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Cada cop més som conscients que eradicar la 
violència masclista requereix de la implicació de 
tothom. El 2018 hem viscut un punt d’inflexió 
amb les enormes mobilitzacions feministes que 
van culminar amb la històrica vaga feminista del 
darrer 8 de març, en què dones joves, grans, i 
de totes les característiques van fer vaga laboral, 
estudiantil, de cures i de consum per prendre 
el carrer i la paraula participant en la crida 
internacional de lluita convocada. 

Aquest 25 de novembre, com cada any, 
comptem amb un ampli programa d’activitats 
culturals organitzades per entitats, col·lectius, 
equipaments i veïns i veïnes de Ciutat Vella 
per a commemorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones: 
exposicions, xerrades, tallers i espectacles amb 
el feminisme i les violències masclistes com a 
tema central. Aquest any es posa l’accent en la 
necessitat i la urgència que infants i joves puguin 
créixer i desenvolupar- se lliures de violències 
sexistes. Per això, el lema del XIIIè Premi 25N de 
l’Ajuntament de Barcelona és “Creixem lliures de 
violència. #BCNantimasclista”.

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

Som moltes les persones implicades i hem de 
ser-ne moltes més. Tothom hi té un paper. Vine i 
participa!

Gala Pin Ferrando 
Regidora del Districte de Ciutat Vella



Divendres 16 de 17 a 19 h
i dimecres 21 novembre de 18 a 19.30 h

Un llaç per la No Violència
Confecció de llaços liles en rebuig a la violència 
masclista a càrrec de les veïnes de la Barceloneta, amb 
la participació dels infants, adolescents i joves del barri. 
Espai obert de 5 a 20 de novembre. Si vols ajudar-nos a 
fer llaços, la teva col·laboració serà benvinguda. 
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Taula per l’equitat de Gènere de la 
Barceloneta

Del 22 de novembre al 4 de gener 
Inauguració: 22 de novembre a les 19.30 h

Exposició “El Cos” a cura del Col·lectiu Minerva
El cos ha estat i és un espai on s´han exercit violències, un 
motiu social que ha justificat discriminacions, desigualtats 
i pors. Tanmateix, el cos pot esdevenir un espai per la 
reivindicació, la subversió, l´ apoderament i la lluita. Es 
un espai per al plaer, la vida, per a l´acció i el moviment.
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic de la Barceloneta

Del 22 de novembre al 4 de gener
Inauguració: 22 de novembre a les 19.30 h

Exposició “Dones i mares migrants” a cura de Clara Trucco
Expressió visual i plàstica dels processos d´elaboració del 
dol migratori , els relats migrants al voltant del territori 
perdut i el territori d´acollida. Visions i experiències de 
les dones i mares migrants de la Barceloneta. 
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic de la Barceloneta

Divendres 23 de novembre
A les 18 h

“Recorregut pel cos”
Visita guiada a l´exposició “El cos” del Col·lectiu Minerva 
i taller de collage. Reflexionarem sobre què és violència 
masclista, reflexionant entorn de quina manera l´art i la 
cultura ens influeixen i transformen. Activitat per infants i 
adolescents entre 9 i 16 anys.  
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Casal Infantil i Projecte Franja Barceloneta

Divendres 23 de novembre
De 18.30 a 20 h

(Micro) Masclisme
Activitat destinada a joves de 16 a 20 anys. Es realitzaran 
3 activitats relacionades amb els micromasclismes, les 
xarxes socials i la nova masculinitat. Seran activitats 
d´aprenentatge, acció, debat i conclusions per parlar 
amb els i les joves i crear reflexió. Els objectius són: 
- Prendre consciència de les actituds (micro) masclistes 
tan visibles com invisibles.
- Reflexionar sobre com un mal ús de les noves tecnologies 
pot convertir-se en actituds clarament masclistes
- Reflexionar sobre una nova masculinitat i una nova 
construcció social que trenqui amb els conceptes binaris, 
patriarcals i violents. 
Lloc: Casal de Joves la Barceloneta (Caritas) (Carrer 
Pepe Rubianes, 10)
Organitza: Casal de Joves Barceloneta

BARCELONETA



Dilluns 26 de novembre
De 16 a 18 h

Taller “Topless America”
Intensiu de dansa a càrrec del Colectivo Deria + 
Rectificadora. Aproximació als llenguatges del moviment 
i a la temàtica feminista de l´espectacle homònim. 
Gratuït. Places limitades. Més informació i inscripcions a 
www.comunicaciocivicbarceloneta.com
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic de la Barceloneta

