
Actes destacats 
a Horta-Guinardó



Però tot això no és llunyà; durant els darrers anys de 
crisis econòmica i financera al nostre país, hem vist 
com les retallades en drets laborals i socials han 
provocat uns nivells de precarietat laboral de les 
dones que han elevat substancialment els nivells 
de feminització de la pobresa. Des de l’Ajuntament 
de Barcelona i des del Districte d’Horta-Guinardó 
estem treballant activament per millorar la situació 
econòmica i laboral de les dones dels nostres bar-
ris i per no oblidar que aquesta lluita és bàsica per 
tenir una ciutat i una societat veritablement justa i 
igualitària. Aquest 8 de Març d’enguany el centrem 
al voltant de la prevenció, denuncia i afrontament de 
de les situacions de discriminació econòmica i la-
boral de les dones. Perquè el futur no és masclista, 
us convidem a mobilitzar-nos a través de totes les 
activitats organitzades al voltant del Dia internaci-
onal de les Dones i a participar plegades a la vaga 
feminista del 8M.

Els darrers 8 de març però sobre tot el de l’any pas-
sat, hem vist com milers de dones d’arreu del món 
han sortit als carrers per dir prou a les violències 
masclistes i a les situacions de desigualtat i opres-
sió que patim encara les dones. A Barcelona, milers 
de dones de totes les generacions i de tots els barris 
de la ciutat, van penjar els seus davantals als bal-
cons i finestres i van participar a les diverses mo-
bilitzacions en l’anomenada “Vaga de totes”. Un dels 
lemes que va inspirar la vaga de treballs i cures de 
l’any passat va ser el de “Pa i roses”, sota el qual fa 
un segle obreres tèxtils de la ciutat de Lawrence, 
Massachusetts (Estats Units) van iniciar una inten-
sa vaga per fer front a la situació d’explotació labo-
ral que vivien. Amb jornades de 54 hores setmanals 
i salaris de misèria, dones migrades de més de 25 
nacionalitats es van articular autònomament ja que 
eren ignorades pels sindicats de llavors, i es van po-
der mantenir fermes en les seves reivindicacions 
gràcies a les xarxes d’ajuda mútua per sostenir la 
cura de les seves criatures i famílies.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó



Acte del Dia Internacional de la Dona 
del Consell de les Dones d’Horta-
Guinardó 2019 
Divendres 15 de març, a les 19 h 
Casal de Barri Can Travi de la Vall d’Hebron 
Av. Cardenal Vidal Barraquer, 45
 
Pa i Roses... Vine a celebrar la nostra Lluita  
i la nostra Festa!!!

Obertura de portes amb la música de Dj Karmela 
Fest “ ... amb música és la meva revolució” i  visita 
a la vídeoinstal·lació de l’artista Marisa Ordoñez  
“Una lluita per a l’igualtat real de les dones”. L’autora 
farà la presentació de l’obra.

Presentació de l’acte a càrrec de la Cia. 
TransTorners.

Lectura del Manifest a càrrec de les Karmela Fest.

Parlaments i brindis amb còctel Feminista.

Actuació dels TransTorners amb l’esquetx “Mujeres”

Concert amb la música llatina de les KARAMBA. 

Ball i tancament de l’acte amb DJ Karmela Fest.

Entrada Lliure

Organitza: Consell de les Dones del Districte Horta-
Guinardó, amb la col·laboració del Casal Can Travi 
de la Vall d’Hebron

Col·labora: Marisa Ordoñez (www.marisaordonez.
com), Baúl de Manualidades, Grup Decoupage, 
Karmela Fest, TransTorners i Karamba

 



El Baix Guinardó
Activitats a la Biblioteca Guinardó-
Mercè Rodoreda
C. Camèlies, 76-80. Tel. 93 435 31 70

Dijous 7 de març, a les 19.00 hores 
Les dones a les sèries: The Handmaid’s Tale, 
Big Little Lies, Sharp Objects
A càrrec de: Marc Montserrat, de Calidoscopi 
Cultura

En l’última dècada, els papers femenins a les 
sèries s’han multiplicat i han passat a un primer 
pla: The Handmaid’s Tale (El conte de la serventa, 
2017, basada en el llibre de Margaret Atwood, té 
una tercera temporada de la sèrie i una seqüela del 
llibre confirmada) ens situa el seu càsting femení 
en la ficció d’un règim totalitari i intrusiu. Sharp 
Objects (2018) porta a una dona al protagonisme 
d’un cas periodístic ple de secrets familiars i Big 
Little Lies (2017) mostra els secrets que amaguen 
un grup d’amigues sota una aparença perfecta. 
Aquests diferents escenaris serveixen per indagar 
en les virtuts, defectes i les contradiccions dels 
personatges femenins.

Organitza: el Consorci de Biblioteques de Barcelona

Activitats al Casal de gent gran  
Baix Guinardó
C. Marina, 380. Tel. 93 450 27 47

Del 4 al 22 de març
Exposició: Presó de ballarines
A càrrec de: Col·lectiu artístic Lola, Lolita, Nolola

La dona és un objecte per ser observat? Dins dels 
joiers, les ballarines amb cossos estereotipats 
depenen sempre d’algú que els doni permís per 
moure’s. La música sona, però és sempre la mateixa 
cançó. S’escaparan de la presó que les oprimeix?

