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

Programa d’actes
a Horta-Guinardó

Aquest 25 de novembre d’enguany, sota el lema Creixem
lliures de violència, va dedicat a combatre específicament la
violència masclista vers infants i joves, una situació molt invisibilitzada però també un problema social i públic gravíssim
que cal treure a la llum; moltíssims nens, nenes i joves són
tambe víctimes d’aquestes violències, bé de manera directa,
perquè ho pateixen directament i arriben inclús ser assassinats/des, en molts casos pel seu propi progenitor, o bé de
manera indirecta quan a la seva llar o entorn proper es dona
una situació de violència. No podem permetre que els i les
més joves pateixin o creixin envoltats d’aquestes violències
masclistes, no nomès perquè els afecta com a persones sinó
perquè ens hi juguem el futur de la nostra societat. Així, com
a veïns i veines ens hem de conscienciar de que aquesta xacra afecta a tothom i que cal el esforç conjunt de tots i totes
per tal de detectar-la i combatre-la des dels nostres carrers,
escoles, entitats, comerços, consultoris mèdics, negocis, equipaments esportius, etc.. des de tots els espais dels nostres
barris, perquè sense el treball comunitari i en xarxa no hi
podrem posar-hi fi. Per això us convidem a participar en les
activitats que com cada any organitzem des dels equipaments, entitats, associacions de dones i ajuntament de Districte d’Horta-Guinardó per a commemorar el 25 de novembre,
Dia Internacional per a la Eliminació de la Violència vers les
dones, per tal de que aquest dia en un futur pròxim no tingui
sentit.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó

ACTE COMMEMORATIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES I DE
RECORD A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

NO ACONSEGUIRAS L’OBLIT
DE LA MEVA EXISTÈNCIA
25 de novembre a les 10 hores
Biblioteca Horta-Can Mariner
Any rere any les dones d’Horta-Guinardó ens reunim per dir prou
a la violència masclista, recordant aquelles que han perdut la vida
i reivindicant més recursos i suport per les que malviuen atrapades
en un malson que també afecta les seves filles i fills. Ens apleguem
entorn a l’estàtua de la Ventafocs per reclamar amb flors, música
i paraules la fi d’aquest malson, amb l’esperança en un futur no
gaire llunyà on les dones puguem créixer i viure segures i lliures.
A càrrec de: Marisa Ordoñez
Acció artística: Laura Pinilla i Laia Salvador
Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó
i Biblioteca d’Horta-Can Mariner

EL CARMEL
Espai Jove Boca Nord
FREE KABARET FEMINISTA
Divendres 23 de novembre, a les 22 h
A càrrec de: Associació Trama i Espai Jove Boca Nord
El Free Kabaret és un projecte que té una regularitat trimestral i està
concebut com una vetllada de varietats. Hi tenen cabuda tot tipus
de propostes de petit format en clau de circ, clown, màgia, monòlegs, música…, que en el seu conjunt ofereixen un conglomerat
divers i àgil. En aquesta ocasió el Kabaret està plantejat com a una
reivindicació del feminisme i la lluita per la igualtat.
Organitza: Associació Trama i Espai Jove Boca Nord

CAUS I ESPLAIS CONTRA EL MASCLISME
Dissabte 24 de novembre, de 17 a 20 h
A càrrec de: Consell de Joventut Horta-Guinardó,
Casal de joves Girapells i Espai Jove Boca Nord.
En commemoració del dia contra la violència masclista l’Espai Jove
Boca Nord conjuntament amb el Casal de Joves Girapells i el CJD7
organitza una tarda plena de tallers i formacions per a joves de 12
a 21 anys per tal de conscienciar sobre les desigualtats existents i
donar eines per a poder revertir-les. Activitat amb inscripció prèvia
a info@bocanord.cat
Organitza: CJD7, Casal de Joves Girapells i Espai Jove Boca Nord

CONCERT FEMINISTA
Dissabte 24 de novembre, a les 22 h
A càrrec de: Associació Trama i Espai Jove Boca Nord
Dins del marc del 25 de novembre, dia per l’eliminació de la violència vers les dones s’organitza una sessió de concerts reivindicatius
i feministes!
Organitza: Associació Trama i Espai Jove Boca Nord