Dijous 29 de novembre
A les 20 h

Espectacle de dansa “Topless America”
La incomoditat, el gènere, la poètica, allò salvatge 
i visceral, el risc, la transformació, les minories, 
l´animalitat, la dona, l’experiència personal...en una 
reflexió d´intercanvi sobre el cos que parla. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Colectivo Deria + Rectificadora

Dilluns 12 de Desembre
A les 19 h

“Minerves en acció”
Les creadores de Gràcia ens conviden a compartir 
amb elles un espai on la creativitat és a flor de pell. Un 
espai multidisciplinari on hi tenen cabuda tantes formes 
artístiques com creadores integren el projecte. Una tarda 
plena d´històries ben explicades, música, poesia, teatre i 
moltes sorpreses més. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic de la Barceloneta

Dilluns 26 de novembre
De 16 a 18 h

Taller “Topless America”
Intensiu de dansa a càrrec del Colectivo Deria + 
Rectificadora. Aproximació als llenguatges del moviment 
i a la temàtica feminista de l´espectacle homònim. 
Gratuït. Places limitades. Més informació i inscripcions a 
comunicacio@civicbarceloneta.com
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta (Carrer de la 
Conreria, 1-9)
Organitza: Centre Cívic de la Barceloneta

Diumenge 25 de novembre 
A les 12 h

Acte Central 25N
Acció artística, lectura del manifest i minut de silenci 
en record de les dones assassinades.  
Lloc: Davant del Centre Cívic Barceloneta (Carrer de 
la Conreria 1-9)
Organitza: Taula per l´equitat de Gènere de la 
Barceloneta 

Diumenge 25 de Novembre
D’ 11 a 13 h

Recorregut pels diferents espais de l´equipament
Recorrerem els diferents espais de l’equipament on 
tractarem temes com la vulnerabilitat de les dones davant 
de fenòmens com al pobresa energètica, l´accés als 
recursos de l´aigua, les malalties que venen provocades 
per la qualitat de l´entorn etc... Al llarg de la visita, 
es farà la lectura de diferents poemes preparats per 
l´ocasió. Les dones seran les protagonistes.  
Lloc: La Fàbrica del Sol (Passeig Salvat Papasseit 1)
Organitza: La Fàbrica del Sol



Del 13 de novembre al 13 de desembre

Glossari feminista
Un acostament al feminisme, les noves masculinitats i la 
diversitat sexual a través de les xarxes socials i en forma 
de glossari.  Un compte enrere, cada dia  compartirem 
un terme del glossari a les xarxes socials per promoure 
el debat i el coneixement. 
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella

Dijous 15 de novembre
De 17 a19 h

Taller d’autodefensa a càrrec de Karin Konkle
Cal inscripció prèvia. Per inscriure-t’hi pots venir a la 
biblioteca, trucar-nos per telèfon al 93 268 73 60 o enviar-
nos un correu electrònic a b.barcelona.fb@diba.cat. 
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison (Carrer de 
Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Dilluns 19 de novembre
A les19 h

En clau femenina a càrrec d’Inés Macpherson Monegal
Un homenatge a la lluita que segueix portant a terme 
la dona per esborrar la violència de gènere  a través 
d’un petit recorregut per alguns relats protagonitzats 
per dones. Accés lliure. Cabuda limitada.
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison (Carrer de 
Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

SANT PERE, SANTA CATERINA 
I LA RIBERA

Dimarts 20 de novembre
A les19 h

Sèries i violències masclistes: més enllà de The 
Handmaid’s Tale, a càrrec de Sònia Herrera
Com estan abordant ficcions com Big Litlle Lies, El 
cuento de la criada, 13 Reasons Why o Dear White 
People, entre d’altres, la representació de les violències 
masclistes i quines aportacions estan fent? Accés lliure. 
Cabuda limitada
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison (Carrer de 
Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Dimarts 20 de novembre, dimarts 27 de 
novembre i dimarts 4 de desembre
De 17 a 19 h

Rap feminista
Tres sessions de dues hores de rap feminista, dirigides a 
dones joves. Taller de rap amb perspectiva feminista, sons de 
sororitat. A través del rap juntes creixem i ens empoderem!
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella

