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

Activitats al
Districte de Nou Barris
2018

Tant de bo no hagués d’escriure aquestes paraules. Tant de
bo el 25 de novembre fos un dia de celebració, per exemple,
del fet que les dones ja podem accedir al mercat laboral en
les mateixes condicions que els homes. Però no. El 25 de
novembre hem de sortir al carrer a denunciar que encara hi ha
persones que es creuen amb el dret d’agredir-nos, d’insultar-nos, d’humiliar-nos.
L’any 2018 encara hem de sortir al carrer a recordar que n’hi ha que ens maten.
La violència vers les dones s’expressa de moltes maneres: agressions físiques,
psicològiques o de caràcter sexual. Però també n’hi ha de control, o fins i tot de
tipus econòmic. I, malauradament, la trobem també en àmbits molt diversos:
en la parella, en la família, en l’entorn laboral i en la societat en general, amb
agressions i assetjament sexual per part de persones desconegudes, o amb el
tràfic de dones i nenes o la mutilació genital. Tota aquesta tenebrosa tipologia
acaba, però, al mateix lloc: la voluntat de l’agressor de sotmetre la dona.
Hi ha qui diu que no n’hi ha prou amb recordar-ho un sol dia. I tenen raó. A
l’Ajuntament prou bé que ho sabem. I per això, des del primer dia treballem
incansablement amb les entitats que porten anys picant pedra de manera
desinteressada en la prevenció i l’atenció a les víctimes. Ho fem amb campanyes
de tot tipus, com les reeixides “No és No” i “Només Sí és Sí”, i també augmentant
els recursos en serveis especialitzats per atendre les dones víctimes de la
violència. A Nou Barris, com sabeu, hem publicat també una Guia de recursos
per a dones que, entre d’altres, detalla els serveis de què disposen les dones en
casos de violència de gènere. I així seguirem. Perquè fins que no acabem amb
aquesta xacra, mai no hi haurem fet prou.
Acabo amb el prec que visqueu aquest dia amb un to marcadament reivindicatiu,
que participeu en les diverses activitats proposades, que són moltes i variades.
I que no oblidem mai que aquesta no és només una lluita de les dones. És
responsabilitat de tothom denunciar amb fermesa qualsevol conducta que
menystingui la dignitat de la dona, per minsa que ens pugui semblar. Només
entenent que una agressió a una dona és una agressió contra la meva persona,
amb independència del gènere, edat i condició, serem capaços com a societat
d’assolir l’objectiu final: deixar de voler-nos vives, per estar-ho.

Janet Sanz
Regidora de Nou Barris

Programa
d’activitats
23 de novembre

Actes centrals
Premi 25 de Novembre
Acte de lliurament del XIII Premi 25
de Novembre per a l’Eliminació de la
Violència vers les Dones
Enguany al voltant del tema “Creixem
lliures de violència”, contra la violència
masclista vers infants i adolescents.
Si voleu assistir a aquest acte
i necessiteu servei de guarda
d’infants, cal que ho sol·liciteu abans
del 20 de novembre a les 15 h a
feminismesilgtbi@bcn.cat.
(logo orella) Acte amb servei de
subtitulació en directe per a persones
amb discapacitat auditiva.
18 h Sala d’actes de la Casa Elizalde

A càrrec de la Companyia Averlasailas.
Casa de l’Aigua
c. Garbí, 2
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

19.20 h: Marxa “Ens volem vives!”
De la Casa de l’Aigua a la pl. Verda de
Ciutat Meridiana.
c. Vallcivera, 20-26, interior

20 h: Concert

Ascensa Furore
Un projecte eclèctic d’estils d’un
mateix paraigües: el rap crític com
a expressió personal dels seus
membres. Activitat programada dins
del Barcelona Districte Cultural.
Pl. Verda de Ciutat Meridiana
c. Vallcivera, 20-26, interior
Organitza: Taula de Feminismes i Lgtbi del
Districte de Nou Barris

c. València, 302

Acte central a Nou Barris
18 h: Lectura del manifest contra la
violència envers les dones
A càrrec de dones de la Taula de
Feminismes i Lgtbi del Districte.
Acte amb servei d’interpretació
amb llengua de signes.
18.15 h: Teatre fòrum Akelarde
Obra que exposa els masclismes
quotidians amb què ens trobem
les dones al llarg de la vida, la
minimització o normalització dels
nostres malestars, i què succeeix quan
ens rebel·lem i oposem resistència.