Fotomuntatges: Ladyfusa  Grafitis: Secle Style  
Presó: El Tio Carretilla i Nadine Marina

Pa i Roses
Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h  
Casal Mas Guinardó  
Pl. Salvador Riera, 2
Activitat dirigida al públic familiar de caire lúdic 
i reflexiu entorn les qüestions a reivindicar en el 
marc del Dia Internacional de la Dona. 

11 - 14 h Entitats col·laboradores i amb punt 
d’informació: A Granel ( cooperativa per a 
l’economia social i solidària),  Associació  Dones 
Teixonera-Penitents , Baobab, Col·lectiu Punt de 
fuga , Creatives fent Xarxa , PerifériKas i Troba’t

11.30 h Gimcana familiar per a  la igualtat: A 
càrrec de: A GRANEL (Coperativa per a l’economia 
social i solidària)

13 h Concert de la Big Band Infantil de l’Escola 
pública de la Concepció 
Activitat Gratuïta

Organitza: Centre Cívic Carmel, Centre Cívic 
Casa Groga, Centre Cívic Guinardó, Centre Cívic 
Teixonera, Casal Mas Guinardó i biblioteca 
Guinardó-Mercè Rodoreda. 



Descripció de l’activitat: dones extraordinàries, 
fortes, lluitadores, treballadores... i invisibilitzades.

Us explicarem la història de diverses dones 
que a pesar d’haver destacat i ser un pilar 
bàsic en diferents disciplines, no han rebut el 
reconeixement que es mereixien. 

Organitza: Comissió de gènere i Comissió de 
biblioteca del Casal de gent gran Baix Guinardó

Can Baró
Activitats al Casal de Barri de Can 
Baró, el Pirineu
C. Josep Serrano, 59.  Tel. 93 213 68 50 
casalbarripirineu@qsl.cat

Del dilluns 11 al dijous 14 de març, de 17 a 21 h
Soc dona. Ja n’hi ha prou
Cicle de curts de cinema sobre la dona.

Col·labora: Festival Internacional de Curtmetratges 
Socials, Solo Para Cortos.

Divendres 15 de març, a les 21.30 h
Concert amb clau femenina
Concert sobre i per a les dones

Cantautora: Lidia Uve

El Carmel
Activitats Centre Cívic Carmel
C. Santuari, 27.  Tel. 93 256 33 33

Del 4 al 24 de març
Exposició: Love Yourself First
A càrrec de: Indira Luli 

Exposició de fotografia 

L’exposició vol conscienciar les dones perquè 

Organitza: Comissió de gènere i exposicions en 
col·laboració amb el col·lectiu artístic Lola, Lolita, 
Nolola

Dimarts 5 de març, a les 11.00 h
Entrevista en directe a Emilia de Villasante, 
presidenta de la primera associació de 
dones divorciades de Catalunya
A càrrec de: Comissió de gènere 

L’Emilia de Villasante ens explicarà la seva 
experiència vital a la presidència de l’Associació: 
quina ha estat la seva trajectòria per arribar a ser 
la presidenta de la primera associació de dones 
divorciades de Catalunya, funcionament i finalitat 
de l’Associació, quins murs i prejudicis ha trobat 
a la seva vida pel seu estat civil i com ha estat 
modelada la seva persona per aquestes vivències.  

Organitza: Comissió de gènere del Casal de gent 
gran Baix Guinardó

Dimarts 5 de març, a les 17.30 h
Taula rodona intergeneracional: Ha canviat 
molt o poc el paper de les dones des de 
l’època de les nostres àvies?
A càrrec de: Comissió de gènere del Casal de gent 
gran Baix Guinardó 

Parlem amb dones de diferents edats sobre 
l’evolució del paper de les dones a través de la 
història recent. Tractarem temes com el dret al 
vot femení, les oportunitats i condicions laborals 
de les dones o com s’han perpetuat els rols de 
gènere a través de l’educació. Tot des de la visió i 
experiència de les dones de diferents generacions 
que conformaran la taula.  

Organitza: Comissió de gènere del Casal de gent 
gran Baix Guinardó

Dimarts 12 de març, a les 17.00 h
Lectures en veu alta: Dones imprescindibles 
i oblidades
A càrrec de: Comissió de gènere en col·laboració 
amb la Comissió de biblioteca



Activitats a l’Espai Jove Boca Nord 
C. Agudells, 37. Tel. 93 429 93 69 

Dissabte 2 de març, a les 20 h
Festa de Carnaval 2019 “Dones Icòniques” 
A càrrec de: Espai Jove Boca Nord  

Aquest any la temàtica de la Festa del Carnaval 
Jove del barri serà les dones icòniques de la 
història i volem omplir Boca Nord de les millors 
disfresses per visibilitzar el paper de la dona al 
llarg de la historia. Per amenitzar comptarem amb 
el col·lectiu Karmela Fest fent de dj’s. 