Del 21 al 24 de novembre
De 17 a 20 h

Taller de pancartes i lemes per la participació a la 
manifestació del 25 N
La setmana prèvia al 25-N Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones des de l’Espai 
de trobada del Casal de Joves Palau Alòs es treballarà 
la confecció de pancartes i lemes per participar a la 
manifestació contra la violència masclista.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella



Dijous 22 de novembre
A les 19 h

Què saps del ciber assetjament? Defensa’t!
Què saps del ciber assetjament? defensa’t! a càrrec de 
Makechu Antón. T’ensenyem alguns mètodes perquè 
sàpigues  navegar amb seguretat i a més detectar les senyals 
que t’indiquen que podries estar patint ciber assetjament.
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison (Carrer de Sant 
Pere Més Baix, 7)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison

Divendres 23 de novembre
A les 18 h

Cinefòrum tertúlia feminista Las 13 rosas
Projecció i tertúlia al voltant d’aquest film.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella

Divendres 23 de novembre
A les 18 h

SOLA d’Agustina Isidori - Videojoc immersiu
SOLA tracta sobre les inseguretats i els problemes que 
ens trobem les dones en el nostre dia a dia a partir de la 
història d’una noia que ha d’arribar a casa sola per la 
nit pels carrers foscos i solitaris de la ciutat. Instal·lació 
visitable el 23 de novembre de 18 a 20 h
Lloc: Sala JAC del Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
(Carrer del Comerç, 36)
Organitza: JAC (Joves Acció Convent) - Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí

Dissabte 24 de novembre
De 9 a 15 h

Prou violències contra les dones
Activitats de sensibilització, denúncia i reivindicació 
organitzades per dones del Casc Antic. A la plaça 
Mestres Casals i Martorell: pintada mural amb poemes 
contra la violència de gènere. A la plaça Pou de la 
Figuera: Tallers per a joves contra la violència de gènere, 
amb la participació del PIAD: Punts Informació d’Atenció 
a les Dones. Participació i lectura de poemes de diferents 
entitats de dones. Vermut popular.
Lloc: Pl. Mestres Casals i Martorell i Pl. Pou de la Figuera
Organitza: Dones Casc Antic – Associació de Veïns Casc 
Antic

Diumenge 25 de novembre
De 17 a 21 h

Prou violències contra les dones
Actuació musical de LIA SAMPAI. Projecció de la pel·lícula 
SARA de Sílvia Quer. Cine Fòrum i Debat. Concert a 
capella del grup coral LES VINETS.
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera (Carrer de Sant 
Pere Més Baix, 70)
Organitza: Dones Casc Antic – Associació de Veïns Casc 
Antic

Divendres 30 de novembre
A les 18 h

Cinefòrum tertúlia feminista
Projecció i tertúlia al voltant d’un recull de vídeos de 
playground sobre feminisme, noves masculinitats i 
diversitat sexual.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella



Dijous 13 de desembre
A les 18 h

Acte de lliurament del premi “Només sí és sí”
Acte de lliurament del premi “Només sí és sí”, del XIV 
Concurs per l’eradicació de la violència masclista, que 
enguany té per objectiu visibilitzar com dones, lesbianes 
i trans ens apoderem dels nostres cossos i de les nostres 
sexualitats.
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere, Casal de Joves Palau Alòs i Punt infoJove de 
Ciutat Vella

Divendres 14 de desembre
Horari per determinar

Teatre fòrum Toca de peus a terra...!
Teatre fòrum sobre prevenció de la violència de gènere 
que aborda les relacions en l’adolescència, dinamitzat 
per ImpactaT Teatre. En les primeres relacions, els 
adolescents no tenen clar quins són els límits: fins on 
arribes, de vegades, per complaure l’altre? Com poden 
els nois i noies adolescents identificar o distingir dins les 
seves relacions de parella quin són els símptomes d’una 
relació insana? Quin és el model d’amor que els envolta?
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere 
Més Baix, 55)
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs, Punt infoJove 
Ciutat Vella
barcelona.cat/palaualos