Del 29 d’octubre 		
al 13 de novembre
Exposició
“Violència contra les dones:
desmuntem mites?”
Revisió d’alguns mites associats
a l’amor romàntic i a la violència
masclista.
A càrrec de l’Institut Català de les
Dones
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera
c. Garbí, 3
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

De l’1 al 30 de novembre
Exposició

Dijous 8 de novembre
Xerrada

Divendres 16 de novembre
Teatre cabaret feminista

Dimecres 21 de novembre
Exposició

“Violència masclista en la parella:
desmuntem mites?”
Revisió d’alguns mites associats
a l’amor romàntic i a la violència
masclista, amb elements de reflexió
per avançar cap a unes relacions
lliures de violència masclista, amb
testimonis de maltractament, cançons
i fragments de textos que ens donen
claus per tenir relacions afectives lliures
i completes.
A càrrec de l’Institut Català de les
Dones

“Les dones ens cuidem?”
Economia de les cures i salut de les
dones.
Taller vivencial en què tractarem temes
i situacions comuns entre les dones:
com gestionem la sobrecàrrega
emocional, la doble jornada de treball,
la doble presència? com teixim vincles,
xarxa social i construïm sororitat?
A càrrec d’Elizabeth Uribe, mediadora
comunitària intercultural i feminista,
experta en feminisme de la diversitat
sexual.
17 h

De puntes i de(s)glaç
Anàlisi performatiu per desmuntar el
feminicidi. Peça teatral producte d’un
procés analític decolonial sobre el
feminicidi.
A càrrec de la Red de Migración
Genero y Desarrollo
19 h
Sala d’Actes. Entrada lliure

“Los 7 pecados vaginales”
De la il·lustradora Marta Oveja
19 h

Organitza: PIAD
Col·labora: Biblioteca Nou Barris
Biblioteca Nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 2

Del 5 de novembre 		
a l’1 de desembre
Racó de contes de
temporada
La Cenicienta que no quería comer
perdices
De Nunila López Salamero i Myriam
Cameros Sierra.
Un conte per a grans i petites, que
desmunta tots els contes que ens
han explicat i que qüestiona amb molt
d’humor els papers que la societat ens
atorga segons el gènere.
Dilluns 26 a les 17.30 h. Lectura
teatralitzada del conte amb xocolatada
Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera
c. Garbí, 3
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera
c. Garbí, 3
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

Del 14 de novembre 		
al 3 de desembre
Exposició
“Imatges per pensar”
Exposició que genera una reflexió
al voltant d’algunes absències,
presències i tòpics relacionats amb la
representació de les dones als mitjans
de comunicació. Facilitada pel CIRD
-Centre per a la Igualtat i Recursos
per a les Dones- de l’Ajuntament de
Barcelona.
Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera
c. Garbí, 3
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

Centre Cívic Can Basté
pg. Fabra i Puig, 274

Del 19 al 30 de novembre
Exposició bibliogràfica

Casal de Joves Guineueta
pl. Ca n’Ensenya, 4

Taller
Fes el teu autoretrat en forma de vulva
A càrrec de Marta Oveja
19.30 h
Casal de Joves Guineueta
pl. Ca n’Ensenya, 4

Espectacle d’improvisació

“Us volem vives, ni una menys”

A càrrec de tres actrius de Nou Barris
20 h

Biblioteca Zona Nord
c. Vallcivera, 3 bis

Casal de Joves Guineueta
pl. Ca n’Ensenya, 4

Exposició

Concert

“Les Peluquitas presenten els seus
nous treballs Pelutrolls y Cómo
soy...”
Veiem les diferències entre com som
les dones i com ens volen.
Presentació: 19 de novembre, a les
19 h
Cloenda: 28 de novembre, a les
19 h, a càrrec de Peluquitas
Organitza: Servei de
Dinamització Juvenil de la
Franja Besòs
Casal de Barri Prosperitat
pl. Àngel Pestaña, 1

A càrrec de la cantautora Paula
Llaurador
Paula és membre del grup Remolatxa
21 h
Casal de Joves Guineueta
pl. Ca n’Ensenya, 4

Dijous 22 de novembre
Xerrada
Stop a les relacions tòxiques
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga
Acaba amb les relacions tòxiques,
supera la dependència emocional,
aprèn formes sanes de relacionar-te,
destrueix falsos mites sobre l’amor i…
detecta els teus patrons disfuncionals
en parella.
19 h
Biblioteca Nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 2

