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

Actes a Sarrià – Sant Gervasi
barcelona.cat/bcnantimasclista
Telèfon d’urgències gratuït:
900 900 120 (24 h)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ACTE CENTRAL

-----------------------------------------------------------------------------------------

Marina
i el somni de volar
Cia. de Dansa Teatre Núria Serra
23 de novembre, a les 17.30 h,
a la plaça Frederic Soler
A les 18.30 h hi haurà xocolatada per a totes i tots.

-----------------------------------------------------------------------------------------

CC VALLVIDRERA-VÁZQUEZ MONTALBÁN

----------------------------------------------------------------------------------------C. Reis Catòlics, 16-34
93 406 90 53
direccio@ccvazquezmonltalban.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban
-----------------------------------------------------------------------------------------

Itinerari: Genealogies feministes, la dona moderna
Dissabte, 24 de novembre, a les 10 h
Aprofundirem en la incidència que tingueren les demandes, iniciatives
i organitzacions feministes dels anys vint i trenta en la construcció de
la societat democràtica, en l’etapa revolucionària i en la resistència
antifeixista.
A càrrec d’Androna Cultura
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
-----------------------------------------------------------------------------------------

CC CASA ORLANDAI

----------------------------------------------------------------------------------------C. Jaume Piquet, 23
93 252 42 62
direccio@casaorlandai.cat
https://casaorlandai.cat/
-----------------------------------------------------------------------------------------

Gènere, desenvolupament i globalització
Dijous, 8 de novembre, a les 19 h
Xerrada organitzada per l’AC d’Investigacions Marxistes. Amb Lourdes
Beneria. Universitat de Cornell (Nova York)
Del “no és no” al “només sí és sí” a l’espai públic
Dimecres, 14 de novembre, a les 19 h
Dins del cicle Les veus de la República i la Biennal del Pensament (amb el
suport de l’ICUB)
Per una governança feminista a Europa. Lluita contra l’explotació sexual
Dijous ,15 de novembre, a les 19 h
Tertúlia organitzada pel Lobby de Dones

Taronges imperfectes
Dijous, 22 de novembre, a les 20 h
Teatre-fòrum on presentarem una reflexió escènica, directa i punyent
sobre el masclisme, les violències i el mite de l’amor romàntic, a càrrec de
la companyia de teatre Patates amb Suc.
Mostra d’il·lustracions de les escoles del barri sobre la violència de gènere
al vestíbul de la Casa
Mems feministes
Dimarts, 27 de novembre, de 18 a 21 h
Preu: taller gratuït. Taller per a joves a partir de 12 anys
Els mems són elements de comunicació i subversió de les regles
androcèntriques i masclistes que han caracteritzat tradicionalment
l’humor. Farem exercicis pràctics i crearem col·lectivament mems
feministes per enderrocar el ciberpatriarcat.
Amb Ana Burgos García, antropòloga i membre del col·lectiu Memes
Feministas. Amb la col·laboració del Districte Sarrià - Sant Gervasi
Autodefensa femenina
Dissabte, 24 de novembre, de 10 a 13 h
Preu: taller gratuït (3 hores).
Trobaràs un espai per potenciar la seguretat física i emocional.
Consciència de l’espai, força física o comunicació verbal i no verbal seran
algunes de les nostres eines (Karin Konkle)
Organitzen: Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i Punt
d’Informació a Joves (PIJ) de Sarrià - Sant Gervasi.
Cal inscripció prèvia a piad_sarriasantgervasi@bcn.cat (PIAD) o a
informaciojoves@casasagnier.net (Pij)
-----------------------------------------------------------------------------------------

ESPAI JOVE CASA SAGNIER

----------------------------------------------------------------------------------------C. Brusi, 61
93 414 01 95
coordinaciojoves@casasagnier.net
http://casaldejoves.casasagnier.net/
-----------------------------------------------------------------------------------------

Exposició: “Tres voltes rebel”
Del 12 al 25 de novembre
Inauguració el dimecres, 14 de novembre, a les 19 h a càrrec d’Ame Soler i
monòleg a càrrec de Bel Zaid.
Mostra d’il·lustracions de l’artista Ame Soler, que ens presenta el seu

projecte artístic pensat per transmetre un missatge reivindicatiu,
feminista i socialment compromès, fusionant la il·lustració i la música.
Samarretes feministes
Dimarts, 13 de novembre, a les 18 h
Farem estampació de samarretes amb consignes feministes
reivindicatives. Nosaltres posem les samarretes i vosaltres les frases.
Matins de curts
Els matins del 16, 19, 20 i 24 de novembre, d’11 a 14 h
Passi de curts sobre violència de gènere seleccionats al festival
internacional de curtmetratges socials Solo para cortos.
Taller artístic
Divendres, 16 de novembre, a les 18 h
Vine a aquest taller i endinsat en el món de la il·lustració feminista a
través de l’expressió artística, i deixa volar la teva creativitat. A càrrec de
Bravas Ilustración, col·lectiu d’il·lustradores feministes.
* Cal inscripció prèvia: espaijove@casasagnier.net
Costures a l’ànima
Dimecres, 21 de novembre, a les 19 h
Recorregut visual i poètic pel món intern de diverses dones que han
passat per processos de violència als seus cossos i a les seves ànimes. 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.
* Cal reservar entrada a: espaijove@casasagnier.net
Taller d’autodefensa per a noies
Dijous, 22 de novembre, a les 18 h
En un ambient de confiança aprendrem a defensar-nos i guanyar
seguretat, tant física com emocional. Treballarem la presa de consciència
de l’espai, de la postura i de la comunicació verbal i no verbal com a eines
d’apoderament.
* Cal inscripció prèvia: espaijove@casasagnier.net

