
Activitats a Nou Barris



Acte central
Divendres 15
18 h Presentació
18.10 h Lectura del manifest
 A càrrec de dones de la Taula de Femi-

nismes i Lgtbi i de la Gent Gran
18.20 h Exposició “Soc dona, soc gran, i què”
 Quatre dones exposaran les seves 
 aficions
18.35 h Monòleg Solterona fracasada
 A càrrec d’Alexia Luna, monologuista 

feminista
19.15 h Actuació musical a càrrec del trio 
 Les Gerome 
 És un grup de veus joves i guitarra que 

improvisen i versionen cançons moder-
nes de diferents estils, rumba o pop

Biblioteca i Casal de Gent Gran de Vilapicina i la 
Torre Llobeta (entrada pel Casal de la Gent Gran)

Activitats del Dia de la Dona



Seu del districte de Nou Barris
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“Viure amb una altra mirada”
Del 4 al 31
Inauguració: dimarts 5 de març, a les 18.30 h
Aquestes dones ens mostren, amb les fotos, una mirada 
plena de lluita, de perseverança, de tristesa, de felicitat, 
d’il·lusió i sobretot d’enderroc de barreres i etiquetes. 
En el seu vocabulari no existeixen les paraules “no pots”. 
Us animem a “Viure amb una altra mirada” amb elles

Descripció en codi Braille per a persones cegues

Acte amb servei d’interpretació amb llengua de 
signes

Organitza: ASENDI (Associació per la sensibilització envers la 
discapacitat Nou Barris)
Col·laboren: +ACCES  (Ass. Cultural i Social per la Supressió de 
Barreres i Ajuntament de Barcelona Districte de Nou Barris

Horari visites: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h 
i dijous de 8.30 a 18.30 h 

Marquesina Via Júlia
JORNADES SOBRE GÈNERE
Dijous 7, de 17 a 19 h
Activitats amb la participació activa de veïns i veïnes, 
per saber la seva opinió sobre el tema del gènere
Org. Equip 2on ASCiT Bemen3

Arxiu Històric de 
Roquetes-Nou Barris
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 14 de març al 18 d’abril
“Roquetes, aquesta desconeguda”
A càrrec de la fotògrafa de Roquetes, Pilar Escamilla
Inauguració: dijous 14, 19.30 h
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

PASSEJADA
Diumenge 17 de març, 10 h
Dones - barri
A càrrec de Montse Argente Jiménez
Sortida: pl. Karl Marx



Casal de Joves Guineueta
CABARET LILA
Dijous 7 de març, de 19 a 22.30 h
Espectacles: clown, impro show, concert de La Juju 
(reggae), exposició “La teva dona referent”
I moltes més sorpreses!

Espai Jove les Basses
ESTROGENFEST
Dissabte 9, 20.30 h
Festival de Dones Artistes
Música, arts visuals, artesania i molt més, actuacions 
de Cariño, Viva la novia, Aloha Bennets, Tirana i Estupd’s
Més informació a lesbasses.org
Org. col·lectiu Ditirambo

Centre Cívic Can Verdaguer
EXPOSICIÓ
Del 4 al 27
“Artistes”
Inauguració: dijous 7, 18.30 h
Exposició col·lectiva de dones creadores. Amb diverses 
disciplines artístiques, per veure diferents punts de 
vista amb un eix en comú: la dona com a protagonista
A càrrec de Cristina Llobet, Cristina Glies, Elena Pastor, 
Inês Saldanha, Zisis, Anna Gómez, Laia Oller

EXPOSICIÓ
Del 4 al 27
“Bitàrtcoles”
Inauguració: dijous 7, 18.30 h
L’art com a refugi d’un camí transformador en la con-
dició de dona. Un diari fotogràfic de sentiments que, 
expressats a través del guix i el cos, invoquen la rúbrica 
reflexiva de les artistes
A càrrec d’Anna Palau i Laia Oller

EXPOSICIÓ
Del 4 al 27
“Versos de carne (que por miedo escondemos)”
Inauguració: dijous 7, 18.30 h
Les il·lustracions detallistes i emotives de Nataxa Ru-
zafa s’uneixen a la poesia íntima i crítica d’Alba Luz per 
formar un projecte que combina emoció i sensibilitat
A càrrec de Nataxa Ruzafa i Alba Luz



EXPOSICIÓ
Del 4 al 27
“Vestigios”
Inauguració: dijous 7, 18.30 h
Els estigmes cap a la dona són els vestigis d’aquesta 
societat
A càrrec de Sara Stan

