EXPOSICIÓ

CINEMAFÒRUM

Del 18 al 29 de novembre
L’exposició “Llibertat significa moviment” reprodueix les etapes que viuen i
pateixen les persones migrants i refugiades des d’un enfocament feminista i ens
convida a fer una reflexió crítica sobre la reiterada vulneració del dret a migrar
que massa sovint s’està produint en l’actualitat.
Biblioteca Les Roquetes,Via Favència, 288-B
Org.: Entrepobles
Dins el cicle “De Nou Barris al món. Conviure en la diversitat”

Dijous 21 de novembre, a les 19 h
Aquest documental produït per SICOM i Entrepobles amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona ens apropa a la realitat de sis dones que han exercit el seu
dret a la lliure mobilitat, i posa el focus en l’acollida des del punt de vista de la
dona com a supervivent d`una doble discriminació: com a migrant i com a dona.
Dins el cicle “De Nou Barris al món. Conviure en la diversitat”
Org.: Entrepobles
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3

“Llibertat significa moviment”

La meva pell (Barcelona, 2018)

MURAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dilluns 25 de novembre, a les 17.30 h
Després d’un miniteatre a càrrec de Las Chicas del Te, podràs expressar creativament el teu rebuig a la violència vers les dones participant en la creació d’un
mural que es deixarà exposat durant tota la setmana.
Activitat per a dones
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6

EXPOSICIÓ

”Sensibilització contra la violència de gènere”
Del 25 de novembre al 8 de desembre
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6

EXPOSICIÓ

CONVERSES

Del 18 de novembre al 7 de desembre
Fotografies de Ferran Quevedo
Aquesta mostra de fotografies inèdites del fotoperiodista Ferran Quevedo ens
aproxima a la realitat que viuen les dones refugiades als camps del Pròxim Orient i a la seva lluita invisible per mantenir les bondats quotidianes en un context
de conflicte i vulneració de drets.
El dimarts 19 de novembre, a les 18 h, l’autor oferirà una visita guiada
oberta i accessible que ens permetrà conèixer les històries de vida i resiliència que hi ha darrere de cadascuna de les imatges. Servei d’interpretació amb llengua de signes.
Dins el cicle “De Nou Barris al món. Conviure en la diversitat”
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3

Divendres 22 de novembre, a les 19 h
Parlarem sobre tot el que podem fer en el dia a dia per acabar entre totes i
tots amb aquesta xacra de la societat actual. Us convidem a participar d’aquesta
experiència d’aprendre i compartir.
Hi participen: Elena Galitó i Vera Vásquez de l’Associació Meva
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

TALLER

DISSABTE INFANTIL

Te doy mis ojos. Icíar Bollaín, 2003

“La guerra que no es veu: la doble lluita de les dones al Pròxim Orient”

TALLER

Sensibilització davant la violència envers les dones a través de boleros
Dimarts 19 de novembre, a les 10 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Casal de Gent Gran (CMPG) Les Roquetes, pl. dels Titellaires, s/n

Com podem erradicar la violència de gènere?

La domadora de mariposas

Dissabte 23 de novembre, a les 18 h
Obra de teatre i titelles amb perspectiva de gènere a càrrec
d’Antonella d’Ascenzi
Per a públic familiar. Activitat gratuïta
Places limitades. Inscripció prèvia al 677 40 81 54
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3

NOU BARRIS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dilluns 25 de novembre, a les 12 h
Lectura del manifest contra la violència vers les dones elaborat per la Taula de
Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris.
Pl. Major de Nou Barris, 1, davant la Seu del Districte

Sensibilització davant la violència envers les dones a través de boleros
Dimarts 27 de novembre, a les 16 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Casal de Gent Gran (CMPG) Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4-5

CINEFÒRUM

Dijous 28 de novembre, a les 17 h
Casal de Gent Gran (CMGG) Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39

DINÀMICA INTERACTIVA

Identificant la violència de gènere

Dijous 28 de novembre, a les 18 h
Activitat participativa per identificar els estereotips de gènere, els missatges de la
societat i els micromasclismes. També diferenciarem allò que és i allò que no és
violència de gènere.
A càrrec del grup Buen Momento
Org. Assoc. Grup de Dones en Forma
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

