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A Ciutat Vella tenim ple convenciment que  
“El present és feminista”, i que és des d’aquesta 
mirada que podrem contribuir més i millor a fer 
visibles les violències masclistes i a enfortir el 
teixit comunitari que treballa per a aturar-les.

La lluita contra les violències masclistes va 
més enllà de les lleis, dels pactes, d’escoltar les 
notícies i de commoure’ns; va més enllà, fins i 
tot, d’atendre les xifres que any rere any, i mes 
rere mes, van creixent. La sensibilització, la no 
normalització, la no acceptació de les violències 
masclistes, de cap forma de violència, segueixen 
sent reptes importants.

Ens calen recursos, eines legals, espais de cura, 
però ens cal sobretot prendre consciència que 
ens hi hem d’implicar totes, i principalment tots. 
Enguany tornem a fer visibles, a Ciutat Vella, 
experiències de diverses entitats i barris que 
denuncien les violències masclistes, que tenen 
cura de les seves víctimes, i que diuen PROU!

Us vull convidar a participar d’aquestes 
experiències, a implicar-vos-hi, a sumar la vostra 
vàlua, el vostre convenciment perquè aconseguim 
que Ciutat Vella sigui un Districte feminista on 
puguem dir que ens hem posat d’acord i estem 
decidides i decidits a erradicar les violències 
masclistes.

Us demano totes les complicitats: les de totes i 
sobretot les de tots!

 
Jordi Rabassa i Massons
Regidor del Districte de Ciutat Vella
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Activitats de Districte
Tallers organitzats pel PIAD al Districte:

Dimecres 20 de novembre de 17 a 19 h
Taller “Les noies decidim”  
Taller dirigit a noies de 12 a 17 anys.
Les noies decidim sobre el nostre cos, sobre les rela-
cions que volem, sobre com ens sentim i ens relacio-
nem. L’amor té moltes formes i colors! Dona-li la teva! 
Lloc: PIJ Paral·lel, c. Sant Oleguer, 6-8 
Organitza: PIAD de Ciutat Vella i col·labora PIJ Paral·lel
Observacions: Cal inscripció prèvia presencialment al PIJ, 
al correu electrònic pijparal.lel@bcn.cat o al 934422939

Divendres 22 de novembre de 10.30 a 12.30 h
Taller “Dansa i feminitat”  
Aprendrem eines pràctiques a partir de danses feme-
nines empoderadores per connectar amb el nostre cos 
i la nostra feminitat sagrada, harmonitzar les nostres 
emocions i guanyar qualitat de vida i empoderament
No cal inscripció prèvia. Entrada lliure. 
Lloc: Centre Cívic Drassanes, c. Nou de la Rambla, 43 
Organitza: PIAD de Ciutat Vella

Dimecres 27 de novembre de 10.30 a 12.30 h
Taller “Moviment conscient” per a dones 
Espai d’exploració i autoconeixement, partint del cos 
com a seu de vivències. Des del reconeixement del 
lligam entre la ment, les emocions i el cos físic es 
faciliten camins que permeten integrar i harmonitzar 
els diferents aspectes que habiten en cadascuna de 
nosaltres. 
Cal inscripció prèvia presencialment al CAP Dr. Lluis Sayer 
Lloc: CAP Dr. Lluis Sayé, c. Torres i Amat, 8 
Organitza: PIAD de Ciutat Vella, en col·laboració amb el CAP

1 de desembre a les 19 h
“Dones sense veu” 
Espectacle de dansa-teatre que recull els testimonis 
i vivències aportats per  les dones grans de Ciutat 
Vella per denunciar els micromasclismes quotidians 
que van patir al llarg de la seva vida.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1
Organitza: Casals Municipals de Gent Gran de Ciutat Vella
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Barceloneta
Dilluns 18 de novembre de 18 a 20 h
Taller de Lideratge Adaptatiu
Adquireix nous recursos per encarar contextos 
difícils (conflictes, atacs personals...) i situacions 
que et generen confusió i frustació. Una forma 
pràctica de diagnosticar problemes i plantejar 
estratègies d’intervenció.
Gratuït. Places limitades
A càrrec de: Giovanna Álvarez Negretti. 
Infos. inscripcions: comunicacio@civicbarceloneta.com
Lloc: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria 1-9 
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

Del 18 al 22 de novembre de 17.30 a 19.30 h
Franja Barceloneta diu NO  
a la violència!
Durant la setmana s’oferiran diverses activitats per a 
nois i noies de 12 a 17 anys del barri de la Barceloneta, 
on se’ls convidarà a reflexionar, reivindicar i fer visible 
la necessitat de la igualtat de gènere per tal de poder 
transformar la societat.