XERRADA
Dilluns 4, 19 h
“La sexualitat a la menopausa: aprenent a gaudir de 
nosaltres mateixes a qualsevol edat” 
La finalitat és que les dones adquireixin els coneixe-
ments necessaris perquè puguin viure i gaudir de la 
seva sexualitat de la millor manera possible
A càrrec de María Martínez, llicenciada en Psicologia 
amb un màster en Teràpia Sexual i de Parella

COL·LOQUI
Dimarts 5, 19.45 h
Feli, esthéticienne
Primera novel·la d’Empar Moliner. Mostra com les 
dones poden estar disposades a tot per tal d’endur-se 
al llit un home i com els homes ja els va bé quan això 
succeeix
Una autèntica alenada d’aire fresc dins la narrativa 
catalana actual
A càrrec de la Colleta d’en Rebassa

CONCERT
Dijous 7, 19 h
Biermann Trio
A càrrec d’ Ana Biermann, a la veu i la guitarra acústica; 
Eider, al violí i als cors, i Bendita María, al violoncel
Entrada gratuïta amb taquilla inversa

TEATRE
Divendres 8, 18 h
El funcionario
Les actrius més veteranes de Can Verdaguer 
estrenen obra
A càrrec de Teatre Pandora



Casal de Barri de Prosperitat
XERRADA
Dijous 21, 19 h
“Dona i salut, la importància de la diferència”
A càrrec de Margarita Lopez Carrillo de CAPS
Parlarem sobre els factors que afecten la salut de les 
dones, i el desconeixement (i desinterès) de la medicina 
de les diferències entre homes i dones
Org. Promosalut Prospe 
Col·labora: CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris)

JORNADES SOBRE SENSELLARISME FEMENÍ
Dissabte 30
Quines solucions podem aportar al sensellarisme 
femení?
9.30 h  Arribada i repartiment de documentació
10 h  Benvinguda i explicació dels projectes de l’As-

sociació. Explicarem què hem fet aquest any 
i quines realitats ens hem trobat. A càrrec de 
Clara Naya Ponce, dona i tècnica de l’Associació

10.30 h  Prenem un cafè amb les dones. Taula rodo-
na en què participaran dones en diferents 
situacions de sense llar del districte de Nou 
Barris, moderada per Rosa Morales Juan (dona 
i activista de Nou Barris)

11 h  Descans – Cafè
11.30 h  Treballem per trobar solucions. Grups de tre-

ball reduïts amb què buscarem solucions per 
les situacions que viuen les dones sense llar

12.30 h Conclusions. Recull de la jornada i de la feina 
feta en els grups de treball a càrrec de Virgina 
Matulic Domandzic (dona i doctora de Treball 
Social de la UB)

13 h  Vermusical amb concert i pinxos
Org. Associació Lola, no estàs sola

Casal de Joves de Prosperitat
TALLER AUTOCURA
Del 5 de març al 7 de maig
Els dimarts de 18 a 20 h (10 sessions)
Taller vivencial per afavorir el treball de les emocions i 
la comunicació en llibertat 
Servei d’atenció per a infants durant el taller, amb un 
mínim de quatre dones que ho sol·licitin prèviament 
Inscripció: PIAD Nou Barris a piad_noubarris@bcn.cat o 
936 197 311
Org. PIAD Nou Barris



Centre Cívic Can Basté
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Fins al 30
“Hijas de Ningún Dios”
De Núria López Torres

XERRADA AUDICIÓ
Divendres 1, 19.30 h
“Paraula de dona: 
el rol de la dona en la música del segle XX”
A càrrec del Grup d’història Can Basté Nou Barris

CICLE DE CINEMA
Dissabte 2, 18 h
Sororitat Llévate mis amores
Dir. Arturo González (Mèxic, 2014)

EXPOSICIÓ DE PINTURA
Del 7 de març al 27 d’abril
“Revólver místico para renacer en la maternidad”
D’Agustín Santoyo

TALLER
Dissabte 9, d’11 a 13 h i divendres 15, de 19 a 21 h
Autodefensa per a dones
Cal inscripció prèvia

XERRADA COL·LOQUI
Dijous 14, 19 h
“Mujeres refugiadas: desigualdades de género 
y conflictos”
A càrrec de María Villellas, investigadora de l’Escola 
de Cultura de Pau (UAB), i Amira, col·laboradora de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCA(R)

CICLE DE CINEMA
Dissabte 16, 18 h
Sororitat ¿Y ahora adónde vamos?
De Nadine Labaki (Líban, 2011)

