGTBI+
Districte de l’Eixample
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ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
#BCNAntimasclista

I JORNADA DE FEMINISME JUVENIL
A L’EIXAMPLE
Dissabte 24 de novembre

De 10 a 23 h
A La Model, c. Entença, 155
Jornada per l’eliminació de la violència
vers les dones

D’11 a 18 h al panòptic
EXPOSICIONS
Del somni a la realitat
A càrrec de la Fundació Aroa
Dones Supervivents
A càrrec d’Hèlia Dones
La informació d’aquestes exposicions la trobareu a la
descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 29)

Organitzada pel Consell de les Dones de l’Eixample
i el Districte de l’Eixample

Hi trobareu:
Taules informatives de les entitats feministes
de l’Eixample, tallers, exposicions i activitats culturals,
formatives, de creixement personal i d’empoderament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
De 10.30 a 11.30 h a la sala d’actes
Taller Violències sexuals: reflexions
des de l’experiència
L’Associació d’Assistència per a Dones Agredides
Sexualment porta més de 35 anys treballant amb
persones que han viscut diversos tipus de violències
sexuals. Us proposen compartir els aprenentatges realitzats durant aquest recorregut d’una manera realista, allunyat dels mites; amb perspectiva macro i amb
propostes a nivell micro sobre com actuar en primera
persona davant aquesta problemàtica.
A càrrec d’Ana Sandez Mula.
Organitza: Associació d’Assistència a Dones
Agredides Sexualment

D’11 a 14 h al pati d’entrada
Aquí Juguem Totes: Els rols de gènere
en l’esport, a debat
Vine a reflexionar, a través d’un taller interactiu, sobre
el paper de la dona en l’esport i les discriminacions
que pateixen per raó de gènere. Comparteix les teves
experiències!
Organitza: Juguem totes
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D’11 a 13 h a la galeria 5
Projecció i debat del documental Ciutats vivibles
Documental produït per Entrepobles i realitzat per el
col·lectiu de periodistes Contrast i, amb la col·laboració de Caps, Col·lectiu Punt6, Territoris Oblidats,
Lahas, IGOP, AVV Poblenou, AVV Noubarris, FAVB,
Grup de dones de La Bisbal, Colors de Ponent i CAF
de Dones de Vilafranca del Penedès amb l’objectiu
que esdevingui una eina per a reflexionar sobre les
nostres ciutats i com hi desenvolupem la vida des
d’una perspectiva feminista.
El documental és fruit d’un treball complex en el que
s’interseccionen col·lectius i mirades. Hi trobareu reflexions i perspectives a vegades complementàries,
d’altres potser contradictòries, que ens poden ressonar a totes i tots, de maneres diferents.
Sentir la ciutat, pensar-la, viure-la i transformar-la des
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del sosteniment de la vida. La ciutat som nosaltres.
Omplim els nostres ulls de la diversitat que ens habita,
i aboquem-la sobre la ciutat.
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVEE
Col·labora: Ciutats Vivibles - Entrepobles

A les 12 h a la sala d’actes
Xerrada / Taller Empodera’t amb
les teves fortaleses
Activitat en la qual s’exposaran i treballaran conceptes relacionats amb els propis talents per tal d’afavorir
i potenciar les capacitats per les deteccions dels masclismes i maltractament.
Aprendrem a sentir-nos motivades i valorades. Adonar-nos del que ens estimula, del que ens fa sentir bé i
del que ens fa sentir malament. Aprendrem a detectar
els diferents maltractaments masclistes i a dir PROU!
A càrrec de Pilar Cases
Organitzen: Espai Gent Gran Esquerra de l’Eixample
i Espai Gent Gran Montserrat Olivella

De 12 a 14 h al gimnàs
Taller corporal “La melodía de mi cuerpo”
“La melodía de mi cuerpo” és un taller per treballar
amb el nostre cos tot escoltant la nostra ànima.
Un espai on treballar a nivell personal, tenint en compte la “història” de cada una, perquè el que duem fa la
persona que som avui i també en grup, per tal d’enriquir el camí i unir-nos com a dones, no per tenir poder
damunt de l’altre, sinó per empoderar-nos a nosaltres
mateixes.
Alimentar el cos, despertar-lo, deixar anar allà on hi
ha bloquejos i fer-lo vibrar, jugar amb la finalitat de
conèixer la nostra melodia.
Las propostes es dirigeixen cap al cos per treballar les emocions, per tenir més consciència i recórrer aquest “mapa
corporal” on guardem les nostres pors, bloquejos y demés.
A càrrec de Daniela Conte.
Organitza: Associació d’Assistència a Dones
Agredides Sexualment
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De 12 a 13 h al pati d’entrada
Contacontes infantil “Gogaritxi
i els seus vindicontes”
La Gogaritxi és un personatge molt singular que ens
narrarà contes per reivindicar la vida. El taller de contacontes pretén proporcionar un espai per a la creativitat i la construcció de la personalitat, contribuint a
una socialització allunyada d’estereotips de gènere
que no condicionin el paper de cada persona a la
societat.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
de l’Eixample

A les 13 h al pati d’entrada
Classe Oberta de Dansa Oriental
Gaudeix d’una classe oberta de Dansa Oriental, on
podràs descobrir els fonaments d’aquesta dansa, plena d’energia, força i sensualitat, i els beneficis de la
seva pràctica com la connexió amb l’interior i la potenciació de la creativitat femenina.
Organitza: Acadèmia Dansa Alina Babayan

De 13 h a 14 h a la galeria 5
Lectura col·lectiva de poemes i recital poètic
Amb la intervenció de les poetesses barcelonines
Iram Batool Qadri i Sundas Zafer, que recitaran dues
breus poesies, en urdú amb traducció al català, centrades en la reivindicació dels drets de la dona i amb
la col·laboració de de la poetessa Assumpta Forcada.
Organitzen: Vocalia de Dones de l’AVVEE i Acadèmia d’urdú
a Barcelona - Grup de poesia Ahleqalam