Organitza: Espai Jove Boca Nord 

Dimarts 5 de març, a les 11 h 
Taller per a instituts “Fes el teu Fanzine 
Feminista” 
A càrrec de: Espai Jove Boca Nord 

Taller emmarcat dins el projecte Art+IES (activitats 
amb instituts) on els i les joves podran fer el seu 
propi fanzine feminista amb l’ajuda d’una artista 
vinculada al mon dels fanzines. 

Organitza: Espai Jove Boca Nord 

Dissabte 9 de març, a les 19 h  
Xerrada participativa 
A càrrec de: Espai Jove Boca Nord 

Taller formatiu per qüestionar de forma crítica 
estereotips de la feminitat i la masculinitat. 

Organitza: Espai Jove Boca Nord 

Divendres 22 de març, a les 21 h  
Free Kabaret “en clau de dona”
A càrrec de: Espai Jove Boca Nord  

Kabaret multidisciplinari amb actuacions 
carregades d’art i de consciència social. 

Organitza: Espai Jove Boca Nord 

“s’estimin tal com són”. “Si totes som boniques, i si 
t’estimes a tu mateixa, pots estimar el teu voltant 
més fàcilment.” La fotògrafa vol trencar estereotips 
i “apoderar totes les dones, sense dependre de les 
seves edats ni nacionalitats”.

Organitza: Centre Cívic Carmel

Activitats a Biblioteca  
El Carmel-Juan Marsé
C. Murtra, 135-145. Tel. 93 40728 70

Dilluns 4 de març, a les 18.30 h
Cançons sexistes a les llistes d’èxit…
A càrrec de: Sergi Rodríguez, bibliotecari 
especialista en música

Sessió del club d’audició musical dedicada a 
escoltar i comentar cançons que s’han convertit 
en grans èxits i contenen lletres amb missatges 
misògins i masclistes. Encara ens en trobem?

Organitza: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Dimecres 6 de març, a les 19.00 h
Cathy Claret, la ie-ie francesa  
que enamora Japó
A càrrec de: Cathy Claret i Toni Castarnado, 
periodista musical

Interpretació de cançons en directe i diàleg, entre 
Cathy Claret i Toni Castarnado. 

Activitat dins el cicle “Elles canten, Elles parlen” de 
Biblioteques de Barcelona.

Organitza: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Dijous 14 de març, a les 19.00 h
Còmics i dones
A càrrec de: Cesc Llaverias, bibliotecari especialista 
en còmic

Sessió del club dedicada a comentar obres 
signades per dones, entre d’altres, Esther y su 
mundo de Purita Campos, La perdida de Jessica 
Abel o Brodats de Marjane Satrapi.

Organitza: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé. 



La Font d’en Fargues
Activitats a Casal Font d’en Fargues
C. Pedrell, 67-69.  Tel. 93 420 59 41

Del 4 al 15 de març
Exposició: La representació dels cossos de 
les dones
A càrrec de: l’Observatori de les Dones

L’exposició té per objectiu fer una lectura crítica 
de la representació que fan els mitjans de 
comunicació audiovisual del cos femení per tal de 
posar en evidència els prejudicis adquirits, que 
contribueixen al fet que tinguem una percepció 
condicionada del propi cos. 

Organitza: Associació del Casal Font d’en Fargues

Dimecres 6 de març, a les 18.30 h
Càpsula Formativa: “El sol pelvià,  
aquest gran desconegut”
A càrrec de: l’Espai de salut Alè. 

El sòl pelvià és el conjunt de músculs que tanquen 
el terra de la pelvis. Popularment parlant, són els 
músculs que tenim entre les cames. El sòl pelvià és 
el responsable no només de la contenció urinària, 
sinó també del bon funcionament de la bufeta, la 
vagina, la matriu i el recte. Gairebé sorprèn que 
una zona tan important sigui tan desconeguda. 
Parlarem del món del sòl pelvià: per què té 
problemes? Com el podem ajudar? Quines són 
les situacions de risc? Quins són els símptomes 
d’alerta?... La prevenció és la millor solució. El 
coneixement és el primer pas. 

Activitat gratuïta amb aforament limitat cal fer 
inscripció prèvia al Casal  
info@casalfontdenfargues.cat o trucant  
al 93 420 59 41

Organitza: Associació del Casal Font d’en Fargues

Dissabte 9 de març ,a les 21.00 h
Kabarete en Femení
A càrrec de: Equipo Kabarete

Cabaret on els malabars, la música, les acrobàcies 

Dissabte 23 de març, a les 21 h 
Nit d’audiovisuals “Dones Creadores” 
A càrrec de: Sara Fontan  

Nit d’audiovisuals emmarcada dins de la 
programació del Barcelona Visual Sound 2019 on 
les dones creadores de contingut audiovisual seran 
les protagonistes. 