Activitats:

Dilluns 18 de 17.30 a 19 h 
Taller de pancartes i estampació

Dimarts 19 de 18.30 a 19.30 h  
Taller de defensa personal (mixta)

Dimecres 20 de 17.30 a 19.30 h 
Cine fòrum

Dijous 21 de 18 a 19.30 h 
Twerk amb perspectiva de gènere

Divendres 22
Muntatge d’una mostra de fotos contra la violència 
realitzada per els/les participants.

Activitats gratuïtes  
Cal inscripció prèvia a l’Espai de Franja
Lloc: Espai Franja Barceloneta. Centre Cívic Barceloneta, 
c. Conreria 1-9
Organitza: Projecte Franja Barceloneta i Centre Cívic
Barceloneta.
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Del 20 al 27 de novembre. Tot el dia
Vestim el nostre barri de lila!
Penja del teu balcó roba, llençols, llaços o qualsevol 
objecte que et vingui al cap i que amb el seu color 
tenyeixi la Barceloneta contra la violència de gènere. 
Lloc: Barri de la Barceloneta
Organitza: Taula per l’Equitat de Gènere de la Barceloneta

Dilluns 25 de novembre a les 12 h
Acte central del Dia Internacional contra la 
Violència vers les Dones a la Barceloneta                                                                                                         

“Omplint el buit” 
Recital poètico-musical de Rosa Maria Arrazola,  
amb l’acompanyament de Nora Jou (veu i guitarra) i 
Joan Roca (dansa).
L’eix del recital són poemes dels llibres “Buit de març” 
(Premi Omnium Cultural) i “900km”, llibre que es 
publicarà al 2020, a banda d’alguns poemes inèdits.  
“Lectura del manifest i minut de silenci”
Lectura del Manifest en contra la violència  
masclista i minut de silenci en record de les dones 
assassinades.  
Lloc: Davant el Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1
Organitza: Taula per l’Equitat de Gènere de La Barceloneta

Del 25 al 29 de novembre de les 17.30 a les 19.30 h
El Casal diu NO a la violència!
Activitats diverses per a infants i famílies  
del barri de la Barceloneta, on es treballarà  
la sensibilització i actuació davant la violència  
de gènere.  
Dilluns 25: Tallers amb els diferents grups del Casal 
Infantil  
Divendres 29: Taller d’autodefensa feminista per a 
dones (mares, germanes, àvies..)   
Activitats gratuïtes.  
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Equipament Infantil Barceloneta, c. Andrea Dòria, 
25-31
Organitza: Casal Infantil Barceloneta i Centre Cívic 
Barceloneta.
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Dimecres  27 de novembre a les 19 h
“Nosaltres Denunciem” (4 veus, 4 dones)
Dramatúrgia a càrrec d’autores que formen part del 
Projecte Minerva. Textos de Carme Ripoll, Alba Tor, 
Teresa Vergés i Josefina Altés, interpretats per les 
autores.
Lloc: Llibreria La Garba, carrer Maquinista 19
Organitza: Associació Barceloneta Alerta

Del 28 de novembre al 3 de gener
Inauguració 28 de novembre a les 19.30 h
Exposició “Immenses Elles”
Retrats de dones grans de diverses cultures
Acció inaugural amb LaSemilla
Una reflexió introspectiva sobre el que significa envellir 
en un univers mancat d’humanitat.  
Has pensat què serà de tu quan siguis gran?
Una abraçada creativa des de diferents punts del 
planeta: 26 obres, 13 autors, 11 països.  
Guerreres del temps, vistes des de l’òptica  
de les seves filles i els seus fills i les seves nétes i els 
seus néts.  
Invisibilitzades per ser dones i per ser velles, però 
eternes lluitadores, tot i els dolors de l’ésser  
i dels anys.
Idea original: Gretel Rafuls 
Comissariat: Daniela Frechero    
Amb la colaboració de l´Associació Cultural Trans-Fusió 
Cubana, l’Ajuntament de Barcelona i Arts Santa Mònica.  
Lloc: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria 1-9
Organitza: ReDespierta: mujeres reinventándonos 
i Centre Cívic Barceloneta