Del 27 de novembre 		
a l’1 de desembre
Exposició
“Feminismos y feminidad. Una
reflexión visual”
Recorregut visual sobre una de les
dicotomies de major estudi en la teoria
feminista: gènere o sexe. Condició
cultural o biològica, educades o
nascudes.
Centre Cívic Can Basté
pg. Fabra i Puig, 274

Exposició
Divendres 23 de novembre
Activitats i dinàmiques 		
de sensibilització
Grafits, teatre, música, xapes...
Organitza: Taula Jove Zona Sud
17 h
Pl. Paul Claudel

Lectures i debat de
sensibilització
A càrrec de la Comissió de Dones del
Centre Ton i Guida
18 h
Centre Ton i Guida
c. Romaní, 6

Espectacle
Sutilmente MaltraAtadas
A càrrec de les actrius Imma Manresa i
Mercè Espelleta (Projecte Vaca)
19 h
Centre Ton i Guida
c. Romaní, 6

“Hijas de ningún dios”
Fotografies de Nuria López sobre
el tràfic de dones a Mèxic. El tràfic
d’éssers humans amb aquest fi és
una de les majors violacions dels
Drets Humans, una forma d’esclavitud
moderna, i una de les cares més
amargues de la violència de gènere.
Centre Cívic Can Basté
pg. Fabra i Puig, 274

Del 27 de novembre 		
al 5 de desembre
Exposició
“Dones refugiades de Palestina: 7
dècades de resiliència i dignitat”
Mostra fotogràfica en què les persones
visitants poden fer un recorregut
pels 70 anys de refugi de la població
refugiada de Palestina al territori palestí
ocupat, Síria, el Líban i Jordània.
Organitzen: UNRWA Catalunya i Districte de
Nou Barris

Dimecres 28 de novembre
Acte d’inauguració
de l’exposició “Dones
refugiades de Palestina:
7 dècades de resiliència
i dignitat”
Presentació institucional i visita guiada
Acte amb servei d’interpretació
amb llengua de signes.
13 h
Pati de la seu del Districte de Nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 1
Organitzen: UNRWA Catalunya i Districte de
Nou Barris

Dijous 29 de novembre
Videofòrum
JOY, el nombre del éxito
La història d’una dona excepcional
que es converteix en la inventora
més pròdiga de la seva època. Una
pel·lícula que ens mostra la capacitat
de superació i creativitat de qui confia
en si mateix.
Organitza: Ass. Grup de Dones en
Forma
17 h
Centre Cívic Torre Llobeta
c. Santa Fe, 2 bis

Lectura dramatitzada
¿Maltrato? A cualquier cosa le
llaman hoy maltrato... Contra la
violencia: ¡DÉJATE DE HOSTIAS!
Les i els participants del taller de
literatura del Casal Popular “Tres
Voltes Rebel” ofereixen una lectura
dramatitzada dels seus textos per
denunciar les petites i grans violències

quotidianes, de vegades silenciades,
fins que arriba la tragèdia irreversible.
19 h
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera
c. Garbí, 3
(Bus D50, metro L4 Trinitat Nova i L11 Casa
de l’Aigua)

Xerrada
Gènere i igualtat dins la fotografia
contemporània
Taula i debat amb Elisenda Pons,
Mireia Bordonada i Claudia Frontino.
Quin és el paper de les fotògrafes en
el panorama fotogràfic contemporani?
Paraules com paritat, meritocràcia són
en boca de tots, però qui produeix
més i millor avui dia, elles o ells?
20 h
Centre Cívic Can Basté
pg. Fabra i Puig, 274

Divendres 30 de novembre
Videofòrum

Dimarts 4 de desembre
Cinefòrum

Amb els curtmetratges Almahjoba
i Siege

3.000 nits
Explica una història real per descobrir i
submergir-se en el món de les preses
polítiques palestines.
Directora: Mai Masri
18.30 h

Almahjoba
Moltes dones s’han d’enfrontar a la
impossibilitat de fer ús de les seves
propietats, dels seus diners o de la
seva herència malgrat el que dicta
l’Islam i la xaria.

Centre Cívic Can Basté
pg. Fabra i Puig, 274

Siege
Per pal·liar l’escassetat originada pel
bloqueig, les dones palestines han
optat per canviar el seu rol professional
i desenvolupar tasques no exercides
amb anterioritat.
Direcció del dos curts: I’temad Kamel
Washah
Organitzen UNRWA Catalunya i
Districte de Nou Barris
18.30 h
Biblioteca de Nou Barris
pl. Major de Nou Barris, 2

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

barcelona.cat/noubarris

Districte de
Nou Barris