Organitza: Espai Jove Boca Nord 

Activitats a la plaça Pastrana  
(el Carmel)
Servei de Convivència i Interculturalitat HG   
 Tel. 619 11 60 98

Dijous 14 de març, a les 17.30 h
Lee tu barrio - Projecte Regalar[se] al Carmel
A càrrec de: grups GES1 i GES2 de l’escola de 
persones adultes El Carmel i LoRelacional

Regalar[se] al Carmel és un projecte dinamitzat 
per LoRelacional amb els i les joves del barri on a 
través d’un seguit de tallers i dinàmiques grupals 
es consciencia les persones joves a fer un bon 
ús de l’espai públic i respectar les persones que 
hi viuen i hi treballen. Aquest projecte finalitza 
amb una intervenció artística i comunitària al 
barri. La proposta que ofereixen és fer un punt 
de bookcrossing (intercanvi de llibres) a la plaça 
Pastrana fet pels i les joves i perquè en gaudeixi 
tot el barri. Alhora es dinamitzarà la plaça amb un 
berenar comunitari i jocs vinculats als llibres, a les 
paraules i a inventar i explicar històries. Part dels 
llibres que hi haurà al bookcrossing seran fanzines 
fets pels alumnes de GES2 d’històries de vida de 
persones de la plaça. L’acció també vol fomentar la 
lectura i vincular-la al 8 de març i és per això que 
part dels llibres i/o textos seran escrits per dones 
o parlaran de dones. Suma’t a la festa, participa-hi 
i porta un llibre per intercanviar! I si no tens llibre, 
vine igualment!

Activitat oberta a infants, joves i veïns i veïnes del 
barri.

Organitza: Servei de Convivència i Interculturalitat 
d’Horta-Guinardó, LoRelacional i Escola de 
Persones Adultes El Carmel.



Dissabte 9 de març, a les 10.00 h 
Taller d’autodefensa
A càrrec de: Ainara Odriozola

Taller d’aprofundiment per millorar la capacitat de 
respondre i actuar en situacions de risc. A partir 
de l’autodefensa deixem de ser víctimes passives 
i agafem un paper molt més actiu en el nostre 
benestar, tant físic com psicològic. En un ambient 
de confiança aprendrem a defensar-nos i a agafar 
consciència del nostre potencial tant individual 
com col·lectiu per fer front a les situacions més 
hostils. A càrrec d’Ainara Odriozola que combina 10 
anys de formació en Tae Kwon Do i diferents tallers 
d’autodefensa amb uns cinc anys de militància 
feminista al Maresme. D’aquesta manera pot 
abordar la tècnica de l’autodefensa tenint en 
compte en tot moment la perspectiva de gènere.

Entrada gratuïta

Organitza: Centre Cívic Guinardó

Dijous 21 de març, a les 19.30 h
Documental: Hotel Explotació

A càrrec de: direcció, 
Georgina Cisquella; 
producció, Centuria Films i 
Miss Wasabi

Més de dues-centes mil 
dones treballen com a 
cambreres de pis a Espanya, 
però són tan fonamentals 
com invisibles en el sector 
de l’hostaleria. Fa dos anys, a 
l’octubre de 2016, les Kellys 

(les que netegen els hotels) van decidir organitzar-
se per reclamar els seus drets. Han estat víctimes 
de l’externalització i moltes d’elles s’han quedat 
fora de les plantilles dels hotels, sense drets i 
exposades a l’acomiadament quan estan de baixa.

Entrada lliure

Organitza: Centre Cívic Guinardó, amb el suport 
del Departament de Feminismes i LGTBI. Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència

i algunes sorpreses més es barregen amb l’humor 
per sorprendre i fer gaudir el públic. 

Taquilla inversa

Organitza: Associació del Casal Font d’en Fargues

Dissabte 9 de març, a les 21 h
Microtastos Teatrals
A càrrec de: Companyia Ulver

Un petit tast de diferents gèneres teatrals que 
podràs gaudir en espais poc convencionals! 
Taquilla Inversa

Organitza: Associació Casal Font d’en Fargues

El Guinardó
Activitats al Centre Cívic Guinardó
Ronda Guinardó, 113-141.  Tel. 93 450 39 87

Del dijous 7 de març al dimarts 2 d’abril, de les 
9.00 a les 22.00 h 
Exposició: Això no és una abstracció
Instal·lació multimèdia a càrrec: d’ After / Franco 
Exposició artística que es planteja com una acció 
col·lectiva i estratègica de diversitat epistèmica 
a partir de la qual es busca incorporar altres 
tecnologies a la lluita feminista.

Entrada gratuïta

Organitza: Centre Cívic Guinardó

Divendres 8 de març, a les 20.00 h 
Teatre: La piel de las mujeres
A càrrec de: Raúl Quirós Molina i Francesca Viana

Obra de teatre per a adults. Des del cos, la veu i 
l’acció, assistim a retalls d’informació relacionada 
amb les dones als mitjans de comunicació i les 
xarxes socials. Una narrativa invisible que pretén 
definir posicions. Obra de creació pròpia. En 
finalitzar, diàleg amb les autores sobre el procés de 
creació.

Preu entrada: 4,50 €

Organitza: Centre Cívic Guinardó



Activitats al Casal de Joves Girapells
C. Teodor Llorente, 20.  Tel. 933 283 567 /  
693 912 353
Dimecres 20 de març, a les 19.00 h
Els protocols, una eina per generar espais de 
festa feministes?
A càrrec de: col·lectius feministes que han elaborat 
diversos protocols per a festes majors de barri i 
festival amb l’observatori noctàmbules

En motiu del 8M i amb les festes majors del 
Guinardó a la cantonada, el Casal de Joves 
Girapells i el PUNT7 (Punt InfoJove d’Horta 
Guinardó) ens plantegem generar un espai de 
debat i intercanvi d’experiències entre expertes 
que han participat en l’elaboració de protocols 
feministes per a festes majors així com per a 
festivals d’arreu del territori català. 