XERRADA COL·LOQUI
Dissabte 23, 18 h
“Violència sexual, l’abordatge des de diferents dis-
ciplines: el dret, la psicologia, l’associacionisme i les 
persones supervivents”
Org. Acció contra la violència domèstica

CICLE DE CINEMA
Dissabte 30, 18 h
Sororitat Sufragistes
De Sarah Gavron (Regne Unit, 2015)



Centre Cívic Torre Llobeta
QUINZENA DE LES DONES
De l’1 al 16
Les dones i la música
Activitats per gaudir de la música, però també per 
conèixer, compartir i debatre al voltant de la presència 
de les dones en aquesta disciplina artística

EXPOSICIÓ
De l’1 al 23
“7a Mostra d’art en femení”
Exhibició col·lectiva de les obres creades per les dones 
de Nou Barris al voltant de la música. En aquest espai 
de reflexió i experimentació hi trobarem pintura, dibuix, 
il·lustració i fotografia 
Inauguració: divendres 1, 19 h

CONCERT ESPECTACLE
Dissabte 2, 19 h
Ual·la
Dinàmic, fresc i carregat d’humor, Modesto Lai (guitarra, 
piano i veu) i Alba Rubió (veu i percussió). Tres concep-
tes del projecte: música, humor i transformació social

MÚSICA>BCN
Dijous 7, 18.30 h
Flamenc
Per gaudir del flamenc i les músiques populars ibèri-
ques i llatinoamericanes
Org. Xarxa de Centres Cívics de Barcelona en col·laboració amb 
l’Escola Superior de Música de Catalunya 

FESTA DE LES DONES
Divendres 8, 19 h
Classe magistral de burlesc
Diversió, sensualitat i picardia
Vine per jugar i connectar amb la teva feminitat i el teu 
poder. I música per ballar i divertir-nos!
A càrrec d’Olga Motos, ballarina i coreògrafa de burlesc

OBERTURA CITY+
Dissabte 9, 20.30 h
Concert
Mercedes Gancedo, soprano
i Bernardo Rambeaud, guitarra



TALLER CANT TERAPÈUTIC
Dilluns 11, 18 h
El color de la veu
Amb la tècnica vocal com a eina, farem una ullada a les 
emocions per expressar-nos oralment 
A càrrec de Paloma Báscones, musicoterapeuta i cantant
Org. Grup de Dones Descobreix-te

TEATRE ESPONTANI
Dimecres 13, 19 h
Historias de mujeres
Vine, participa i comparteix
A càrrec de Fem-ar.te
Espectacle en castellà
Recollida d’entrades a partir de les 18 h

TEATRE DE VARIETATS
Dijous 14, 18 h
Músiques per al record!
Una tarda plena de cançons i bon humor
A càrrec de la Cia. Gent Alegre
Org. Assoc. Dones en Forma

CONVERSES
Divendres 15, 19 h
El paper de les dones a la música 
Converses és un espai de reflexió i intercanvi d’idees
Modera: Alicia Martel (Dona cançó)

OBERTURA CITY+
Divendres 15, 20.30 h
Concert Tetra Brass Ensemble
Amb obres de Bernstein, Lizondo, Bruckner, Falla, Fauré, 
Thibault, Bach i Crespo

DOCS BARCELONA DEL MES
Dijous 28, 19 h
Bobbi Jene
Pel·lícula sobre la lluita d’una dona per ser indepen-
dent, que intenta triomfar al món de la dansa
Dir. Elvira Lind (Dinamarca, 2017)
Org. Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

CONCERT
Divendres 29, 19 h
Rosa Sánchez
Recorregut per la música llatinoamericana a través 
d’aquesta cantant de Costa Rica
Rosa Sánchez: veu, jarana i bombo legüero
Héctor Serrano: veus, jarana i guitarra
Recollida d’entrades a partir de les 18 h



Centre Ton i Guida
EXPOSICIÓ
Fins al dia 15
“Dones viatgeres”
Inauguració: dilluns 4, 19 h
Presentació de les fotografies en què les protagonistes 
són les dones i les seves experiències com a viatgeres

CINEFÒRUM DE DONES
Dimarts 5, 18.30 h
A partir del visionament d’un film o un documental con-
tribuirem al debat sobre els drets de les dones
Biblioteca Les Roquetes

CAMINEM PER LES DONES
Dimecres 6, 9 h
Caminada per Collserola
Amb el grup Caminaires

TALLER DE BURLESC
Dijous 7, d’11.30 a 13.30 h
Vine a conèixer el teu costat més sensual
Places limitades