De 14 a 16 h al pati d’entrada
Dinar de carmanyola
Dinar per compartir i conèixer dones i entitats implicades en l’eliminació de la violència vers les dones.
Porta el teu dinar i vine amb qui vulguis. Inscripcions
per reserva de taula al correu descabelladas@gmail.
com abans del 20 de novembre.
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De 16 a 16.30 h per tot el recinte
Inici al pati d’entrada.
Recorregut Costures a l’Ànima
Recorregut visual i poètic pel món intern de diverses dones
en situació de risc o vulnerabilitat. Unes ferides que s’estan sargint per dins i per fora, i que es desvetllen com una
oportunitat de reconèixer-nos i mostrar-nos amb els nostres
autèntics vestits, els que reflecteixen el nostre interior.
Aquest recorregut és la mostra del que s’ha treballat
als tallers de joc teatral i estilisme emocional amb Descabelladas, des de la “desdramatització” que les caracteritza. Amb la col·laboració de la Fundació Aroa,
l’associació Hèlia i el Casal de barri Espai 210.
Organitzen: Associació Descabelladas, Associació Hèlia
Dones, Associació Xarxa Dos Deu i Fundació Aroa

16.30 h a la galeria 5
Cartes de dones a la presó
Lectura de cartes de diferents èpoques històriques de
dones que han patit reclusió.
A càrrec de l’Associació Teatre-Dona
De 16.30 a 18.30 h al pati d’entrada
Festa de cultura popular
i lectura del manifest del 25N*
Amb la participació de:
- Mostra de dansa i cançons populars bengalís a càrrec
de l’Associació de Dones de Bangla Desh a Catalunya.
- Balls tradicionals xinesos i desfilada de models de
vestits tradicionals xinesos a càrrec de l’Asociación
Multicultural Amanecer A M A.
- Mostra de Dansa Oriental a càrrec del professorat
de l’Acadèmia de Dansa Alina Babayan.
- Mostra de dansa de l’Esbart Gaudí i cloenda amb
ballada col·lectiva de La Bolangera.

Cuentas, Anna Núñez i Karla Ocaña) posaran en
qüestió la colonialitat del poder, el racisme i els privilegis i faran propostes per a construir aliances feministes insòlites més enllà de la resistència identitària.
Espai obert. Aforament limitat.
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: Casal de Joves Dreixa, Col·lectiu transfeminista
La Lloba, Fundació Aroa, Fúria Feminista, El Poblet Feminista
i Red de Migración, Género y Desarrollo

De 20.30 a 23 h al pati d’entrada
Concert jove
20.30 - 21.15 h Concert Purple Rockets.
Purple Rockets és un col·lectiu artístic que té el propòsit de difondre la música d’arrel jamaicana, a través
del gènere femení, mitjançant seleccions en vinil i veus
en directe. Aforament limitat

21.30 - 23.00 h Concert Karamba.
Karamba ens ofereix música llatina amb un show format
per set músics, totes dones: Ahyvin Bruno (veu i percussió), Paula Grande (veu), Meritxell Nedderman (teclat)
Anahí Acuña (violí), Magalí Datzira (baix) i Rita Baulida
(percussió). Aforament limitat.

*L’acte podrà ser interpretat en llengua de signes en funció de
la demanda. Si requeriu aquest servei cal que envieu un correu
a: descabelladas@gmail.com abans del 20 de novembre.

I JORNADA DE FEMINISME JUVENIL
A L’EIXAMPLE
De 18.30 a 20.30 h a la sala d’actes
Diàlegs perifèrics sobre el feminisme
descolonial i antiracista
Les participants (Tayrine Santos, Khadija Fath, Sara
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Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: Casal de Joves Dreixa, Col·lectiu transfeminista
La Lloba, Fundació Aroa, Fúria Feminista i Poblet Feminista
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L’art en femení

El Centre Cívic Urgell presenta “L’art en femení”, un cicle que vol analitzar el concepte de feminitat representat i reivindicat per dones artistes en diferents èpoques
de la història de l’art, partint del llegat d’artistes del
s. XIX fins a les primeres reivindicacions feministes del
anys 60 i l’actual qüestionament dels gèneres preestablerts en l’art contemporani. Activitats programades
els dilluns del mes de novembre en el marc del 25 N
Dia Internacional de la Violència vers les Dones.

Dilluns 5 de novembre

A les 19.30 h
Auditori del Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència “Grans artistes oblidades”
Abans de l’aparició de
l’art feminista, moltes dones havien anat prenent
consciència de gènere i
de la discriminació i invisibilitat a què les recloïa
una societat paternalista,
les dones artistes també
havien lluitat per assolir
un lloc i reconeixement
en el món de l’art. Les
barreres i obstacles contra els quals van haver de
lluitar van ser molts. Com
a precedent, aquestes pioneres mereixen un recordatori i una mirada reivindicativa. En aquesta conferència posarem en relleu les
esplèndides aportacions artístiques d’algunes d’elles.
A cura d’Erika Bornay, escriptora i doctora en Història
de l’Art, especialitzada en iconografia femenina.