L’activitat està dirigida a totes aquelles persones 
que s’interessin per conèixer des de més a fons el 
perquè de la necessitat de protocols feministes així 
com també per generar un espai de debat i reflexió 
entre col·lectius feministes entorn aquest tema.  

Organitza: PUNT7 I CASAL DE JOVES GIRAPELLS

Horta
Activitats a Biblioteca Horta- 
Can Mariner
C. Vent, 1.  Sala d’actes Pep Montanyès 

Dilluns 4 de març, a les 18.30 h 
Presentació del llibre La danza de la vida
A càrrec de: Montse Baduell, autora del llibre

Presentació del llibre 

Aforament limitat a la capacitat de la sala d’actes  

Organitza: Biblioteca Horta-Can Mariner, editorial 
Rúbrica

Activitats al Casal Mas Guinardó
Pl. Salvador Riera.  Tel. 934 461 429  
cemasguinardo@qsl.cat

De l’1 al 29 de març
Exposició: Dones d’Horta Guinardó
A càrrec de: Cinta Fosch (il·lustracions) i textos 
extrets del llibre Dones d’Horta-Guinardó. Itineraris 
històrics d’Isabel Segura, editat per l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Arxiu Municipal i el Districte d’Horta-
Guinardó amb la col·laboració del CIRD.

L’exposició “Dones d’Horta-Guinardó” s’aproxima, a 
través de la il·lustració, a retalls de les experiències 
vitals de cinc protagonistes femenines que han 
inscrit els seus recorreguts personals en la 
història col·lectiva dels barris d’Horta-Guinardó. 
La il·lustració vol ser una via de reflexió sobre la 
construcció social i cultural de la dona en cinc 
episodis de la història recent, així com la seva 
contribució a la configuració del que ha esdevingut 
en l’actualitat el Districte d’Horta-Guinardó.

Organitza: Casal d’Entitats Mas Guinardó   

Dijous 14 de març, de 18.30 a 20 h
Formació per a entitats: Perspectiva de 
Gènere i Mesures d’Igualtat
A càrrec de:  Daniel Tejedor. Tècnic del Projecte 
Canviem-ho - Servei d’Atenció a homes per a la 
promoció de relacions no violentes (SAH)

Formació  per a entitats o grups on es treballaran 
conceptes bàsics i fonaments legals, informació i 
eines perquè les associacions puguin incorporar 
la perspectiva de gènere en els seus projectes, 
i continguts teòrics per fomentar la igualtat i 
prevenir casos d’assetjament.

Cal inscripció prèvia : de forma presencial en el 
punt d’informació de 10 h a 13 h i de 16.30 h a 
20.30 h , trucant al 93 446 142 96 o  mitjançant un 
correu electrònic  a cemasguinardo@qsl.cat 



per sempre. Un film al voltant de la llibertat, la 
coeducació i l’amor.

Organitza: Dones D’Horta i CC Matas i Ramis

Dijous 14 de març, a les 19.00 h
Com neix el 8 de març? - Memòria Històrica
A càrrec de: Marisa Ordoñez

L’Assemblea General de les Nacions Unides va 
proclamar el 1975 com l’Any Internacional de la 
Dona. La lluita per la igualtat dels drets de les 
dones té un llarg recorregut, han estat nombrosos 
els successos reivindicatius que han portat a 
aquesta commemoració. Repassarem la història 
d’aquests esdeveniments i veurem imatges que 
ens ajudaran a entendre el sentit d’aquesta 
reivindicació.

Organitza: Marisa Ordóñez i CC Matas i Ramis

Dijous 21 de març, a les 18.30 h
Xerrada:  La síndrome de la impostora
A càrrec de: Esther Burgos, psicoterapeuta 
especialitzada en l’àmbit de la dona

Què és “La síndrome de la impostora”? La podem 
definir com la falta d’autoestima per exercir un lloc 
de treball en espais tradicionalment masculins, pel 
qual es té la necessitat de treballar més i millor per 
tenir dret a aquest reconeixement.

Per què les dones tenim aquesta sensació de 
sentir-nos impostores al nostre lloc de treball? Com 
ho podem treballar? Què podem fer? En aquesta 
xerrada abordarem aquestes i d’altres qüestions 
que es deriven d’aquesta síndrome.

