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Del 18 de febrer al 9 de març 

II Concurs de dibuix, pintura  
i fotografia.  
Entrega de dibuixos, pintures  
i fotografies sobre el tema 
“Una dona important a les 
nostres vides”. 
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. 
Sicília, 321)
Organitza: Casal Infantil La 
Sedeta i Espai Jove La Sedeta 

Dissabte 2 març

Art, natura i creativitat -  
Dona i Aigua.
Sessió pràctica per fomentar 
l’expressió artística i 
l’experimentació creativa, 
mitjançant la pintura en 
clau femenina. No cal 
coneixements previs.
Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull 
(Pg. de Turull, 2)
Hora: d’11 a 13.30 h
Organitza: Aula Ambiental Bosc 
Turull

Dilluns 4 de març 

Taller per a dones “La teva 
dansa”.
Taller que utilitza la dansa 
com a eina per connectar amb 
el cos de les dones i apoderar-
les. Aborda la sensibilització, 
el moviment i la consciència 
corporal com a eines per 
poder guanyar qualitat de 
vida i recuperar l’equilibri amb 

l’organisme. Cal inscripció 
prèvia al mostrador del CAP 
Vallcarca-Sant Gervasi.
Lloc: CAP Vallcarca- Sant Gervasi 
(Av. Vallcarca, 169)
Hora: de 17 a 19 h
Organitza: PIAD Gràcia, en 
col·laboració amb el CAP 
Vallcarca- Sant Gervasi

Taller familiar “Créixer 
lliures. Per una criança amb 
perspectiva de gènere”.
A càrrec de Etnogràfica. 
Antropologia per a la 
transformació social.
Lloc: Centre cívic el Coll- 
La Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 17.30 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Taller “Dones i Art”.
A càrrec de Trama. 
Lloc: Centre cívic el Coll- 
La Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 18.30 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Dimarts 5 de març

Taller “Activisme digital”. 
A càrrec de la Comissió de
feministes de l’AFA de
l’Escola Montseny. Dirigit a 
dones, lesbianes i trans de 
totes les edats.
Lloc: Espai Multimèdia del Centre 
cívic el Coll-La Bruguera  
(c. Aldea, 15)
Hora: a les 17 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Del 4 al 15 de març

Exposició “Dones grans,  
grans dones”.
Aquesta exposició trenca clixés 
sobre el que significa envellir 
per a les dones, en desmunta els 
tòpics i reivindica que les veus 
femenines de totes les edats 
siguin escoltades i reconegudes.
Lloc: Seu del Districte de Gràcia 
(Plaça de la Vila de Gràcia, 2)
Organitza: Organitza: PIAD Gràcia, 
amb la col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones.

De l’11 al 26 de març

“Una dona important a les 
nostres vides” i “Una mirada 
en femení”. 
Exposició dels dibuixos i 
fotografies presentats al concurs 
infantil i juvenil “Una dona 
important a les nostres vides” 
i de les fotografies realitzades 
pels alumnes del taller per a 
gent gran “Expressa’t amb la 
fotografia: curs pràctic amb la 
càmera del mòbil”.  Inauguració 
dilluns 11 a les 17.30 h
Lloc: Centre cívic La Sedeta (c. 
Sicília, 321)
Organitza: Casal Infantil La Sedeta, 
Espai Jove La Sedeta i Associació 
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

Del 25 de Febrer a 10 de març

Exposició «Alliberem els 
nostres cossos». 
Projecte artístic basat en una 
col·lecció d’il·lustracions de 
temàtica feminista i l’alliberació 
del propi cos. Les artistes són: La 
Marina Ventura i la Marina Buxó.
Lloc: Espai Jove La Fontana  
(c. Gran de Gràcia, 190)
Organitza: Espai Jove La Fontana

Del 6 al 31 de març

Exposició “Dones de pes”.
Un homenatge a les dones
pioneres en diferents àmbits 
i disciplines però que no han 
tingut la visibilitat que es 
mereixen en la història.
Lloc: Centre cívic el Coll-La 
Bruguera (c. Aldea, 15)
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Del 5 al 30 de març

Cicle L’Aventura de Conèixer. 
Exposició “Dones pintores”
Dibuixos inspirats en l’obra 
pictòrica d’artistes femenines 
de totes les èpoques. A càrrec 
de les alumnes de l’escola 
Centre Ocupacional Eneida.
Lloc: Sala expo, planta -1. 
Biblioteca Vila de Gràcia (c.Torrent 
de l’Olla, 104)
Organitza: Biblioteca Vila de Gràcia

Exposicions



Canals, Maria Mullerat o Núria 
Folch. Presenta Àngels Tomàs.
Lloc: Centre cívic el Coll-La 
Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 19 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t 

Dissabte 9 de març

Acte central: 
A les 12 h lectura del manifest 
a la pl. de les dones del 36.  