SOPAR DE DONES + ESPECTACLE
Dijous 7, 20 h
Amb 4 ovaris
Commemorarem el Dia de la Dona Treballadora
Espectacle de la companyia 2x2 Impro, en què el públic 
juga un paper clau dins del show. Dues improvisado-
res creen al moment, es multipliquen en una varietat 
infinita de personatges, donen vida a diferents històries 
proposades pel públic
Inscripcions al Ton i Guida fins a l’1 de març
Preu sopar + espectacle: 15,50 €
Casal de Gent Gran Roquetes

SORTIDA CULTURAL
Dissabte 9, 10.30 h
Itinerari “Del camp a la fàbrica. Migracions, pobresa i 
resistències al Raval industrial”
Durant el recorregut posarem especial èmfasi en els 
mecanismes de resistència, comunitat i solidaritat que, 
molt especialment les dones migrades, van ser capaces 
de teixir i que encara persisteixen avui dia
Places limitades, dues entrades per persona
Preu: 2 €, inscripcions a partir del 4 de març



Casal de Barri Trinitat Nova – 
SomLaPera
EXPOSICIÓ
Fins al 15 de març
“Dones de ciència”
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència
Homenatge a les dones que van lluitar, a més d’obrir el 
camí, per la integració al món científic
De l’Institut Català de les Dones

RACÓ DE CONTES DE TEMPORADA
Del 4 al 30
Contes de bona nit per a nenes rebels
D’Elena Favilli i Francesca Cavallo
Relat de 100 dones extraordinàries que han destacat 
al llarg de la història. Dones valentes que han ajudat a 
canviar el món

EXPOSICIÓ 
Del 18 de març al 2 d’abril
“Dones de Barcelona. Itineraris històrics”
Imatges que posen en relleu el protagonisme de les 
dones de Barcelona en la construcció de cada districte 
de la ciutat

EXPOSICIÓ
Del 18 de març al 2 d’abril
“El fil de la vida”
Les il·lustracions d’Eneri Illustrations mostren el trans-
curs vital de l’amor, des de la sembra i el cultiu de l’amor 
propi fins a la recol·lecció i la distribució del que s’ha 
sembrat

AMB VEU DE DONES!
Dimarts 19, 19 h
• Inauguració de l’exposició “Dones de Barcelona”
   Amb la participació de Pitusa (9BarrisAcull), Elena 

Fernández Haguado, Maria Isabel Mateu, veïnes del 
barri, la història de les quals es va publicar a Dones de 
Nou Barris, Carmen Martínez (AV TN)

• Lectura de Déjate de hostias!, a càrrec del taller 
d’escriptura “El vici solitari” (Casal popular 3 Voltes 
Rebels)

• Presentació del projecte d’autoocupació per a dones, 
a càrrec de Lola Cueto, de Som del Barri

• Tastet vegà i sorprenent per a totes, a càrrec de Sana 
Delicia



Casal de barri La Cosa Nostra
SETMANA DE LA DONA
De l‘11 al 15
Activitats especials per commemorar el Dia de la Dona 
al casal
Més informació a cosanostra9b.wordpress.com/

Casal de barri Verdun
EXPOSICIÓ
Fins al 13 de març
“Còmics contra el masclisme”
Especialment adreçada al públic adolescent i jove, ens 
apropa a la construcció dels estereotips de gènere i al 
paper de les representacions culturals en la reproduc-
ció i/o erradicació de la violència masclista
Produïda per la Regidoria de Feminismes i LGTBI

ITINERARI
Dissabte 30, 11 h
La Barcelona de les dones
Podeu seguir les petjades d’artesanes, nobles, monges, 
prostitutes, escriptores o artistes de cabaret, que en 
seran les grans protagonistes
Cal inscripció prèvia

Casal de barri de Torre Baró
EXPOSICIÓ
Del 5 al 16
“Veïnes, ciutadanes”
Van ser moltes les dones que van liderar els moviments 
veïnals d’aquest període de reconeguda importància 
per a la història del nostre país
L’exposició està produïda per l’Institut Català de les 
Dones



Centre Cívic Zona Nord
EXPOSICIÓ
Del 5 al 16
“Setze jutgesses per al 2016”
Trajectòria artística de les cantants catalanes
Marina Rossell, Lídia Pujol, Maria Rodés, Joana Serrat, 
Maika Makovski, Bikimel, Dolo Beltran, Anna Roig, Sílvia 
Pérez Cruz, Judit Neddermann, Eva Dénia, Meritxell 
Gené, Ivette Nadal, Maria Arnal, Gemma Humet i Núria 
Graham
Produïda per l’Institut Català de les Dones i la revista 
Enderrock