Dimarts 6 de novembre

A les 19.30 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Inauguració exposició “Ara parlem les dones”
Presentació de l’exposició, tast poètic i performance
A càrrec de Nadine Marina, El Tío Carretilla i convidades especials del col·lectiu Lola, Lolita, Nolola.
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 29)
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A les 20 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Inauguració exposició fotogràfica
“Dones de l’Índia”
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 29)
Activitat gratuïta

Dimecres 7 de novembre

A les 11 h
Centre Cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Club de lectura. “El conte de la Serventa”
Comentarem El conte de la Serventa, de Margaret
Atwood de la mà de Mireia Broca i Carme Ripoll,
de l’Obrador d’històries. Podeu trobar exemplars dels
llibres disponibles a la biblioteca Joan Miró.
Sinopsi del llibre: L’Offred viu a la República de Galaad, un règim totalitari i teocràtic basat en el control
del cos femení per part del govern. En un futur no
gaire llunyà assolat per una natalitat en declivi, les
dones fèrtils com ella només tenen una missió a la
vida: garantir la descendència de l’elit dominant. El
seu relat descarnat—a estones fred i irònic, d’altres
vehement—desvelarà les tenebres d’una societat que
es pretén virtuosa i ens demostrarà que ni l’estat més
repressor pot contenir el desig de llibertat. Des de la
seva publicació el 1985, El conte de la Serventa ha esdevingut un veritable clàssic de la literatura en llengua
anglesa, i és que
aquesta sàtira colpidora del fanatisme religiós i el totalitarisme interpel·la
més que mai el nostre present i ens fa
considerar la fragilitat dels nostres
drets i llibertats més
preats.
Organitza: Obrador
d’històries i Centre
cívic Casa Golferichs
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A les 18 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Cine fòrum “Dones amb cor”
Sessió de cinema realitzat a l’Índia amb les dones
com a grans protagonistes.
Organitzen: Indian Culture Centre i Federació
d’Entitats de Calàbria 66

Dijous 8 de novembre

de 19 a 21h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Xerrada, demostració i taller de dansa índia
amb Sadrick D’Souza, coreògraf de l’escena
cinematogràfica de
Mumbai. Dins del
cicle “Les dones, la
llum del Diwali. Cicle
temàtic dedicat a la
Índia i Àsia Meridional amb perspectiva
de gènere”.
S’explicaran diferents
balls de Maharashtra,
podreu gaudir d’una
demostració de ball
pel mestre Sadrick
D’Souza, coreògraf del
món del Bollywood actual. Aprendrem unes
pinzellades de:
- Lavni: un ball que
representa tots els aspectes de la dona.
- Gondhal: una dansa folklòrica dedicada a la energia divina femenina.
- Koli: el folklore del mar.
- Gan: honrant al déu Ganesha a través de l’art de
la dansa.
Preu: 5€ amb inscripció prèvia a
interculturalidad@casaasia.es
Organitzen: Sadrick D’Souza i Chani, Casa Àsia
amb la col·laboració de la Federació d’entitats Calabria 66
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Diumenge 11 de novembre

A les 11.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller familiar “Famílies diverses”
En aquest taller es treballen els diferents models de
família a través d’activitats creatives i col·lectives. Per
treballar a l’entorn de la diversitat i divertir-nos entre
petits i grans, generant així un espai d’aprenentatge
lúdic, entretingut, a través de jocs, teatre i dibuix.
A càrrec de Milena Duch.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Dilluns 12 de novembre

De 16 a 18 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller “Jo, la meva pròpia model”
Pot existir un “model” de dona? Que em mostri com
m’he de vestir i d’expressar... Cada ésser humà és un
procés constant, amb un cos-ment canviant. Què sento
ara mateix i com em mostro en el vestir és una relació
que desvetlla veritats i desplega creativitat. Aquest taller és una invitació a jugar i trobar la meva expressió
singular en aquest precís moment.
Cal inscripció prèvia al correu espai210@gmail.com
Activitat dins del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de Feminismes i canvi social del PDC Sagrada
Família (*) i Renova la teva Roba.
Organitzen: Associació Descabelladas, Associació Hèlia,
Fundació Aroa i Associació Xarxa Dos Deu

De 19 a 21.30 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Workshop: Wuappa!
A través del joc teatral
explorarem les nostres capacitats d’expressió, comunicació,
creativitat, autoestima
i motivació. Treball teatral i d’improvisació
guiat per l’actriu Marta
Pérez amb l’objectiu de
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fer aflorar la millor versió de nosaltres mateixes i sentir-nos guapes per dins i per fora!
A càrrec de Marta Pérez, actriu de T de Teatre.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a partir del 31
d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al
93 450 89 17 o mitjançant la nostra pàgina web:
www.ccsagradafamilia.net
A les 19.30 h
Auditori del Centre Cívic Urgell
(c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència “L’art del segle XX
i els feminismes”
El sorgiment dels moviments feministes de la segona
onada, als anys 60, impacta no només en la societat i
la política sinó també en l’art. A partir de les propostes
d’artistes com Judy Chicago, l’experiència de la Womahouse de L.A, i les pioneres catalanes Mari Chordà,
Eulàlia Grau, i Eugènia Balcells, així com, posteriorment, col·lectius com les Guerrilla Girls a Nova York
o Mujeres Públicas a Buenos Aires, analitzarem com
les artistes són crítiques amb els models i rols socials
de dona, activen pensament feminista en l’espai públic
i creen noves reflexions sobre la llibertat femenina al
segle XXI. A cura d’Assumpta Bassas, professora d’Història de l’Art a la UB, mare, crítica d’art i curadora.

dedicat a la Índia i Àsia Meridional amb perspectiva
de gènere”.
Taller de veu i de música india a càrrec de Baishali.
En aquest taller, es podrà aprendre alguns dels conceptes bàsics de la música índia. Us ajudarà a explorar petits canvis de notes o com utilitzar tècniques de
veu per canviar els estats d’ànim en el cant.
Preu: 5€ amb inscripció prèvia a
interculturalidad@casaasia.es
Organitzen: Baishali’s Music, Casa Àsia
i Federació d’entitats Calàbria 66

Dimecres 14 de novembre

Dimarts 13 de novembre
de 19 a 20.30 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Taller de veu i música índia amb Baishali, dins
del cicle “Les dones, la llum del Diwali. Cicle temàtic
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A les 18 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Cine fòrum “Dones amb cor”
Sessió de cinema realitzat a l’Índia amb les dones
com a grans protagonistes.
Organitzen: Indian Culture Centre
i Federació d’Entitats de Calàbria 66
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Dijous 15 de novembre