A continuació iniciem la ruta 
“La Gràcia Literària” per 
recuperar la memòria històrica 
de personatges de novel·la i 
de la vida real que ens parlen 
sobre la lluita de la dona 
per transformar la societat. 
Recorregut per: Plaça de la 
Virreina, Plaça del Diamant, 
Teatre Lliure i Plaça de la Vila 
de Gràcia
Organitza: Consell de les Dones  
de Gràcia i Districte de Gràcia

Diumenge 10 de març

Collçotada
Amb la col·laboració de la
Comissió de Joves del Coll.
Més info i tiquets al Centre 
cívic El Coll- La Bruguera.
Lloc: pl. Laguna Lanao
Hora: a les 12 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Dimarts 12 de març 

Xerrada: “La meva experiència 
a l’Àfrica de l’est durant sis 
mesos” amb Alcksanda Dyna
Lloc: Sala d’actes, planta -1. 
Biblioteca Vila de Gràcia (c.Torrent 
de l’Olla, 104)
Hora: a les 19 h
Organitza: Biblioteca Vila de Gràcia

Dijous 14 de Març 

Workshop nous feminismes 
amb Lego.
A través del Lego explorarem 
i (des)construirem diversos 
models de feminisme. 
Lloc: Espai Jove La Fontana  
(c. Gran de Gràcia, 190)
Hora: a les 18 h
Organitza: Espai Jove La Fontana

Divendres 15 de Març 

Scape Room Feminista. 
Escapa’t del patriarcat! 
Lloc: Espai Jove La Fontana  
(c. Gran de Gràcia, 190)
Hora: a les 18 h 
Organitza: Espai Jove La Fontana

Dissabte 16 de març

Arts escèniques “Jo també”. 
A través del Laboratori Escènic 
Me Too s’ha construint una 
peça amb múltiples llenguatges 
escènics (poesia, dansa, 
escriptura, música...) i amb 
diferents veus femenines a 
mode de cor grec. S’escenifiquen 
relats d’històries reals (algunes 
d’elles explicades per les 
mateixes supervivents) d’abús 
sexual infantil i les seves seqüeles.
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les 19 h
Organitza: Centre cívic La Sedeta

Taller de descoberta “La 
científica del Putxet i el Farró” 
L’artista i autora Clara Trucco.  
Explicarà amb teixits aquest 
conte.
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster  
(pl. de Lesseps, 20, 22)
Hora: a les 12 h
Organitza: Biblioteca Jaume Fuster

Microteatre “Filles de l’alba” 
La peça tracta la responsabilitat 
de la dona, imposada per la 
societat, vers la procreació. 
Companyia DramatiKs.
Lloc: Espai Jove La Fontana  
(c. Gran de Gràcia, 190)
Hora: a les 19.30 h
Organitza: Espai Jove La Fontana

Dimarts 19 de març 

Documental “Guerreras del 
tiempo”.
Lloc: Centre Cultura Popular La 
Violeta (c. Maspons, 6)
Hora: a les 17.30 h
Organitza: Centre Cultura Popular 
La Violeta
 
Espectacle familiar: El viatge 
al món dels contes! 
Contacontes interactiu amb 
perspectiva de gènere dirigit 
a infants a partir de 5 anys a 
càrrec de Trama Cultura. 
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les 17.30 h
Organitza: Centre cívic La Sedeta 

Acte de lliurament dels 
premis del II Concurs infantil i 
juvenil de pintura i fotografia 
“Una dona important a les 
nostres vides”
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les 18.30 h
Organitza: Casal Infantil La 
Sedeta i l’Espai Jove La Sedeta

Dimecres 20 de març

Audiovisual: Treballadores: 
Històries de lluita arreu del 
món per la igualtat de gènere 
en el treball.
Cinc càpsules audiovisuals 
amb un recorregut vivencial, 
geogràfic, social i sindical, a 