Organitza: CC Matas i Ramis

Divendres 29 de març, a les 17.30 h
Retalls de vida  
A càrrec de: Els Pedacets del Matas i Ramis

Diuen que el sentiment de pertinença a un grup, 
un lloc o a una causa concreta és un dels fets que 
l’ésser humà busca des que neix. Per aquest motiu, 
volem crear un recordatori que ens impedeixi 
oblidar que formem part del barri d’Horta i que, 

Activitats al Casal de Gent Gran 
d’Horta 
C. Feliu i Codina 37-43.  Tel. 93 428 78 30

Dimecres 6 de març, a les 10 h, a la sala d’actes  
Documental: Las Constituyentes
A càrrec de: Raquel Gallo Fernández tècnica 
comunitària Punts d’Informació i Atenció a 
les Dones (PIAD) amb la col·laboració de la  
dinamització del Casal de Gent Gran d’Horta 

Projectarem el documental “Las Constituyentes” 
que parla sobre el procés de creació de la 
constitució i les dones que van fer-ho possible! 
S’enllaça amb la invisibilitat històrica que patim 
les dones. El documental dura 70 minuts. I com a 
cloenda, s’obrirà una posada en comú o petit debat 
del vídeo. http://www.lasconstituyentes.com/

Organitza: PIAD i CGG Horta 

Activitats al Centre Cívic Matas  
i Ramis
C. Feliu i Codina, 20. Tel 934 072 356

PA I ROSES
La prevenció, la denúncia i l’afrontament de les 
situacions de discriminació econòmica i laboral 
de les dones

Dimecres 20 de març, a les 19.00 h
Cinefòrum: Mujeres siglo XX
Director:  Mike Mills, Estats Units, 2016. 

118 minuts. Idioma: castellà

A càrrec de: Dones D’horta i  Dracmàgic 

California, anys setanta. Dorothea Fields és una 
dona enèrgica que viu amb el seu fill Jamie, de 15 
anys, i envoltada d’altres dones, com ara Abbie, 
una artista punk d’esperit lliure i Julie, una noia 
intel·ligent i provocadora. Totes tres exploren la 
llibertat i l’amor en una època de canvis culturals 
mentre Jamie experimenta el pas a l’edat adulta 
amb el suport d’aquestes dones que el marcaran 



Dimarts 12 de març, a les 17 h
Virtut i malenconia, els trets de Concepción 
Arenal
A càrrec de: Anna Caballé, responsable de la Unitat 
d’Estudis Biogràfics de la UB

Una de les impulsores del feminisme a Espanya 
vista per la seva biògrafa 

Preu: 3 €

Organitza: Sala Polivalent de Montbau i Aules 
d’Extensió Universitària de Montbau

Sant Genís dels Agudells
Activitats al Centre Cívic Casa groga
Av. Jordà, 27  cccasagroga@qsl.cat

Diumenge 10 de març, a les 12.30 h 
El cielo no tiene límites
A càrrec de: Cia. No somos Woophi Goldberg

A la petita Katherine li encanta explicar tot el que 
es pot explicar, des de molt petita li fascinen les 
estrelles i l’espai, i té una curiosi¬tat tremenda 
i ganes d’aprendre. Els obstacles de la seva 
època: el racisme, ja que és afroamericana i 
creix durant l’època de segregació als EUA i el 
masclisme no la detenen de formar-se com a 
matemàtica i científica i començar un treball com 
a compu¬tadora a la Nasa. Les computadores 
són les dones que fan els càlculs espacials a mà; 
les computadores amb faldilles els diuen. La seva 
capacitat per al càlcul i la passió per al treball són 
una gran clau a l’hora de portar l’home a l’espai i a 
la lluna.

Organitza: Centre Cívic Casa Groga dins el cicle 
“Pati de butaques”

Dimecres 13 de març, a les 20 h
Dona – Foc, la dona que es crema
A càrrec de: Cia. Les Fugitives 

Dona-Foc, la dona que es crema parla de la dona 
mitjançant la seva paraula. Les poetes del segle 

entre tots, configurem una gran família. T’agradaria 
plasmar en un trosset de tela, doncs, un moment 
important de la teva vida? Un lloc del barri que 
t’agrada per algun motiu especial, un record que 
sempre t´acompanya o una vivència d’aquelles 
inesborrables, per exemple. Des de l’Associació 
Pedacets volem que ens ajudis a engrandir la 
vànova col·laborativa de patchwork que hem 
anat creant amb dedicació i molta il·lusió, perquè 
volem que te’n sentis part i que sigui de tots. 
Només necessites un retall de roba i un record que 
mai vulguis arraconar, la tècnica i el material els 
decideixes tu (hauràs de portar-lo  al CC Matas i 
Ramis de l’1 al 22 de març).   

Organitza: Els Pedacets del Matas i Ramis i CC 
Matas i Ramis

Dimecres 13 de març, a les 19.00 h
Taller vivencial: confrontació assertiva
A càrrec de: Olga Sánchez, terapeuta Gestalt

En major o en menor mesura, tots tenim dificultats 
a l’hora de confrontar-nos amb l’altre. Una 
confrontació assertiva necessita claredat referent 
a temes interns i propis. Qui soc jo? Què és el que 
vull? Què és el que necessito? Com ho demano? 
Com ho defenso? Què m’enfada de l’altre? Com 
gestiono aquest empipament? La comprensió i la 
claredat a aquestes i altres qüestions obre pas 
cap a una confrontació més assertiva i amorosa, 
enfront d’un mateix i enfront de l’altre. Es recomana 
portar roba còmoda i mitjons gruixuts.