Divendres 29 de novembre, de 10 a 14 h
Un espai de reflexió al voltant del treball comunitari que porten a terme les
entitats i associacions de dones de Nou Barris. Compartir èxits, aprenentatges i
dificultats ens ajudarà a millorar estratègies i a enfortir la cohesió comunitària.
Sala d’actes de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1

ITINERARI DE SENSIBILITZACIÓ

“Que el silenci no et faci còmplice”

Divendres 29 de novembre, a partir de les 17 h
Punt de trobada: Centre Obert Torre Baró, c. Castellfollit, 12
Lectura del manifest a càrrec de la Taula Comunitària ’Amb veu de Dona’
Itinerari: Centre Obert Torre Baró - Casal de Barri de Vallbona (c. Oristà, 8)
– plaça Verda de Ciutat Meridiana (c.Vallcivera, 20, interior) – Casal de Barri
Torre Baró (av. Escolapi Càncer, 5). Durant l’itinerari es vol donar visibilitat als
grafits artístics amb mirada de gènere realitzats a la Zona Nord al voltant de la
igualtat, el respecte i la generositat. Per això, es col·locaran plaques explicatives de l’autoria i el missatge de les obres.
Organitzen: Amb Veu de Dona i Joves de Zona Nord

LECTURA DE CONTES

Amors propis: contes d’amor sense sucres afegits

Divendres 29 de novembre, a les 19 h
Històries d’amor d’aquelles que no tenen un final de pel·lícula, si més no de la
pel·lícula que ens han explicat, sinó que tenen un final boraquel -paraula femenina
amb tres significats... de moment-: 1) segons vagi sortint; 2) bien está lo que bien
acaba i 3) para gustos colores.
Organitza: Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Biblioteca Les Roquetes, Via Favència, 288 B

Nou Barris, contra la violència masclista
Novembre 2019

137 dones són assassinades cada dia al món per un membre de la seva família. I una de cada tres ha patit alguna
vegada a la vida un episodi de violència física o sexual. Són
només dues dades, de Nacions Unides i l’OMS, que posen
de relleu, de manera tan dramàtica com evident, la dimensió de la tragèdia. Perquè, certament, no podem posar un
altre adjectiu a la situació que viuen cada dia milers i milers
de dones. La impunitat amb què encara es cometen determinats actes contra les
dones fa feredat. I el malson diari barrejat amb el silenci en què milers d’elles viuen
durant anys també és esfereïdor.

ACTE CENTRAL DE CIUTAT

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

BCN antimasclista i intercultural

Del 5 al 28 de novembre
Una vintena de mirades, incloent-hi la feminista, per detectar i denunciar el
patriarcat i els comportaments masclistes de la societat.
A càrrec del Grup Artal’Art
Inauguració: dimarts 5, a les 19 h
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

Davant d’un escenari com aquest, el 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència vers les Dones, ha de sacsejar les consciències per
acabar amb aquesta xacra. I a Nou Barris hem de seguir sent motor de canvi,
acompanyats de les entitats de dones i d’un teixit associatiu sensible a aquesta
problemàtica que fa, dia sí dia també, una feina indispensable per combatre aquesta
violència i els idearis ancorats en el temps que la fomenten.

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, s/n

Del 4 al 16 de novembre
Exposició de les fotografies fetes per al projecte 3r d’ESO de l’Institut Escola
Trinitat Nova Les coses que m’importen a partir de la col·laboració amb l’entitat
Lola no estàs sola.
Planteja una reflexió sobre violència i gènere a través de les experiències de
dones sense sostre i retrata el procés de creixement de l’alumnat gràcies a la
col·laboració amb l’associació.
Dimarts 5 de novembre, a les 15.15 h, presentació a càrrec de l’alumnat de
l’IETN i l’associació Lola no estàs sola
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3