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé
ÍDEM X ÍDEM
Dimarts 20 de novembre, a les 18.30 h
A càrrec de: Iris Gonzàlez i Esther Pozo, bibliotecàries
Que no t’inflin el cap! Descobreix per tu mateix qui ets, com la societat ens vol educar i què estàs disposat a creure. Taller experimental
per a lectors entre línies.
Edat: 12 a 16 anys. Cal inscripció prèvia. Durada: 90 minuts
Organitza: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

LA FONT D’EN FARGUES
Casal de barri de la Font d’en Fargues
TALLER DE JOCS I JOGUINES NO SEXISTES
Dimecres 28 de novembre, a les 17.30 h
A càrrec de: Coeducaccio
Hi ha joguines per a nenes? I joguines per a nens? O totes les joguines són per a tothom? Els infants escullen lliurement els seus jocs i les
seves joguines? I les famílies? En aquest espai de trobada debatrem
sobre els aprenentatges que potencien les joguines, compartirem
les pors i prejudicis sexistes que sovint tenyeixen la mirada adulta
respecte als infants i als seus jocs, analitzarem com la publicitat influeix en els desitjos i preferències dels infants i les famílies, i reflexionarem sobre com podem acompanyar als infants perquè siguin
més lliures.
Organitza: Casal Font d’en Fargues i Coeducaccio

EL GUINARDÓ, EL BAIX GUINARDÓ
I CAN BARÓ
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
EXPOSICIÓ DONES
Del 9 al 30 de novembre
Vernissatge divendres 9 de novembre, a les 19 h
A càrrec de: M. Luisa Muñoz Villegas
Exposició solidària a favor de Pallapupas, pallassos d’hospital
Organitza: Goig Art Solidari

Casal d’entitats Mas Guinardó
COMMEMORACIÓ 25 N
Dimarts 27 de novembre, a les18.30 h
A càrrec de: Creatives Fent Xarxa
Performance CFX. Part plàstica Retroba’t amb tu. Xarxes que tenim
les dones entorn del cor. Estira el fil Penèlope. Músiques i cants per
teixir en xarxa.
Organitza: Creatives Fent Xarxa

CREIXEM LLIURES DE VIOLÈNCIA
Dimarts 28 de novembre, a partir de les 18 h
A càrrec de: entitats, grups i equip tècnic del Casal d’entitats
Mas Guinardó
Jornada dedicada a ressaltar i reivindicar la figura de la Dona, també a expressar el nostre rebuig envers la violència que s’exerceix
cap a ella. Ho farem a través de les aportacions de diferents grups
i entitats que treballaran les activitats.
Organitza: entitats, grups i equip tècnic del Casal d’entitats Mas Guinardó

EXPOSICIÓ: IMATGES PER PENSAR
Del 2 al 30 de novembre
A càrrec de: l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació i amb la col·laboració de l’Institut Català de les
Dones i el Centre per la Igualtat i Recursos per a les persones
(CIRD). Imatges: Tània Burgos Fernàndez
Exposició que consta de 15 imatges que intenten generar una reflexió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics relacionats
amb la representació de les dones i que són freqüents en gran part
dels continguts dels mitjans de comunicació.
Organitza: Casal d’entitats Mas Guinardó

Centre Cívic Guinardó
MADAME MAO, EL PODER DESBOCADO
Divendres 23 de novembre, a les 20 h
A càrrec de: Companyia Fholia Teatro
No esperava veure florir un arbre de ferro. Mao a Jian Qing.
Madame Mao, una dona amb foc al cor. Abandonada, condemnada a ser l’esposa invisible de l’home més poderós del país, rebutjada, enverinada, però arriba a una alta posició amb poder sobre
la vida i la mort. Tanca la seva ànima i destrueix el seu voltant. Madame Mao ens dansa la seva veritat, la seva bogeria, ens ensenya
el seu esperit i reflexa la humanitat en totes les seves cares. Obra de

teatre per a adults de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb les
autores sobre el procés de creació.
Organitza: Centre Cívic Guinardó