Places limitades: cal reserva prèvia

Organitza: GEDA i CC Matas i Ramis

Montbau
Activitats a la Sala Polivalent  
de Montbau
c. Domènech i Montaner, 3. Tel. 93 428 55 69 / 
659 770 401 spmontbau@gmail.com



Dijous 21 de març, a les 19.30 h
Zweite Auge, amb performance
A càrrec de: Helena Castro i entitats feministes

Presentació artística de l’exposició Zweite Auge 
amb performance, lectura de poesia i presència del 
teixit associatiu feminista del territori. En el marc 
del projecte “Dona, un cop d’ull!”, l’espai expositiu 
de la Sala Jove vol donar visibilitat al treball de les 
adolescents i joves en l’àmbit artístic del territori. 
La Sala reivindica el valor transformador de la seva 
producció, compartint experiències i enfortint la 
xarxa feminista del barri. La finalitat és el foment 
de la creació cultural d’elles, des del territori i 
amb perspectiva de gènere. Aquest espai serà 
l’altaveu del talent femení: defensem la dignitat i la 
visibilitat de l’art fet per elles!

Organitza: Sala jove Centre Cívic Casa Groga dins el 
cicle “Dona, un cop d’ull!”

Activitats al Casal de Gent Gran de 
Sant Genís
C. Naïm, 10-12.  Tel. 667620051

Dimarts 5 de març, a les 17.30 h
ART i DONA
A càrrec de: el Casal de Gent Gran de Sant Genís

Recital d’arts escèniques (ball, poesia, cant...) 
relacionat amb  la prevenció, la denúncia i 
l’afrontament de les situacions de discriminació de 
les dones.

Organitza: Casal de Gent Gran de Sant Genís

Del 4 al 22 de març
Exposició: Dones del 36
A càrrec de: el Casal de Gent Gran de Sant Genís 
amb la col·laboració del CIRD

Et convidem a visitar l’exposició Dones del 36, 
un reconeixement a les dones supervivents de 
la Guerra Civil Espanyola, i de recuperació de la 
memòria històrica sobre la vida de dones anònimes 
que la van viure. T’hi esperem!

Organitza: Casal de Gent Gran de Sant Genís amb 
la col·laboració del CIRD

XX i XXI han escrit sobre l’amor i la mort –temes 
que comparteixen amb els seus iguals masculins–, 
però també han escrit sobre la maternitat, la 
menopausa i sobre el que significa ser dona en un 
món on els homes tenen el poder. 

L’espectacle teatral sorgeix a partir de la 
combinació de versos escrits únicament per dones, 
ja que volen reivindicar la figura de la poeta, tan 
exclosa en les antologies tradicionals.

Activitat gratuïta

Organitza: Centre Cívic Casa Groga dins el cicle 
“Amb veu de dona”

De l’1 al 29 de març 
Exposició: Wild Women
A càrrec de: Monica Moreno Art

Ceràmica il·lustrada. El tema central de l’obra 
de l’artista al llarg dels anys ha estat la dona, 
i des de fa ja algun temps s’inclina cap a allò 
intuïtiu i espiritual. En aquesta exposició mostra 
els seus últims treballs de plats il·lustrats, 
pintures i escultures. Deesses embarassades, 
dones salvatges, dones arbre, sirenes, madones, 
xamanes… apareixen en les seves obres, unes amb 
més presència que unes altres.

Organitza: Centre Cívic Casa Groga 

Activitats a la Sala Jove - Centre Cívic 
Casa groga
Av. Jordà, 27  cccasagroga@qsl.cat

De l’1 al 29 de març
Exposició fotogràfica: Zweite Auge
A càrrec de: Helena Castro

Treball fotogràfic, en constant evolució, que 
reflexiona sobre la dona i la nova manera de 
percebre les coses que no podem veure a simple 
vista: menstruació, desvinculació amb ella mateixa, 
amors tòxics... Treball amb influències de la Neue 
Optik, moviment d’avantguarda alemany del segle 
XX.

Organitza: Sala jove Centre Cívic Casa Groga dins el 
cicle “Dona, un cop d’ull!”



amb el grup que coordina, Cercle 26.  Actualment 
exerceix la creació no només en el vessant de l’obra 
artística sinó que també la dedica a la promoció 
artística cultural. Una part fonamental de la seva 
obra està relacionada amb la dona i les seves 
reivindicacions i inquietuds, tant socials com 
culturals. En aquesta xerrada ens explicarà la 
mirada de Cervantes en Les Dones del Quixot.   

Dissabte 23 de març, a les 11 h
Sortides culturals guiades:  
“Les Dones i el barri d’Horta”
A càrrec de: Materia BCN

Horta ha estat sempre rica en aigua i per això era 
un nucli rural ja des d’època romana. Com que 
el conreu de la terra ha estat l’activitat principal, 
d’aquí ve la gran proliferació de masies, moltes 
ja desaparegudes. Horta també ha estat lloc 
d’estiueig per a la gent de Barcelona. I moltes 
masies i cases de pagès es van transformar en 
cases senyorials, algunes de categoria i dimensions 
considerables com els jardins i el palau del 
marquès d’Alfarràs (Laberint), la Granja Vella 
(Seminari de Martí-Codolar) o can Gallart (el Palau 
de les Heures). El fet de tenir una gran abundància 
d’aigua va propiciar que es desenvolupessin 
indústries que la necessitaven: fàbriques d’adob de 
pells, la més gran i important va ser can Fontaner; 
la indústria casolana de la bugaderia; la fàbrica 
de midó de la família Oliver; bòbiles o fàbriques de 
totxos. També proliferaven molts oficis relacionats 
amb l’aigua: aiguaders, pouataires i tots els oficis 
ja desapareguts relacionats amb l’adob de la pell: 
assaonadors, blanquers, pellaires, etc. 