Xerrada Dones i Música.
A càrrec de Cia Laboratòria.
Lloc: Centre cívic el Coll- 
La Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: 18.30 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Presentació del llibre “Dones 
de Pes. 18 Vides de Gràcia”.
Veïnes de Gràcia que han 
participat en aquest llibre ens 
donaran a conèixer a Dolors 
Lleonart i Casanovas, les 
germanes Maria Teresa i Rosa 
Balcellsi l’Ángeles López de 
Ayala. Presenta Josefina Altés.
Lloc: Casal de barri el Cardener  
(c. Carrer del Cardener, 45)
Hora: a les 19 h
Organitza: Districte de Gràcia 
conjuntament amb Ciberdona

Dimecres 6 de març

Presentació de l’Exposició 
“Dones de pes”.
Diàleg-debat arrel de 
l’exposició i es convidarà a un 
refrigeri als i a les assistents.
Lloc: Centre cívic el Coll- 
La Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 19 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Discriminacions i 
empoderaments laborals.
Taula rodona amb diferents 
veus de dones que posaran  
en qüestió les dificultats  
i discriminacions viscudes  
als seus llocs de treball. 

Lloc: Espai Jove La Fontana  
(c. Gran de Gràcia, 190)
Hora: a les 19 h
Organitza: Espai Jove La Fontana

Dijous 7 de març

Cinefòrum “Figuras Ocultas”. 
Una història fins ara 
desconeguda sobre tres 
científiques afroamericanes 
que van treballar a la NASA 
en la dècada dels anys 60. Al 
mateix temps que aquestes 
dones es feien pas en un món 
d’homes també lluitaren pel 
drets civils de la població 
afroamericana als EUA.
Lloc: Centre cívic el Coll-La 
Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 17 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Taller infantil “La meva feina”.
A càrrec del Casal Infantil del 
Coll. Cal inscripció prèvia a 
casalinfantil@ccelcoll.org 
Lloc: Centre cívic el Coll-La 
Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: a les 17.30 h
Organitza: Comissió Cicle aDona’t

Presentació del llibre “Dones 
de Pes. 18 Vides de Gràcia”.  
A càrrec de les Comunicadores
del Coll. Veïnes del barri han 
participat en aquest llibre on, 
entre d’altres, coneixerem 
dones que han deixat petjada 
al Coll, com Maria Baldó, Dolors 

través de les condicions de 
vida i de feina de les dones 
treballadores a diferents sectors 
productius i a diferents països.
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les 19 h
Organitza: Centre cívic La Sedeta

Concert amb La Sedeta 
Gospel Singers. 
Concert d’aquesta eclèctica 
i divertida coral dirigida per 
l’Anna Ruiggero.
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les 20.30 h
Organitza: Centre cívic La Sedeta

Divendres 22 de març

Concert amb Bowing Girls. 
Un projecte amb la voluntat 
de jugar i experimentar amb la 
sonoritat de la corda fregada. 
Un repertori que es composa de 
temes cantats i instrumentals 
que van des de el Cajun i l’Old 
Time al Bluegrass.
Lloc: Bar del Centre cívic La 
Sedeta (c. Sicília, 321)
Hora: a les 22 h
Organitza: Coordinadora de grups 
de rock La Sedeta i el bar del 
centre cívic

Dissabte 23 de març

Taller d’autodefensa.
Taller que pretén potenciar la 
seguretat física i emocional, a 

través de l’augment de la presa 
de consciència de l’espai, la 
postura, la comunicació verbal 
i no verbal.
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Organitza: Espai Jove La Sedeta

Grassonada feminista. 
Activitats i tallers que 
pretenen treballar diferents 
perspectives de gènere 
amb les joves i adolescents 
del barri. Autodefensa 
feminista, desconstrucció 
de la masculinitat, identitats 
dissidents, sexualitat i molt més! 
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Organitza: Espai Jove La Sedeta

Dissabte 30 de març
 
Cuidem, cuidem-nos. Jornada 
sobre l’economia de les cures.
Dinar amb reaprofitament 
d’aliments per posar de 
relleu la cura de la terra i 
per crear vincles i fer xarxa 
entre diverses persones 
afectades i/o interessades 
amb l’economia de les cures. 
És necessària inscripció prèvia. 
Lloc: Centre cívic La Sedeta  
(c. Sicília, 321)
Hora: a les14 h
Preu: 2 €
Organitza: Centre cívic La Sedeta  
i Pla Comunitari Sagrada Família 