Vespre de teatre feminista
Divendres, 23 de novembre, a les 19 h
Vespre de microteatre i teatre jove reivindicatiu.
• 250.000.000 candidats, a càrrec de Les Candidates.
• Amb dos Ovaris, a càrrec d’alumnes INS Montserrat
* Cal reservar entrada a: espaijove@casasagnier.net
Taller ciberfeminista
Dissabte, 24 de novembre, a les 17 h
Aquest taller vol aproximar a dones (trans, lesbianes i gènere
discomforme) els diferents conceptes de la seguretat i privacitat digital
amb una perspectiva holística i feminista. Des d’un vessant teòric i
pràctic, compartirem alternatives d’autodefensa i de programari lliure,
per dotar de reflexions i eines que ens apoderin i permetin explorar
altres recursos que ens ofereix la xarxa ciberfeminista de manera
autosuficient.
A càrrec de DonesTech.
*Cal inscripció prèvia: espaijove@casasagnier.net
-----------------------------------------------------------------------------------------

CASAL INFANTIL VIL·LA URÀNIA

----------------------------------------------------------------------------------------C. Saragossa, 29-31
93 706 12 95
infantil@vilaurania.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/323/casal-infantil-de-p4-a-6e
-----------------------------------------------------------------------------------------

La finestra indiscreta (a càrrec de Marina Sáez)
Divendres, 23 de novembre, a les 17.30 h
Per a infants a partir de 5 anys amb adult acompanyant. Què podem veure
a través de les finestres d’un edifici? El que veiem no sempre és el que
sembla. Poseu-vos les ulleres liles i descobriu tot el que s’amaga darrera
les parets de les cases.
Veniu a conèixer aquesta història interactiva per reflexionar sobre els
estereotips de gènere i els rols masculí/femení. Al final farem un taller de
segells on podreu crear els vostres propis personatges lliures d’estereotips.
*Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (aforament limitat).
Petit Cineclub La revolta dels contes (a càrrec de Bcn Districte Cultural)
Divendres, 30 de novembre, a les 17.30 h
Per a infants a partir de 7 anys amb adult acompanyant.
La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl,

Revolting Rhymes. L’adaptació al cinema respecta l’esperit transgressor de
l’autor i encara va més enllà tot barrejant les històries entre sí per fer-ne
una de nova i trepidant, una revisió moderna i políticament incorrecta de
clàssics de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes
desperts i intel·ligents (edat recomanada: infants a partir de 7 anys amb
adult acompanyant).
*Activitat gratuïta amb inscripció online (aforament limitat).
-----------------------------------------------------------------------------------------

CC CAN CASTELLÓ

----------------------------------------------------------------------------------------C. Castelló, 1-7
93 241 78 74
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello
-----------------------------------------------------------------------------------------

Els homes i món afectiu: posant consciència a les nostres relacions
Dilluns, 26 de novembre, a les 18.30 h
Abordarem des d’una perspectiva de gènere i d’anàlisi de les
masculinitats, les maneres en què els homes es vinculen amb les seves
parelles o relacions afectiu-sexuals.
A càrrec de Canviem-ho (Servei d’Atenció a Homes per la Promoció de
Relacions No Violentes). Ajuntament de Barcelona.
-----------------------------------------------------------------------------------------

CC VIL·LA URÀNIA

----------------------------------------------------------------------------------------C. Saragossa,29-31
93 706 12 95
direccio@vilaurania.net
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
-----------------------------------------------------------------------------------------

Xerrada: “Comunicació no violenta”
Dimarts, 20 de novembre, a les 19 h
La comunicació no violenta és un model de relació humana que tracta
les relacions personals basant-se en el respecte, la cooperació i l’empatia
mútua. En aquest taller monogràfic ens aproparem als principis d’aquest
model, reflexionant, explorant i compartint experiències de la nostra
vida quotidiana. Si t’interessa aprendre a tractar conflictes des d’una
perspectiva diferent, t’hi esperem
*Activitat gratuïta amb inscripció online (aforament limitat).

Microteatre
Divendres 23, de novembre, a les 20 h
En motiu del dia contra la violència de gènere, el teatre de petit format
s’escamparà per la Vil·la Urània amb tres espectacles diferents: First Round
– Las fritas, Dava - Nameless productions i Les filles de l’Alba - Dramatiks
*Activitat gratuïta amb inscripció online (aforament limitat).
-----------------------------------------------------------------------------------------

CC VIL·LA FLORIDA

----------------------------------------------------------------------------------------C. Muntaner 544
93 254 62 65
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
-----------------------------------------------------------------------------------------

Xerrada: “Periodisme social i no sexista”
Dijous, 22 de novembre, a les 19h
La xerrada s’iniciarà amb una introducció sobre com es produeixen
els continguts informatius dels mitjans de comunicació i com aquests
construeixen la realitat. A continuació, passarem a parlar específicament
de la reproducció o transformació d’estereotips, el tractament de la
diversitat, les fonts utilitzades i el llenguatge que s’utilitza. A càrrec de Laia
Serra, membre de la Junta de l’Associació de Dones Periodistes i editora
de la revista Dones Dossier
-----------------------------------------------------------------------------------------

CSS SARRIÀ

----------------------------------------------------------------------------------------C. Salvador Mundi, 4
Tel 93 619 73 11
-----------------------------------------------------------------------------------------

Còmics contra el masclisme
De dilluns 19 a divendres 23 de novembre (tots els dies de 9 a 13 h
i els dijous de 16 a 18 h)