BCN DISTRICTE CULTURAL
Dissabte 9, 19.30 h
Música
Laboratoria. Una mujer fué la causa
Laboratoria són quatre i les quatre són dones. I totes 
quatre són flamenques. I totes quatre volen explorar la 
seva condició de dona...
Cants de dones que parlen de solitud i complicitats, de 
debilitats que són fortaleses, de feminitat i de masclisme

Biblioteca Nou Barris
ELS VIATGES DE LA PARAULA
Dijous 28, 19 h
Mèxic en femení
Cançó, contes i poesia des de la perspectiva femenina 
i reivindicativa, amb aromes de Frida i de tantes altres 
dones guerreres
A càrrec d’Esther Serrano, veu, i Iván Briceño, piano

Biblioteca les Roquetes
TEATRE FÒRUM
Dimecres 6, 18.45 h
En Bragas, en què es parlarà dels perquès d’una vaga 
general feminista
Org. Grup motor gènere feminismes del pla comunitari de 
Roquetes

MÈXIC EN FEMENÍ
21 de març, a les 19 h
Cançó, contes i poesia des de la perspectiva femenina 
i reivindicativa, amb aromes de Frida i de tantes altres 
dones guerreres
A càrrec d’Esther Serrano, veu, i Iván Briceño, piano



Biblioteca Zona Nord
MÈXIC EN FEMENÍ
Dimecres 6, 19 h
Cançó, contes i poesia des de la perspectiva femenina 
i reivindicativa, amb aromes de Frida i de tantes altres 
dones guerreres
A càrrec d’Esther Serrano

MÚSICA I CONTES POPULARS
Dijous 7, 18 h
El llop cantaire dels tres porquets i de la Caputxeta
A càrrec de la companyia Pengim Penjam

CLUB DE CÒMIC
Divendres 8, 17.30 h
Los diarios de Cereza
A càrrec de l’Alba

EXPOSICIÓ
Del 8 al 28
“La carbassa, la poma i el pèsol, tres vegetals... molt 
femenins!”
Roser Ros i Magalí Homs. Producció de Tantágora

PRESENTACIÓ LLIBRE INFANTIL
El dia 14, 17.30 h
Presentació del llibre infantil  “L’arquitecta de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona”
A càrrec de Daniela Conte i Clara Trucco

DOCUMENTAL
Divendres 22, 18 h
Hotel Explotación: Las Kellys, dirigit per la Georgina 
Cisquella, en què mostra el procés d’apoderament i 
organització de les Kellys, per lluitar pels seus drets 
laborals
Org. Amb veu de dona de Zona Nord

Amb Veu de Dona de Zona Nord
ACTE DE CLOENDA TALLER DE GRAFFITIS
Divendres 29, 17.30 h
Projecte Fanzine, Feminisme i Art Mural (ruta pels 
grafits realitzats a la Zona Nord envers la igualtat de 
gènere i la prevenció de les violències masclistes)
Sortida: c. Sant Quirze Safaja, 3 (Torre Baró)



Grup de Dones Portenyes
TALLER DE DEEPDANCE
Dissabte 9, d’11.30 a 12.30 h
Per a dones 
A través de la música i unes senzilles consignes, aju-
dem a fer un recorregut energètic, un viatge d’autoex-
ploració alhora que d’expressió de les nostres emocions
Org. PIAD Nou Barris, i col·labora Dones Portenyes

FESTA
Dissabte 9 de març, d’11 a 17 h
Tallers, performances, dinar popular i rifa...
A la plaça entre Felanix, Alcúdia i Valldemossa, futura 
pl. dels Maquis



Adreces
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Via Favència, 288, edifici A
Biblioteca les Roquetes
Via Favència, 288 B
Biblioteca Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 2
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet, 11
Biblioteca Zona Nord
Vallcivera, 3 bis
Casal de barri de Torre Baró
Av. Escolapi Càncer, 5
Casal de barri La Cosa Nostra
Beret, 83
Casal de barri Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, 1
Casal de barri Trinitat Nova – SomLaPera
Garbí, 3
Casal de barri Verdun
Luz Casanova, 4-6
Casal de gent gran de Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet, 11
Casal de gent gran Les Roquetes
Pl. Titellaires, 1
Casal de Joves Guineueta 
Pl. Ca n’Ensenya, 4
Casal de Joves Prosperitat
Av. Rio de Janeiro, 100
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
Centre Cívic Can Verdaguer
Piferrer, 94
Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14
Centre Ton i Guida
Romaní, 6
Espai Jove Les Basses
Teide, 20
Seu del Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1

barcelona.cat/8m-diadones
#DiaDones19