Dijous 22 de novembre
D’11 a 13 h

Taller “Autoestima i Dona”
Taller participatiu dirigit a dones que desitgen millorar la 
seva autoestima i aconseguir així un major apoderament, 
a través de dinàmiques i exercicis que contribueixen a 
la reflexió personal i a l’autoconeixement. Taller gratuït. 
Inscripció prèvia presencial al CAP Dr. Lluis Sayé.
Lloc: CAP Dr. Lluís Sayé - Raval Nord (Carrer de Torres 
i Amat, 8)
Organitza: PIAD Ciutat Vella 

Divendres 23 de novembre
A les 18 h

Teatre fòrum per a joves sobre gènere i prevenció de 
violències
Teatre fòrum amb joves del Raval sobre gènere i prevenció 
de violències. Representació elaborada per part de joves 
participants en cinc sessions de treball prèvies, oberta 
a l’assistència d’adolescents i joves d’entitats del Raval. 
Dinamització a càrrec de Forn de teatre Pa’tothom.
Lloc: Centre Cívic Drassanes (Carrer Nou de la Rambla, 43)
Organitza: Taula Jove del Raval

Dilluns 26 de novembre
D’11 a 12.30 h

Stop violència: No esteu soles, seguim endavant!
Aquesta activitat vol ser un homenatge per part de les 
dones del Raval a les dones víctimes de la violència 
masclista. Performace i acte participatiu “us recordem 
amb pensaments i flors” amb homenatge simbòlic en 
record de les dones assassinades durant l’any. Actuació 
de Dona Gospel d’El Lloc de la Dona.
Lloc: Jardins de Rubió i Lluch
Organitza: Ass Intercultural Diàlegs de Dona amb el 
suport de RavalDona, Taula de Dones del Raval

EL RAVAL



Dimecres 28 de novembre
A les 18.30 h

Cicle de xerrades i debat. 1918-2018: Un segle de 
vagues de dones
Les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat 
Vella a càrrec d’Eva Fernández. El moviment feminista 
durant la transició democràtica a càrrec de Meritxell Ferré.
Lloc: Districte de Ciutat Vella, Sala Ernest Lluch (Pl. 
Bonsuccés, 3)
Organitza: Taula de Memòria Històrica de Ciutat Vella 
amb la Colaboració de Ca la Dona i La Bonne, centre de 
cultura de dones Francesca Bonmesson

Dimecres 12 de desembre
A les 18.30 h

Feminismes en el Segle XXI i la situació del feminisme 
després de la vaga del 8 de març de 2018
Debat amb la participació de totes les ponents de sessions 
anteriors, acadèmiques, activistes i veïnes i veïns. Exposició 
per part de les dues ponents amb posterior col·loqui.
Lloc: Districte de Ciutat Vella, Sala Ernest Lluch (Pl. 
Bonsuccés, 3)
Organitza: Taula de Memòria Històrica de Ciutat Vella 
amb la Colaboració de Ca la Dona i La Bonne, centre de 
cultura de dones Francesca Bonmesson   

Dissabte 17 de novembre
De 17 a 19 h

Taller d’autodefensa feminista
Al voltant del 25 N, dia internacional contra les violències 
contra les dones, es farà un monogràfic sobre violències. 
Durant tot el mes hi haurà una bustia anònima al Centre 
perquè lxs veinxs puguin relatar experiències. El 17 de 
novembre es treballarà amb els escrits de la bustía 
anònima, i es farà un taller d’autodefensa destinat a dones 
i trans que volen aprendre a utilitzar el potencial del propi 
cos com a eina de defensa amb eficàcia. També es tracta 
de compartir un espai de sororitat, per comprendre quins 
són els mecanismes de la por i com controlar-los. Tot això, 
a partir de l’aprenentatge de tècniques d’arts marcials 
derivades del Judo i del Tai-Jitsu.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Carrer del Regomir, 3)
Organitza: Irene Moreno, membre de la Col·lectiva 
Moolaadé

Divendres 23 de novembre
A les 19 h

Poesia s’escriu amb A
Recital performàntic a càrrec de dones activistes, 
diverses i dissidents. Espectacle íntim per a orelles grans i 
consciències en moviment.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (Carrer del Regomir, 3)
Organitza: Comissió Diversitat

GÒTIC



Més informació:

barcelona.cat/bcnantimasclista

Telèfon d’urgències gratuït:

900 900 120 (24 h)

lameva.barcelona.cat/ciutatvella

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella

     @ciutatvella

     @bcn_ciutatvella

     @bcn_ciutatvella

Informació
Barcelona
Trucada gratuïta010