Descobrirem la història d’horta a través de dos 
eixos: l’aigua i la història de les dones. Parlarem de 
dones amb nom i cognom i de dones anònimes, que 
van fer créixer el barri a mitjans del segle XIX.

Punt de trobada: a les 11 h a la plaça Eivissa

Cal inscriure-s’hi prèviament a partir del dimarts 
19 de febrer. Places limitades. Inscripcions on line 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

La Teixonera
Activitats al Centre Cívic Teixonera
C. Arenys, 75.  Tel. 93 256 33 88

Del 5 al 26 de març
Exposició: Jo vaig néixer lliure
A càrrec de: Marisa Ordóñez

La mirada de Cervantes en Les Dones del Quixot   

Durant els últims anys s’han fet nombrosos 
estudis sobre la interpretació que fa Cervantes 
dels personatges femenins, a la seva novel·la Don 
Quijote de la Mancha.

Les protagonistes de la seva obra són dones 
senzilles, familiars, benestants... Però també hi 
ha dones autònomes, independents, arriscades, 
o lectores de novel·les de cavalleries. Hi ha també 
les prostitutes a qui Don Quijote tracta amb el 
mateix respecte que a les altres dones.  Però és 
el personatge de la pastora Marcela el que vull 
destacar, primer personatge (fictici) feminista de la 
literatura en castellà.

Jo vaig néixer lliure, títol de l’exposició, és una de 
les frases que Marcela pronuncia dins del seu 
discurs, discurs que s’ha començat a considerar 
com el primer Manifest Feminista escrit en llengua 
espanyola.

Dimarts 5 de març, a les 19 h
Xerrada i col·loqui explicatiu de l’exposició
A càrrec de: Marisa Ordóñez, l’autora

L’escultora i pintora, Marisa Ordóñez, es 
dedica també a la il·lustració, al disseny i a les 
instal·lacions. En els últims anys ha incorporat en 
el seu treball l’activitat de Land Art que comparteix 



Permanent durant el mes de març  
Instal·lació “Dones creatives del casal” 
A càrrec de: Grup de Decoupage i Baul de 
manualidades

Les més artistes del casal s’uneixen per crear una 
instal·lació entorn al lema d’aquest any “Pa i Roses”. 
Podràs gaudir-la durant el més de març i participar 
també en la seva intervenció, ja que hi ha una part 
de lliure creació i interacció per a tots els públics.

Espai: entrada i pati del Casal

Organitza: Baúl de Manualidades i Grup Decoupage

Dimarts 19 de març, a les 18 h
Nom de l’activitat: Tupper Sex Mixta
A càrrec de: La Maleta Roja

L’educació sexual rebuda ha estat insuficient per 
ambdós gèneres i enfocada més a generar una 
guerra de sexes que a donar-nos plaer.

Proposem aquesta activitat per reprendre una 
sexualitat basada en el plaer, incidir en el que ens 
uneix i prescindir del que ens separa.

Entrada lliure. Cal inscripció prèvia enviant correu 
info@casalcantravi.cat o trucant al 934289848

Organitza: Casal de Barri Can Travi

El Parc de la Vall d’Hebron
Activitats al Casal Gent Gran  
Vall d’Hebron
C. Arquitecte Moragas, 5.  Tel. 93 428 73 37

Setmana del 5 al 15 de març
Exposició: Trenquem el silenci
A càrrec de:  Casal Gent Gran Vall d’Hebron

Exposició de frases i reflexions envers el feminisme 
i la igualtat de gènere

Organitza: Comissió de cultura

Divendres 15 de març, a les 11 h
Lectures amb veu de dona
A càrrec de:  Casal Gent Gran Vall d’Hebron

Lectura de textos escrits per dones en diferents 
èpoques, països i edats per reflectir com les dones 
han narrat el pas dels anys, la vida... Unes obres 
literàries relegades a un segon terme que ara, més 
que mai, convé reivindicar.

Organitza: Comissió de cultura

Activitats al Casal de Barri Can Travi
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45

Divendres 1 de març, a les 19.30 h
Inauguració de l’exposició:  
Estima el teu cos desobedient
A càrrec de: Arte Mapache

Inaugurem l’exposició del mes entorn als cossos 
dissidents i no normatius amb les il·lustracions 
d’Arte Mapache. 

‘’ Y de todo corazón, espero que pronto, todas 
amemos nuestros cuerpos como merecen porque... 
TODOS LOS CUERPOS SON BELLOS Y VÁLIDOS’’  
www.artemapacheartist.com

Organitza: Casal de Barri Can Travi
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