De 18 a 19.30 h
CAP Comte Borrell (c. Comte Borrell, 305)
Tarda de dones. Xerrada d’assessorament
jurídic: “Què puc fer si pateixo una situació
de violència en la parella?”
Coneixerem què és el Punt d’Informació i Atenció a les
Dones de l’Eixample i el Circuit Eixample Contra la Violència Masclista. També parlarem de les lleis espanyola
i catalana sobre la violència vers les dones. A càrrec
de Lourdes González, assessora jurídica del PIAD.
Hi haurà servei d’acollida per a infants.
Organitzen: CAP Comte Borrell, Punt d’Informació
i Atenció a les Dones (PIAD) de l’Eixample
i Circuit Eixample contra la Violència Masclista
Col·labora: Esplai Casp

De 19 a 20.30 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
“Trencant estereotips i prejudicis. Debat amb
joves barcelonines d’origen indi” dins del cicle
“Les dones, la llum del Diwali. Cicle temàtic dedicat a
la Índia i Àsia Meridional amb perspectiva de gènere”.
Diàleg amb joves barcelonines d’origen indi sobre
quins reptes han de superar quan volen afirmar la
seva identitat i els seus rols de gènere, lliure d’etiquetes i rumors. Amb la participació de Komal Bharaj i
altres joves estudiants.
Presentat per Gaëlle Patin Laloy, Casa Asia i moderat
per Eva Maciocco, Projecte XEIX.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
interculturalidad@casaasia.es

jecte Descabelladas amb creacions de la cooperativa
Diomcoop.
Activitat dins del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de Feminismes i canvi social del PDC Sagrada
Família (*) i Renova la teva Roba.
Organitzen: Associació Descabelladas,
Cooperativa Diomcoop i Espai 210

A les 21h
Auditori Calàbria 66
(c. Calàbria, 66 , 08015 Barcelona)
Concert d’Efrén López dins del cicle temàtic “Les
dones, la llum del Diwali”
Concert a càrrec d’Efrén Lopez, Jordi Prats i Ciro
Montanari, que es trobaran per primera vegada dalt
d’un escenari, per fer una àmplia mirada musical des
de l’Índia i a l’Orient mitjà. Un concert on el públic
podrà gaudir de composicions tradicionals de l’Índia
i països veïns, on el diàleg improvisat també hi tindrà
un paper molt i molt important!
Preu: 6 €
Informació i reserva d’entrades a j.prats@gungur.com
Organitzen: Güngur, entitat adherida a la Federació
d’Entitats de Calàbria 66

Organitzen: Casa Àsia amb la col·laboració
del Projecte XEIX i l’Espai de Debat de Calàbria 66

Divendres 16 de novembre

A les 18 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Desfilada Poètica “Cicatrius”
Cada cos de dona té la seva pròpia història, les seves
cicatrius externes o internes dibuixen un recorregut
de vida únic i ple de bellesa. La diversitat de cossos,
d’ànimes, omplen de colorit la vida i ens ajuda a entendre el teixit que formem en conjunt.
Desfilada poètica a càrrec de beneficiàries del pro16

Dissabte 17 de novembre

De 19 a 21 h
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Espectacle musical “La Llum de les Deeses”
Espectacle solidari en ocasió de la festa del Diwali,
coneguda arreu del món com l’any nou hindú. A càrrec de Nataraja Dance.
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CALENDARI ACTIVITATS 25 DE NOVEMBRE A L’EIXAMPLE
DILLUNS

5

Conferència Grans artistes
oblidades
CC Urgell

DIMARTS

6

Inauguració exposició
Ara parlem les dones
CC Sagrada Família

DIMECRES

7

Club de lectura El conte
de la serventa
CC Casa Golferichs

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

8

9

10

11

15

16

17

18

24

25

Xerrada, demostració i taller
de balls amb Sadrick D’Souza
Espai Veïnal Calàbria 66

Taller familiar
Famílies diverses
Casal de Barri Espai 210

Cine fòrum Dones amb cor
Espai Veïnal Calàbria 66

12

Taller Jo, la meva
pròpia model
Casal de Barri Espai 210

13

Taller de música amb Baishali
Espai Veïnal Calàbria 66

14

Cine fòrum Dones amb cor
Espai Veïnal Calàbria 66

Workshop Wuappa!
CC Sagrada Família

Conferència Noves pràctiques
artístiques: gènere
i art contemporani
CC Urgell

20

Taller d’autodefensa
per a dones
Espai Gent Gran
Montserrat Olivella

21

Presentació i debat Sortir de la
manada: deixeu el masclisme
CC Sagrada Família

22

Tarda de dones.
Presentació del PIAD Eixample
CAP Roger de Flor

Famílies 2.0.
A la xarxa sense por!
Institut Poeta Maragall

26

Taller Formem-nos contra
la violència LGTBIfòbica
Casal de Barri Espai 210

Desfilada poètica Cicatrius
Casal de Barri Espai 210

Debat Trencant estereotips
i prejudicis amb joves
barcelonines d’origen indi
Espai Veïnal Calàbria 66

Conferència L’art del segle XX
i els feminismes
CC Urgell

19

Tarda de dones. Xerrada
assessorament jurídic PIAD
CAP Comte Borrell

Espectacle musical
La llum de les deeses
Auditori Calàbria 66

Concert d’Efrén López
Auditori Espai
Veïnal Calàbria 66
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Espectacle Aventures pirates
CC Sagrada Família
Grup de lectura Violències
econòmiques de Gènere
Llibreria La caníbal

Acte Central del Consell
de les Dones de l’Eixample
I Jornada de
Feminisme Juvenil

