
25N 
Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència vers les Dones
#BCNANTIMASCLISTA

Activitats al districte  
de les Corts

Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras
Travessera de les Corts, 58

Biblioteca Montserrat Abelló
Comtes de Bell-lloc, 192-200

Casal de Joves de les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Comandant Benítez, 6

Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Riera Blanca, 1-3

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35

Espai d’Adolescents Jovecardí
Travessera de les Corts, 94

Mercat de les Corts
Travessera de les Corts, 215

Espais

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

Dilluns 26 de novembre, a les 19 h

Presentació del llibre “Autobiografia 
de l’home invisible”, de Joan Balart
A càrrec de l’escriptora Júlia Badal, i tertúlia a càrrec de 
Montserrat Vilà, fundadora de la Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere i coordinadora d’Hèlia Dones.

Biblioteca Montserrat Abelló

Del 27 de novembre al 27 de desembre

Exposició: Muñecas rotas, de Sergio Sabini 
El fotògraf fixa la mirada en el retrat de diferents nines 
que ha anat trobant llençades i desbaratades als Encants, 
aspirant a despertar amb les instantànies la consciència 
d’una societat que avui en dia continua necessitant 
oportunitats d’expressió contra el maltractament.

Taula rodona el 27 de novembre, a les 19 h

Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx

Dimecres 28 de novembre

18 h Cinema per a adults: Te doy mis ojos
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

18 h Contes de la Nina Cotonina
A càrrec de: Judith Navarro Royo

Biblioteca Montserrat Abelló

Dissabte 30 de novembre, a les 18 h

Festa No mixta
Xerrades feministes, tallers, punxadiscos... fins a la mitjanit

Auditori Espai d’Adolescents Jovecardí
Ho organitza: Cortsenques Dissidents



Del 6 al 29 de novembre

Exposició: Violència masclista  
en la parella: Desmuntem mites?
Aquesta exposició proposa la revisió d’alguns mites 
associats amb l’amor romàntic i amb la violència 
masclista i, alhora, ofereix idees per transformar-los i 
avançar cap a unes relacions lliures d’aquesta xacra. 

Biblioteca Montserrat Abelló
En col·laboració amb el PIAD de les Corts.

Dijous 15 de novembre, a les 19.15 h

Taula rodona: En clau femenina
Amb Núria Salán, doctora en Ciència dels Materials 
i Enginyeria Metal·lúrgica per la UPC i professora de 
Metal·lúrgia a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
de la UPC.
Susana Eva Martínez, doctora en Bioquímica i Biologia.
Montserrat Pujantell, independent filmmaker formada 
en filosofia i cinema (direcció i guió), treballa en el mitjà 
televisiu des de fa més de 20 anys, 8 dels quals a BTV 
i 6 com a col·laboradora a La 2 de TVE.

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Divendres 16 de novembre

Festival amb veu feminista
19 h Batucada femenina 
(de la pl. Comas al Casal de Joves de les Corts)

20 h Recital de poesia de dona amb  
la poetessa Aina Torres

20.30 h Micro obert i rap feminista   
amb Elanae

22 h Concert a l’auditori d’un grup  
de noies metal : SHEGUN

Casal de Joves de les Corts 
Envia una imatge que representi per a tu el feminisme 
a cjlescorts@gmail.com abans del 15 de novembre.

Dilluns 19 de novembre, a les 17.30 h

Espectacle: Ningú més que l’altre
Una sessió de contes infantils que vol trencar amb els 
estereotips de gènere.  
A càrrec de Raig de Sol Contes
Per a infants de 4 a 10 anys. Preu: taquilla inversa

Centre Cívic Can Deu
Cal inscriure-s’hi a la web del centre o presencialment.

Dimarts 20 de novembre, de 19 a 21 h

Monogràfic: Dones, poder i ciutadania
Quin paper tenen les dones com a agents polítics? Què 
té a veure el masclisme amb els poders fàctics? Quina 
relació hi ha entre la igualtat de gènere i el concepte de 
ciutadania? Abordarem el pensament polític des d’una 
perspectiva de gènere.  

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Dimecres 21 de novembre, a les 18 h

Sac de rondalles. Quan les nenes diuen prou
Històries de nenes valentes que sabran dir que no a les 
bruixes i als bruixots que les volen molestar. +3 anys
Narradora: Elisabeth Ulibarri

Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras

Dijous 22 de novembre

19 h Ciència i dones:  
entre la marginació i l’oblit
Per Carlos Acosta, doctor en Història de la Ciència

Biblioteca Montserrat Abelló

20 h Teatre-fòrum entorn a la violència de 
gènere: Un trosset de la vida de dos joves
Casal de Joves de les Corts

Divendres 23 de novembre 

18 h Cinefòrum i debat per a adolescents 
Activitat per a joves de 12 a 17 anys

Espai d’Adolescents Jovecardí
Ho organitza: Taula Jove Les Corts

18 h Entre mars
Presentació de quatre obres per a saxo i piano, amb 
compositors de la mateixa època, però de diferents parts 
del món. Estils i colors molt variats influenciats per entorns 
diferents, que es fusionen amb la música i la dansa.

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

20 h Paraula de dona: Poetesses  
de la Mediterrània
Un viatge que acull les veus de les poetesses de les ribes 
de la mar Mediterrània de Grècia a Turquia, de l’Orient 
Mitjà al Marroc, passant per la península Ibèrica, França, 
Itàlia i els països eslaus del sud.

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Dissabte 24 de novembre, a les 22 h

K’ataka - Balkan Paradise Orchestra
Un concert amb la música que Balkan Paradise 
Orchestra ha reunit a “K’Ataka”, un disc que, ancorat 
en la tradició balcànica, es deixa gronxar per sonoritats 
arribades d’arreu, un treball marcat pels gustos i l’energia 
d’aquestes deu dones i en el qual han reunit alguns 
dels temes que ja formen part de la història d’aquesta 
formació, que va néixer el 2015.

Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Divendres 23 de novembre, a les 11 h

ACTE CENTRAL
Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones
PERFORMANCE TEATRAL
Activitat commemorativa amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

Mercat de les Corts
Ho organitza: Taula de Dones de les Corts