La sensibilització davant aquesta realitat és imprescindible. Per això em plau presentar-vos la programació d’activitats que hem preparat conjuntament amb les
entitats de dones amb motiu del 25N i a les quals us convido a participar. Enguany,
a més, posem en marxa el cicle sobre justícia global “De Nou Barris al món”, que
entre d’altres aspectes vol aprofundir en la defensa dels drets humans, el dret a
migrar, la justícia mediambiental i també la justícia de gènere, àmbit aquest últim en
què conflueix, també en dates, amb la programació del 25N pel que fa a la defensa
dels drets de les dones.
Permeteu-me que us demani, per acabar, que no deixeu de reclamar, d’exigir i de
cridar, si cal, que ni una més, que ens volem vives, i que no ens aturarem fins que
deixin de discriminar-nos, d’agredir-nos, de torturar-nos. Fins que deixin de matar-nos. Aquí i a l’altra punta de món.
Margarita Marí Klose
Regidora de Nou Barris

Dilluns 25 de novembre, a les 17 h
Acte de lliurament del XIV Premi 25 de Novembre per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.
Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu servei de guarda d’infants, cal que ho
sol.liciteu a feminismesilgtbi@bcn.cat
Acte amb servei de subtitulació en directe per a persones
amb discapacitat auditiva.

ACTE CENTRAL A NOU BARRIS
Divendres 22 de novembre
18.30 h. Presentació institucional i lectura del manifest contra la violència vers
les dones elaborat per la Taula de Feminismes i LGTBI del districte de
Nou Barris. Acte amb servei d’interpretació amb llengua de signes.
18.50 h. Performance DIAWAR,Yo Soy Mía. A càrrec del Laboratori Escènic Bemen 3
19.20 h. Gospel i cor de dones.A càrrec del grup de dones Lloc de la Dona i cor
de l’Escola de Música Xamfrà.
19.55 h. Debat sobre l’eliminació de la violència masclista vers les dones, dinamitzat per l’associació Tamaia.
20.25 h. Teatre de l’oprimit. A càrrec del Laboratori Escènic Bemen 3.
20.30 h. Marxa “Ens volem vives!”. De la pl. de les Treballadores i els Treballadors
de la Harry Walker a la pl. Àngel Pestaña, amb l’acompanyament de la
batucada Tambolas. Lectura del manifest contra la violència vers les
dones a la pl. Àngel Pestaña.
Organitza: Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris
Activitats i sortida de la Marxa: IES Sant Andreu, c. Badosa, 10

Entrada per la pl. de les Treballadores i els Treballadors de la Harry Walker

“Les nostres coses”

EXPOSICIÓ

“Memòries en resistència”

Del 5 al 28 de novembre
Fotografies de l’Aitor Fernàndez i concepte i gestió de Míriam M. Salas.
“Memòries en resistència” té com a objectius compartir, debatre i desmitificar
els estereotips construïts al voltant de les persones refugiades i, en específic, al
voltant de les que són LGTBIQ+.
Organitza: associació Encara en acció, amb el suport de l’associació ACATHI
Dimecres 13, a les 18 h, presentació de l’exposició i xerrada a càrrec de persones refugiades LGTBIQ+
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14

XERRADA
“Lolas”

Dimarts 5 de novembre, a les 18 h
A càrrec de l’associació Lola, no estás sola
L’associació ‘Lola no estàs sola’ és un projecte feminista d’acció comunitària que
pretén empoderar les dones i sensibilitzar el teixit social. Abans de la inauguració
de l’exposició “Dona”, escoltarem el testimoni d’una de les dones del col·lectiu.
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

“Dona”

TALLER

“Expressió i moviment per a dones”

Dijous 14 de novembre, a les 16.30 h
Activitat relacionada amb l’espectacle de dansa Mawu. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14

DANSA
Mawu

Divendres 15 de novembre, a les 19.30 h
A càrrec de la Cia. Aina Lanas
Mawu fa al·lusió a la deïtat africana Mawu-Lisa, un personatge mitològic compost
per dos éssers: Lisa, la meitat masculina, i Mawu, la meitat femenina associada a
la lluna, la nit, la connexió amb la terra, la fertilitat i l’aigua. Sis ballarines representen les filles de Mawu i els seus cossos viatgen a través dels atributs de la
seva mare per entendre què representa viure en un cos de dona, quins conflictes
d’identitat es presenten, quina és la relació amb el seu llinatge i com es fusionen
amb el col·lectiu.
Teatre Zona Nord, c. Vallcivera, 14

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA

“25 de novembre: no a la violència envers les dones”
Del 18 al 30 de novembre
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

barcelona.cat/noubarris