Titelles La rateta que
escombrava l’escaleta
CC La Casa Elizalde

Concert d’Anna Ferrer
CC Casa Golferichs

27

Taller Reconstruïm
la nostra història
CC Sagrada Família

28

29

30

Cinefòrum i debat
Cuidado, resbala
Casal de Barri Espai 210
Dansa en perspectiva
de gènere
CC Cotxeres Borrell

Fora Eixample
Dreta Eixample

Sant Antoni

Esquerra

Sagrada Família

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DONES DE L’ÍNDIA. Del 5 al 17 de novembre. Espai Veïnal Calàbria 66
ARA PARLEM LES DONES. Del 6 al 27 de novembre. Centre Cívic Sagrada Família
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?
Del 7 al 28 de novembre. Centre Cívic Cotxeres Borrell
EL COS DE LES DONES. Del 7 al 28 de novembre. Casal de Barri Espai 210

– A TU TAMBÉ ET POT PASSAR!
– EXPOSICIÓ D’ARPILLERES COSINT RELACIONS SANES
– DONES SUPERVIVENTS
Del 12 al 30 de novembre. Centre Cívic Sagrada Família
RESILIÈNCIA. Del 20 de novembre al 21 de desembre. Centre Cultural La Casa Elizalde
(+) DONES SUPERVIVENTS. 24 de novembre. La Model
DEL SOMNI A LA REALITAT. 24 de novembre. La Model
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Dev Kalandara presenta una gala de una gran varietat
de danses de la Índia, la dansa clàssica, la folklòrica i
el ball de Bollywood. L’espectacle, a més d’aconseguir
un ambient festiu, vol crear també un ambient espiritual
amb una mostra inicial de la tradicional Aarti o puja,
cerimònia dedicada a la figura de la deessa Lakshmi,
un element essencial d’aquest festival cultural. Després
obrirem pas a la dansa i teixirem una història on el fil
conductor serà l’apoderament de la dona i la visibilització de tots els feminismes.
Amb la participació especial del grup de música índia
Shreevats Venkateshwaran Shankar i Cristina Serrat, actriu i narradora.
Vine a celebrar el Diwali al barri de Sant Antoni i
col·labora amb la ONG De Veí a Veí!
No t’ho perdis, reserva la teva entrada!
Organitzen: Nataraja Dance - Associació Nataraja,
amb la col·laboració de l’ ONG De Veí a Veí
i Federació d’Entitats de Calàbria 66

nostres filles i fills i millorar l’acompanyament i el suport que donem les diferents famílies.
A càrrec de la Cooperativa Candela
Organitzen: Institut Poeta Maragall i Cooperativa Candela
Col·labora: Districte de l’Eixample

A les 19.30 h
Auditori del Centre Cívic Urgell
(c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència. “Noves pràctiques artístiques:
gènere i art contemporani”
Després de les primeres onades feministes, les noves
perspectives de l’activisme LGTBI han revisat d’una
manera especialment complexa les nocions de gènere, sexe, orientació sexual i identitat, en general. Ho
comprovarem a partir d’un conjunt d’obres d’art de
les darreres dècades. Amb obres de Cindy Sherman a
Del Lagrace Volcano. A cura de Víctor Ramírez, Doctorant en Història i teoria de l’Art a la UB.

Dilluns 19 de novembre

A les 18 h
Institut Poeta Maragall (c. Provença, 187)
Famílies 2.0. A la xarxa sense por!
Les noves tecnologies han portat la revolució a les nostres vides… Però també un bon embolic a les nostres
famílies! Quines pors ens sorgeixen? Quina informació ens manca? Quin és el nostre posicionament? Sovint sembla que no fan més que fer créixer la bretxa intergeneracional i allunyar-nos dels nostres joves. Però
entendre aquesta eina, veure els seus riscos i també
les seves possibilitats, ens ajudarà a acostar-nos a les
20

Dimarts 20 de novembre

De 17.30 a 19.30h
Espai de Gent Gran Montserrat Olivella
(c. Calàbria, 260)
Taller d’autodefensa per a dones
Us convidem a participar del taller d’autodefensa
que pretén potenciar la seguretat física i emocional
21

a través de l’augment de la presa de consciència de
l’espai, la postura, la comunicació verbal i no verbal.
Inscripcions telefòniques o presencials a partir del dia
5 de novembre fins exhaurir places a l’Espai GG Esquerra de l’Eixample (c. Rosselló 78 - 80. Tel. 934
108 265, de 10.30 a 12.30 i de 16.30 a 18.30 h.
Organitza: Espai GG Esquerra, Espai GG Montserrat Olivella
i Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
de l’Eixample

Dimecres 21 de novembre

A les 18 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Presentació i debat “Sortir de la manada:
Deixeu el masclisme”
Presentació de les mobilització a tota Espanya el 21
d’octubre pel moviment d’homes HI (AHIGE) contra la
violència de gènere. Debatrem sobre implicació, canvis i pressa de consciència com a homes davant de la
violència que portem dins del masclisme.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)

Dijous 22 de novembre

A les 16 h
CAP Roger de Flor (c. Roger de Flor, 194)
Tarda de dones
16 h - Presentació del Punt d’Informació i Atenció a
les Dones (PIAD) de l’Eixample. A càrrec de la tècnica
comunitària dels PIADs.
De 17 a 19 h - Tastet del grup de creixement personal
per a dones. Espai col·lectiu per treballar les necessitats,
inquietuds, malestars i desitjos de les dones, promovent
el creixement de cada una des de la consciència de la
perspectiva de gènere i potenciant l’apoderament i la
xarxa entre dones. A càrrec de la tècnica i psicòloga
del PIAD. Cal inscripció prèvia al CAP Roger de Flor.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
de l’Eixample i CAP Roger de Flor.
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Divendres 23 de novembre