ELS DIBUIXOS ES BARALLEN
Dissabte 1 de desembre, a les 12 h
A càrrec de: Drac Màgic. Cultura audiovisual
Taller per infants de 4 a 10 anys.
Molt sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorarem quines són les estratègies de
plantejament de l’acció narrativa i inventarem maneres no violentes
de resoldre els conflictes i les històries.
Places limitades, inscripcions: informacio@ccguinardo.cat
Organitza: Centre Cívic Guinardó

TALLER D’AUTODEFENSA
Dimecres 14 de novembre, a les 19 h
A càrrec d’ Ainara Odriozola Pérez
Taller per dones que busca l’empoderament a partir de la pràctica
de l’autodefensa, tant física com psicològica i social.
Places limitades, inscripcions: informacio@ccguinardo.cat
Organitza: Centre Cívic Guinardó

Casal Gent Gran Baix Guinardó
LECTURES EN VEU ALTA: DONES LLUITADORES. COL·LOQUI
27 de novembre de 17 a 18.30 h
A càrrec de: Comissió de gènere en col·laboració amb la comissió de biblioteca del CGG Baix Guinardó
A través de la lectura de diferents textos, volem aprofundir en la
vida de dones que han estat invisibilitzades i/o reprimides històrica
i socialment pel sistema patriarcal imperant. Posarem en comú els
diferents punts de vista i experiències viscudes dels/les participants
per tal de debatre sobre la posició de les dones a través de la
història.
“CADA PASSO ES IMPORTANT” MARXA CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
23 de novembre de 9 a 10.30 h
A càrrec de: Comissió de gènere en col·laboració amb la comissió d’excursions i passejades del CGG Baix Guinardó
Marxarem des del Casal fins un punt emblemàtic proper on guardarem un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere.
Lectura del manifest.

CONFERÈNCIA. LA PERSONALITAT LITERÀRIA DE MARIA
AURÈLIA CAPMANY.
29 de novembre de 17.30 a 19 h
A càrrec de: Aules d’Extensió Universitària
A càrrec de M. Isabel Pijoan, doctora en Filologia Catalana
Entrada: 3 euros

Centre d’Atenció Primària Sanhelly
PRESENTACIÓ DEL PIAD I TALLER DE RISOTERÀPIA PER A
DONES
Dimecres 21 de novembre a les 10.30 h
Coneixerem què és el Punt d’Informació i Atenció a les Dones
d’Horta Guinardó i gaudirem d’un taller de risoteràpia. El riure ens
ajuda a relaxar-nos, a oblidar els problemes durant una estona, a
atenuar la por, a dissipar les preocupacions i ansietats no desitjades, i a ser més tolerants. Cal inscripció prèvia al CAP Sanhelly.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) d’Horta-Guinardó
i CAP Sanhelly.

HORTA
Casal de Gent Gran Horta
XERRADA “DESACTIVEM ELS MASCLISMES QUOTIDIANS”
Dilluns 19 de novembre, a les 10.30 h
Exercim violència amb les nostres paraules, actituds i comportaments en el nostre dia a dia? Perpetuem i reforcem, sense ser-ne
conscients, la desigualtat, el masclisme i la violència de gènere? A
través del visionat d’imatges i peces audiovisuals i del debat participatiu o de dinàmiques lúdiques i teatrals, reflexionarem sobre
els masclismes quotidians presents en els rols i relacions socials,
l’ocupació de l’espai o l’ús de la paraula per tal de fomentar una
societat més equitativa i respectuosa, lliure de discriminacions i violències. Activitat gratuïta. Entrada lliure.
Organitza: Punt d’Informació i Atenció de les Dones (PIAD) d’Horta-Guinardó, en col·laboració amb el Casal de Gent Gran Horta.