A les 18 h
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
Acte institucional de lliurament del XIIIè Premi
25 de novembre-Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència ver les Dones
L’Ajuntament
commemora cada any el
dia 25 de novembre,
declarat per l’ONU,
des de 1999, el Dia
Internacional per a
l’Eliminació de la
Violència vers les
Dones. Enguany, el
tema del Premi és
“Creixem lliures de
violència”, premiant
el millor projecte que
tingui com a finalitat
dur a terme accions
de recerca, creació,
visibilització, conscienciació, rebuig ciutadà col·lectiu de les diferents formes de violència masclista que
viuen infants i adolescents, implementades per actors,
sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o
entitats de qualsevol índole.
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Col·labora: Centre Cultural La Casa Elizalde

A les 18 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Espectacle “Aventures pirates”
Espectacle musical
Per a infants de 5 a 10
anys i les seves famílies
Fa molts anys, els homes del nord van robar
el tresor de la mare naturalesa i el van amagar
en un lloc llunyà fins
ara desconegut. Però
la nena pirata troba, un
bon dia, el mapa que
23

indicarà com arribar-hi. L’acompanyarem en aquesta
aventura meravellosa i l’ajudarem a desxifrar els secrets més difícils; coneixerem éssers estranys i haurem
de resoldre reptes que només col·lectivament podrem
superar... T’atreveixes a acompanyar-nos-hi?
A càrrec de Trama Cultura
A les 18 h
A la Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Grup de lectura “Violències econòmiques de Gènere”
Grup de lectura informal a partir d’articles de premsa, no cal lectures prèvies ni coneixements específics.
Llegirem juntes articles on es relacionen les diverses
formes de discriminació econòmica cap a les dones
(fiscal, salarial, precarietat, conciliació, ...) i com interactuen amb altres violències de gènere. Complementarem les lectures amb experiències viscudes i amb
fragments de llibres d’economia feminista.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitzen: Hèlia Dones, CooPoblet i La caníbal SCCL

A les 20 h
Centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Concert. Anna Ferrer
La cantant i compositora menorquina Anna Ferrer
(Barcelona Gospel Messengers, Coetus) presenta el
seu primer disc com a cantautora, Tel·lúria, acompa-
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nyada del guitarrista Mario Mas (col·laborador de Leonard Cohen o l’Orquestra àrab de Barcelona, entre
d’altres). L’Anna busca una sonoritat terrosa, natural i
pretén ser en música el que pretén ser a la vida: profunditat, connexió amb la Terra, celebració, reflexió,
espiritualitat, joc, amor i sensualitat. En aquest concert
també podrem escoltar cançons de l’espectacle De llunes, llops i sirenes, un recull de cançons de muntanya,
mar i lluna.
Anna Ferrer, veu i guitarra; Mario Mas, guitarra espanyola, llaüt i guitarra elèctrica
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Capacitat limitada. Per internet a partir del dilluns de la setmana
de l’actuació a través de golferichs.org. Per telèfon i
presencialment el mateix dia a partir de les 10 h.
Tel. 93 323 77 90.
Organitza: Centre cívic Casa Golferichs

Diumenge 25 de novembre Dia
internacional contra la violència
vers les dones

A les 12 h
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
Titelles. La rateta que escombrava l’escaleta
Festuc teatre. Actors titellaires: Ingrid Teixidó, Pere
Pàmpols
La rateta es queixava d’una vida
avorrida i plena
de monotonia, poc
s’esperava que un
llacet li revolucionaria el dia de la
manera que ho va
fer. A partir d’aquí,
un seguit de pretendents intentaran
seduir-la per poder-s’hi casar.
Espectacle dotat amb
mesures d’accessibilitat per a infants
amb discapacitat auditiva i/o visual.
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Dilluns 26 de novembre

A les 18.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller formatiu Formem-nos contra
la violència LGTBIfòbica
L’objectiu general del taller és treballar des de la quotidianitat la diversitat sexual i de gènere, així com
també la sensibilització específica cap al col·lectiu
lèsbic, gay, bisexual i/o trans.
A càrrec de: Milena Duch
Inscripció prèvia al correu espai210@gmail.com
Organitza: El Poblet Feminista

Dimarts 27 de novembre

De 19.30 h a 21.00 h
Centre Cívic Sagrada Família
Taller. Reconstruïm la nostra història
Activitat vinculada a l’exposició “Ara parlem les dones”
Una trobada oberta a dones de totes les edats a fi
de reflexionar sobre la identitat femenina a partir de
diverses dinàmiques de joc, exploració, conversa i experimentació artística. Algunes de les preguntes a les
quals volem donar resposta són: De quina manera es
transmet la feminitat de generació en generació? Com
es construeixen els rols de gènere?
A càrrec del col·lectiu Lola, Lolita, Nolola
Cal inscripció prèvia i portar-hi de tres a cinc fotografies de dones que siguin importants a la vostra vida.

Divendres 30 de novembre

A les 18 h
Casal de Barri Espai 210
(c. Padilla 210, baixos)
Cinefòrum i debat sobre l’economia de les
cures amb el documental “Cuidado, Resbala”
Aquesta pel·lícula s’apropa a la realitat vital i laboral de les treballadores de la llar. Treballadores clau
en l’organització social del sistema de cures, tasques
imperceptibles que sustenten la vida de tothom en el
frenètic ritme de la vida actual.
Documental produït pel Círculo de Mujeres amb la
col·laboració de La Mirada Invertida.
Després de la projecció hi haurà un debat obert amb
participació de persones expertes en aquest tema.
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Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu, CooPoblet,
Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) i PDC Sagrada Família

De 18.30 a 21.30 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Dansa en perspectiva de gènere
L’objectiu serà desmuntar estereotips de gènere, reflexionar sobre la cosificació dels cossos, creant propostes alternatives de dansa i moviment amb perspectiva
de gènere. Taller dirigit a dones i homes. No és requereix experiència prèvia en dansa.