CC Matas i Ramis
CONSTRUÏM RELACIONS POSITIVES
Dilluns 19 de novembre, de 18 a 20 h
A càrrec de: Montse Martí i Herminia Biescas
En aquest taller les terapeutes Montse Martí i Herminia Biescas ens
proporcionaran eines per poder treballar l’autoestima personal en
relació amb el dia internacional de la violència de gènere.
Entrada lliure. Cal reserva prèvia.
Organitza: Afibrocat i CC Matas i Ramis

DIR QUE SÍ, DIR QUE NO
Dimarts 20 de novembre, de 17.30 a 19.30 h
A càrrec de: Esther Burgos
“A los adultos se les cuentan cuentos para despertarlos” Ana Griot
Mitjançant la lectura de contes infantil us convidem a fer una revisió
i una reflexió sobre la violència que hem viscut de nenes i de nens,
i que els nostres infants poden estar sofrint.
Per aquest motiu, hem de posar límits per evitar abusos, tant corporals com psicològics.
Entrada lliure. Cal reserva prèvia.
Organitza: CC Matas i Ramis

TAULA RODONA I DEBAT. LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
A LA PINTURA
Dimecres 28 de novembre, a les 19.30 h
A càrrec de: Marisa Ordoñez
Fins l’aparició de les revistes gràfiques i les noves tecnologies, on la
imatge n’és una part fonamental, la pintura i les seves reproduccions han estat una part molt important de la nostra educació.
Una gran quantitat d’obres clàssiques reprodueixen en la pintura
una visió de submissió de la dona les quals parteixen d’una construcció cultural tan ferma que han fet veure aquesta violència, en
certa manera, com una cosa natural.
Hi ha un denominador comú entre diferents manifestacions culturals
de totes les èpoques, el fet que se’ns presenta la dona com una
cosa eròtica, agradable o fins i tot còmica. D’altra banda, però, vol
representar l’amor, quan en realitat representa la violació, el rapte i
d’altres formes de violència.
Organitza: Dones d’Horta i CC Matas i Ramis

XERRADA TESTIMONIAL: HOME HARD SWEET HOME
Dijous 29 de novembre, a les 19 h
A càrrec de: Sara Berga
És una mostra de com l’art pot transformar unes experiències traumàtiques personals en un discurs de sensibilització i denúncia.

Aquest treball parla de l’abús sexual infantil, un problema de la
nostra societat que sovint s’amaga i del qual no se’n parla. Aquest
exposició busca eliminar els estigmes i transformar aquesta realitat.
Sara Berga; autora de l’obra, supervivent d’abús sexual en la seva
adolescència, secretària i coordinadora de l’associació El Mundo
de los ASI, es disposa a parlar de la seva obra, de la seva experiència i a respondre les preguntes que tots ens fem.
“amagar els “draps bruts” sota la catifa ens fa responsable a tots.
Tenim a les nostres mans la possibilitat d’aquest canvi; escoltar i
comprendre el problema n’és el primer pas “ Sara B.
Activitat vinculada a l’exposició “Mirada Pilot” comissariada per
Laia Ribas
Organitza: CC Matas i Ramis

Biblioteca Horta-Can Mariner
A 10 ANYS DE LA VENTAFOCS...
CONTINUA TENINT MALSONS?
Dimecres 21 de novembre, a les 18.30 h
A càrrec de: Amb Lourdes Aramburu, Olga Arisó i Marisa
Ordóñez. Modera la taula: Elsa Plaza.
Valoració dels 10 anys de reivindicar la fi de la violència envers les
dones davant l’escultura El malson de la Ventafocs. Taula de debat
sobre el treball dels serveis socials d’Horta vers les dones i l’art com
a mitjà per a aprofundir en el pensament crític.
Organitza: Biblioteca Horta-Can Mariner.