Del 5 al 17 de novembre

Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Les dones, la llum del Diwali
Cicle temàtic dedicat a la Índia i Àsia Meridional amb
perspectiva de gènere
A la tardor, a la Índia i a tota Àsia Meridional es
celebra el Diwali, el festival de la llum. Avui en dia
moltes persones arreu del món celebren amb amics
i familiars el començament de l’any nou del calendari hindú. Al barri de Sant Antoni, volem incorporar
aquesta festa al nostre calendari i així apropar-nos
als nostres veïns i veïnes de la Índia, de Bangla Desh,
del Nepal…
Durant dues setmanes a Calàbria 66 podreu gaudir de diferents activitats que ens permetran aproximar-nos a la cultura i a la societat d’Àsia Meridional.
Trobareu propostes que des de diferents disciplines
(dansa, música, cine, fotografia, xerrades, etc.) centraran la seva mirada en la dona i en com gènere i
cultura s’entrellacen. Activitats detallades cronològicament en aquest programa.
Més informació al web: http://www.calabria66.net
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I JORNADA DE FEMINISME JUVENIL
A L’EIXAMPLE

EXPOSICIONS

Dissabte 24 de novembre

Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Exposició fotogràfica. Dones de l’Índia
Exposició fotogràfica dedicada a les dones índies on
es mostraran diferents aspectes socials i culturals, amb
fotografies de diferents autors i autores.

De 10 a 23 h. A La Model, c. Entença, 155
– 10 - 14 h. Formació centrada en la gestió
d’agressions dins d’un entorn conegut. Protocols més enllà de l’oci nocturn i del punt lila. Espai
tancat als col·lectius organitzadors.

Del 5 al 17 de novembre

Organitzen: Indian Culture Centre
i Federació d’Entitats de Calàbria 66

– 16 - 18 h. Dinamització per realitzar un diagnòstic de les mancances/necessitats dels
diferents barris en temes de gènere a partir
de les vivències i coneixement dels col·lectius.
Espai tancat als col·lectius joves.
– 18.30 - 20.30 h. Diàlegs perifèrics sobre el
feminisme descolonial i antiracista. Les participants (Tayrine Santos, Khadija Fath, Sara Cuentas,
Anna Núñez i Karla Ocaña) posaran en qüestió la
colonialitat del poder, el racisme, els privilegis i faran
propostes per a construir aliances feministes insòlites
més enllà de la resistència identitària. Espai obert.
Aforament limitat.
– 20.30 - 23 h. Concert jove
– 20.30 - 21.15 h. Concert Purple Rockets. Purple Rockets és un col·lectiu artístic que té el propòsit
de difondre la música d’arrel jamaicana, a través del
gènere femení, mitjançant seleccions en vinil i veus en
directe. Aforament limitat.
– 21.30 - 23.00 h. Concert Karamba. Karamba
ens ofereix música llatina amb un show format per
set músics, totes dones: Ahyvin Bruno (veu i percussió), Paula Grande (veu), Meritxell Nedderman (teclat)
Anahí Acuña (violí), Magalí Datzira (baix) i Rita Baulida (Percussió). Aforament limitat.
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: Casal de Joves Dreixa, Col·lectiu transfeminista
La Lloba, Fundació Aroa, Fúria Feminista, Poblet Feminista
i Red de Migración, género y Desarrollo
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Del 6 al 29 de novembre

Sala d’Exposicions del C.C. Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2-8)
Violència masclista en la
parella: desmuntem mites?
Aquesta exposició proposa la revisió d’alguns mites associats a
l’amor romàntic i a la violència
masclista i alhora, ofereix idees per
transformar- los i avançar capa 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 acompanyades per testimonis de maltractament, cançons
i fragments de textos que donen
claus per tenir relacions afectives
lliures i completes.
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Del 6 al 27 de novembre

Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Ara parlem les dones
Exposició multidisciplinària
A càrrec de Lola, Lolita, Nolola
Mostra elaborada des de diferents llenguatges artístics per un equip d’artistes multidisciplinaris i un grup
de dones de diferents edats i característiques. Una
invitació a reflexionar col·lectivament sobre com se’ns
educa per ser dones i com es transmeten els valors de
la feminitat, de generació en generació.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i Canvi Social del PDC Sagrada Família.*

Del 7 al 28 de novembre

Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
El cos de les dones
Observatori de les dones als mitjans de comunicació
Aquesta exposició té com a objectiu la iniciació en la
lectura crítica de la representació que fan els mitjans
de comunicació audiovisual del cos femení, desxifrant
els missatges ocults que tenen els imatges per tal de
posar en evidència els prejudicis adquirits, que contribueixen a que tinguem una percepció condicionada
del propi cos. El recorregut que proposem situa les
imatges actuals en relació a les del passat, establint
paral·lelismes que permeten entendre els orígens i la
funció de les formes de representació hegemòniques.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i Canvi Social del PDC Sagrada Família.*

Del 12 al 30 de novembre

Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Fotografia. A tu també et pot passar!!!
A càrrec de la Fundació Aroa
Exposició fotogràfica realitzada en el marc del projecte
Altaveus x la igualtat, de la Fundació Aroa, pels i per
les alumnes de quart d’ESO de l’IES Poeta Maragall.
Amb aquesta exposició volen mostrar les experiències
de les dones que pateixen violències masclistes, per
contribuir a fer visible aquesta problemàtica social i
promoure les relacions igualitàries i saludables.