Casal de Joves Girapells
37 HISTÒRIES
Divendres 30 de novembre, a les 19.30 h
A càrrec de: CJD7, Punt7 i Casal de Joves Girapells
Cinefòrum del projecte “37 Històries”
Organitza: CJD7, Punt7 i Casal de Joves Girapells

MONTBAU
Sala Polivalent de Montbau
VIOLÈNCIA MASCLISTA AMB LA PARELLA:
DESMUNTEM MITES
Del 5 al 15 de novembre durant l’horari d’obertura de
l’equipament
A càrrec de: CIRD
Exposició que revisa mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista.
Organitza: PIAD d’Horta i Sala Polivalent de Montbau

L’EVOLUCIÓ EN CLAU FEMENINA
Dimarts 13 de novembre, a les 17 h
A càrrec de: Cristina Junyent
Descripció de l’activitat: xerrada científica per desvetllar tòpics i malentesos sobre la biologia femenina. €
Organitza: Sala Polivalent de Montbau i Aules d’Extensió Universitària de
Montbau

MASCLISME EN LA PORNOGRAFIA I ALTERNATIVES
FEMINISTES
Divendres 23 de novembre, a les 18 h
A càrrec de: Col·lectiu Feminista Periférikas
Xerrada participativa sobre la cultura de la pornografia i sobre la violència que aquesta exerceix sobre la dona. Mostra sobre alternatives ètiques, feministes, inclusives i no normatives de la pornografia.
Gratuït, mixte i per més grans de 16 anys
Organitza: Col·lectiu Feminista Periférikas

NI PRÍNCEPS NI PRINCESES
Dissabte 24 de novembre, a les 12 h
A càrrec de: Adriana Segurado
Descripció de l’activitat: contes amb valors igualitaris, la millor eina
contra els rols de gènere. De 4 a 9 anys i gratuït.
Organitza: Sala Polivalent de Montbau

SANT GENIS DELS AGUDELLS
Casal Gent gran Sant Genís
“TEIXIM XARXES CONTRA ELS ESTEREOTIPS”
Dimecres 21 de novembre, a les 17 h
A càrrec de: TRAMA CULTURA, SCCL
Quins missatges ens transmeten les notícies, els anuncis, les pel·
lícules, les sèries de televisió, els videoclips o els videojocs? Són
sexistes i discriminatoris o fomenten la igualtat entre homes i dones
i el respecte a la diversitat? Analitzarem els discursos i les imatges
que ens arriben a través dels mitjans de comunicació i les xarxes
socials i els transformarem de forma creativa per tal de difondre
visions alternatives, més justes i equitatives.
Organitza: CASAL DE GENT GRAN DE SANT GENÍS

EL PARC DE LA VALL D’HEBRON
Casal de Barri Can Travi
EMPODERA L’ESCENA. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“GORDOFOBIA’’
Dijous 15 de novembre, a les 19 h
A càrrec de: Dona Cançó, IES Ferran Tallada, Casal de Barri
Can Travi
Inauguració del cicle Empodera l’escena, amb roda de premsa, i
la presentació de l’exposició ‘Gordofòbia’ feta pels alumnes d’integració social IES Ferran Tallada durant el curs 2017-2018 conjuntament amb Dona Cançó. Per finalitzar, concert amb Joina, que
acaba d’estrenar vídeo clip, Una denúncia a les agressions sexuals

que rebem les dones diàriament als carrers, fruit d’una societat patriarcal que ens invisibilitza i vulnera.
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: IES Ferran Tallada

EMPODERA L’ESCENA. CABARET “ESCENES DE DONES”
Dijous 22 de novembre, a les 19 h
A càrrec de: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Cabaret protagonitzat i organitzat exclusivament per dones en el
que el teatre i la crítica a l’heteropatriarcat es farà visible gràcies a
l’humor de les MC d’aquest cabaret, las Glorias Cabareteras. També gaudireu amb l’humor de l’espectacle ‘Vida sobre un ring’ de
la cia. Las Fritas i amb el concert d’ Unavocalgroup, que tancaran
l’acte amb l’espectacular proposta de les veus a capella. Es podrà
acompanyar tot plegat amb begudes i tapes a preus populars.
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: Lola no estàs sola

EMPODERA L’ESCENA. VERMUT-CONCERT
TRANSPODERA’T AMB “AKELARRE”
Dissabte 24 de novembre, a les 12.30 h
A càrrec de: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
La visualització del col·lectiu transsexual dintre de l’escena artística
i social és important, i és per això que Akelarre amb el seu concert
ens parlaran sobre la crítica a la societat heteronormativa i ens faran reflexionar sobre la lluita social i LGBTIQ. Es podrà acompanyar tot plegat amb begudes i tapes a preus populars.
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: Lola no estàs sola

EMPODERA L’ESCENA. CABARET “NOVES MASCULINITATS”
Dijous 29 de novembre, a les 19 h
A càrrec de: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Cabaret protagonitzat per homes que treballen i repensen la masculinitat i els rols de gènere. La Bastarda serà la MC de l’acte encarregada de conduir els dos números de la nit, el primer d’ell David
Priego amb els seus monòlegs i a continuació Pere Faura amb el
seu l’espectacle de dansa ‘Bomberos con grandes mangueras’. Per
acomiadar l’acte, Dj. Marikarmen amenitzarà el Cabaret a ritme
de ‘petardeo o barbarie’. Es podrà acompanyar tot plegat amb
begudes i tapes a preus populars.
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: Lola no estàs sola

EMPODERA L’ESCENA. VERMUT-CONCERT “ENTRE MUJERES AMB MABEL FLORES”
Dissabte 1 de desembre, a les 12.30 h
A càrrec de: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Dintre de la seva gira de presentació del projecte ‘Entre mujeres’,
Mabel Flores ens aproparà la lluita feminista des de la visió més
tendra, de vincle i sonoritat amb altres artistes que han aportat el
seu gra al CD que presenta. Es podrà acompanyar tot plegat amb
begudes i tapes a preus populars.
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: Lola no estàs sola

REPENSEM ELS CONTES
Empodera l’Escena. Espectacle familiar
Dijous 27 de novembre, a les 17 h
A càrrec de: Dona Cançó, Trama SCCP i el Casal de Barri
Can Travi
Què passaria si la princesa no es volgués casar amb el príncep
blau? No podrien ser maques les bruixes? I si la caputxeta es fes
amiga del llop? A partir de la narració teatralitzada de contes tradicionals i de nova creació, qüestionarem les històries, repensarem
els personatges i inventarem altres maneres d’explicar-les, per tal
de prevenir estereotips i discriminacions i fomentar la igualtat de
gènere i les relacions equitatives i solidàries.
https://www.youtube.com/watch?v=sinSP7TCExU
Organitza: Dona Cançó i Casal de Barri Can Travi
Col·labora: Trama SCCP

Casal Gent Gran de la Vall d’Hebron
XERRADA “JUBILACIÓ I VIDUÏTAT”
Dimecres 21 de novembre, a les 17 h
A càrrec de: Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
d’Horta Guinardó
L’advocada Lourdes González del Piad d’Horta Guinardó ens resol
els dubtes de la jubilació i la viduïtat.
Organitza: Casal Gent Gran de la Vall d’Hebron
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Casal Font d’en Fargues
C. Pedrell, 67-69
Biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda
C/ Camèlies, 76-80
Tel. 93 435 31 70
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C. de la Marina, 380
Tel. 93 450 27 47
Centre d’Atenció Primària
Sanhelly
Av. de la Mare de Déu de
Montserrat, 16
Casal de Gent Gran Horta
C. Feliu i Codina, 37- 43
CC Matas i Ramis
C. Feliu i Codina, 20
Tel. 93 407 23 56
ccmatasiramis@bcn.cat
Biblioteca Horta-Can Mariner
C. del Vent, 1
Tel. 93 420 82 85
Casal de Joves Girapells
C. Teodoro Llorente, 20
Tel. 93 328 35 67

Sala Polivalent de Montbau
C. Domènech i Montaner, 3
spmontbau@gmail.com
Tel. 659 770 401
Casal Gent Gran Sant Genís
dels Agudells
C. de Naïm, 10-12
Tel. 667 620 051
Casal de Barri Can Travi
Av. del Cardenal Vidal i
Barraquer, 45
Tel. 93 428 98 48
info@casalcantravi.cat
Casal Gent Gran de la Vall
d’Hebron
C. Arquitecte Moragas, 5
93 428 73 37