Exposició d’arpilleres Cosint relacions sanes
Volem oferir aquest espai per explicar la nostra història,
reflexionar quins creiem que són els pilars fonamentals
de la parella i com podem cosir relacions sanes.
Organitza: Teixint Vincles

Dones supervivents
Exposició de dones supervivents de violències masclistes que han decidit trencar el silenci.
Organitza: Associació Hèlia Dones

Activitats del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió
de Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)

Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·labora: CIRD - Centre per a la Igualtat
i Recursos per a les Dones
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Del 20 de novembre al 21 de desembre

Espai OFF del Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Exposició. Resiliència. Laura Rabadán
Resiliència és la capacitat que té una persona per superar i resistir circumstàncies traumàtiques. En aquest
projecte, Laura Rabadán ha treballat a partir de la
dona, la identitat, la infància i el cos. Les fotografies
ens parlen de com el cos reviu en el present el record
de l’abús sexual i la violència de gènere.

NOTES:
– Totes les activitats són gratuïtes excepte les que indiqui un preu
– Tots els actes tenen aforament limitat.
Si cal fer reserva d’entrada ho trobareu
especificat al web dels diferents equipaments

(*) La Comissió de Feminismes i Canvi social del
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC)
Sagrada Família està formada per:
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Ajuntament de Barcelona - Districte de l’Eixample Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família, Associació Descabelladas, Associació Hèlia Dones, Associació Xarxa Dos Deu, Biblioteca Sagrada Família, Centre Cívic Sagrada Família, Fundació Aroa, Fundació Enllaç, Homes Igualitaris
(AHIGE Catalunya), La Sala - Capoeira, Llibreria La caníbal, Punt
d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD- Eixample) i Teixint Vincles.
Més informació al web:
http://placomunitari.avvsagradafamilia.net
SERVEIS MUNICIPALS PER A LES DONES
PIAD - Punts d’Informació i Atenció a les Dones
Serveis de proximitat que ofereixen informació i atenció
en temes d’interès per a les dones. També ofereixen
assessorament jurídic i psicològic, grups de suport, tallers
i xerrades. Hi ha un PIAD a cada districte.

24 de novembre
(dins la Jornada del Consell
de les Dones de l’Eixample)

A La Model (c. Entença, 155)
Exposició + Dones Supervivents
Exposició que dóna veu a dones supervivents que des
de la resiliència i la superació han decidit visibilitzar
que les violències masclistes van molt més enllà de la
violència en l’àmbit de la parella i que l’apoderament
és la millor eina de combat.
Organitza: Hèlia Dones

Exposició. Del somni a la realitat
Exposició fotogràfica realitzada en el marc del projecte
Altaveus x la igualtat, de la Fundació Aroa, pels i per
les alumnes de quart d’ESO de l’IES Poeta Maragall.
Partint de l’anàlisi i la reflexió sobre l’afectació emocional de les nenes, noies i dones que pateixen violència
masclista, han creat imatges simbòliques i missatges
de superació. Amb l’objectiu motivacional d’incidir
positivament en el seu procés de recuperació.
Organitza: Fundació Aroa
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PIAD Eixample
Jardins Rosa Deulofeu. Tel. 93 619 73 11
SARA - Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida
Servei d’atenció integral adreçat a dones, infants
i adolescents en situació de violència masclista.
C. Marie Curie, 16 . Tel. 93 291 59 10
SAS – Servei d’Atenció Socioeducativa de
l’Agència ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresòl. Tel. 93 256 44 56
SAH - Servei d’Atenció a Homes per
a la promoció de relacions no violentes
C. Garcilaso, 23-27. Tel. 93 349 16 10
UTEH - Unitat de Tràfic d’Éssers Humans
Tel. 677 445 190
Més informació a: barcelona.cat/dones

Telèfon gratuït i confidencial
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS
– AADAS - Associació d’assistència dones
agredides sexualment (*)
– Acadèmia d’urdú a Barcelona Grup de poesia Ahleqalam
– Acadèmia Dansa Alina Babayan
– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
– Ajuntament de Barcelona
– Associació Descabelladas
– Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample Vocalia de dones (*)
– Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample (*)
– Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)
– Associació de Dones Ca l’Aurèlia (*)
– Associació de Dones de Bangla Desh a Catalunya
– Associació Hèlia Dones (*)
– Associació Nataraja - Nataraja Dance
– Associació Teatre Dona (*)
– Associació Xarxa Dos Deu
– Asociación Multicultural Amanecer A M A
– Aula Ambiental Sagrada Família
– Biblioteca Sagrada Família
– Calàbria 66
– CAP Roger de Flor
– Casa Àsia
– Casal de Barri Espai 210
– Casal de Joves Dreixa
– Centre Cívic Casa Golferichs
– Centre Cívic Cotxeres Borrell
– Centre Cívic Sagrada Família
– Centre Cívic Urgell
– Centre Cultural La Casa Elizalde
– Circuit Eixample contra la Violència Masclista
– CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
– Ciutats vivibles - Entrepobles
– Col·lectiu transfeminista La Lloba
– Consell de les Dones de l’Eixample
– Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)
– CooPoblet
– Cooperativa Candela
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– Cooperativa Diomcoop
– Cooperativa Mujeres Pa’lante
– Districte de l’Eixample (*)
– El Poblet Feminista
– Esbart Gaudí
– Espai de Gent Gran Esquerra
– Espai de Gent Gran Fort Pienc
– Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
– Espai de Gent Gran Montserrat Olivella
– Espai de Gent Gran Sagrada Família
– Espai de Gent Gran Sant Antoni
– Esplai Casp
– Federació d’Entitats Calàbria 66
– Fundació Aroa (*)
– Fundació Enllaç
– Fúria Feminista del Fort Pienc
– Güngur
– Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
– Indian Culture Centre
– Institut Català de les Dones
– Institut Poeta Maragall
– Juguem totes
– La Model
– La Sala - Capoeira
– Llibreria La caníbal
– Obrador d’històries
– ONG De Veí a Veí
– PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample (*)
– Pla de Desenvolupament Comunitari
de la Sagrada Família
– Projecte XEIX
– Red de Migración, Género y Desarrollo
– Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
– Teixint Vincles
– Trama Serveis culturals
(*) Forma part del Consell de les Dones del Districte de l’Eixample
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