Divendres 29 de Novembre de 17.30 a 19.30 h 
Scape Room “Les dones de la Historia” 
Destinat a joves entre els 14 i el 20 anys.
Allison Parker és una jove periodista de 24 anys  
que ha desaparegut misteriosament després  
d’intentar entrevistar a l’historiador Patri Arcado. 
Vols saber on esta l’Allison?   
Que va descobrir?
Lloc: Casal d’Adolescents i Joves de la Barceloneta 
Organitza: Projecte Aquí t’Escoltem i Casal d’Adolescents i 
Joves de la Barceloneta 
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Dissabte 30 de novembre de 18.30 a 20 h

Teatre “Només una vegada” de Marta Buchaca
En Pau va pegar a l’Eva. Només una vegada.  
No tenen ganes de parlar-ne però ho hauran de fer. 
Pensem que la violència és quelcom que passa 
als altres, però, com en podem estar tan segurs?... 
Autoria i direcció: Marta Buchaca 
Interpretació: Gemma Martínez, Glòria Sirvent i José Pérez 
Vestuari: Míriam Compte 
Música: Clara Peya 
Ajudant direcció: Xavi Buxeda
Gratuït.  Reserva d’entrades a partir del 15 de novembre a: 
barcelona.cat/districtecultural/ca/espais/cc-barceloneta
Lloc: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria 1-9 
Organitza: Barcelona Districte Cultural i Centre Cívic 
Barceloneta

Dimarts 3 de desembre a les 19 hores
“Lectura de Poemes”
Lectura de poemes sobre la condició de les dones rea-
litzada per Rosa Maria Arrazola que llegirà 
poemes dels seus llibres “Buit de Març”, “Nero Nero 
Nas” i “Era”.
Lloc: Llibreria La Garba, c. Maquinista 19
Organitza: Associació Barceloneta Alerta 
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Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera
Del 18 al 22 de novembre de 18.30 a 20.30 h 
Apropament al feminisme interseccional  
a voltes amb el gènere i el racisme
Conjunt de conferències, taules rodones... 
on es pretén fer una aproximació, visibilitzant la 
realitat que viuen diferents col·lectius racialitzats 
amb una perspectiva de gènere posant de manifest 
la interseccionalitat de la violència racista amb la 
violència patriarcal, amb l’objectiu de generar un 
espai de participació i reflexió cultural.  
Es treballarà al voltant de diferents eixos com 
el racisme institucional, feminisme i relacions 
no heteronormatives a les diferents cultures, 
estratègies de lluita de països descolonitzats...  
Lloc: Casal del Barri  Pou de la Figuera, 
c. Sant Pere Més Baix, 70 
Organitza: Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic 

Dijous 21 de novembre a les 18 h
Parin rotatives 
Reflexionarem sobre la manera com els mitjans de 
comunicació parlen de la dona i les noticies que van 
relacionades amb elles. S’entregarà a cada grup 
un “dossier de notícies” i una plantilla de diari.
La plantilla s’haurà de refer trencant tòpics i 
estigmes sobre les dones.
Lloc: Punt infoJOVE Ciutat Vella, c. Sant Pere Més baix, 55.
Organitza: Punt infoJOVE Ciutat Vella. Casal de Joves 
Palau Alòs

Divendres 22 de novembre a partir de les 11 h
Restauració del mural de dones 
Es restaurarà el mural del carrer Bòria que es va fer 
el 8 de març on es reivindiquen dones significatives, 
els seus missatges, dones oblidades, maltractades, 
exiliades o empresonades. 
Lloc: Carrer Bòria, 22
Organitza:  Vocalia de Dones Casc Antic
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Dissabte 23 de novembre a les 9.30 h

TED (Tallers Externs de Difusió) RAI-Dona
Xerrada-taller sobre la necessitat de desterrar hàbits 
socials relacionats amb el cos de la dona, 
a nivell sexual, ginecològic i urològic en particular de 
terra pèlvic, que perjudiquen ostensiblement, el cos 
social i anatòmic. 
Visibilització, problemes físics importants causats per 
la pràctica d’abdominals estandarditzats i eines de 
cura per una intervenció immediata usant com 
a recurs principal el treball hipopressiu. 
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera, c. Sant Pere  
Més Baix, 70 
Organitza: RAI - Recursos d’Animació Intercultural 

Dissabte 23 de novembre a les 10 h
Muntatge de l’exposició Remedios Varo 
Es muntarà l’exposició de Remedios Varo amb 
reproduccions de les seves obres.
Taller de pancartes de denúncia de la violència 
de gènere. Dinar de carmanyola.
Lloc: Associació de Veïns Casc Antic, c. Rec 27
Organitza: Vocalia de Dones Casc Antic

Dissabte 23 de novembre a les 19 h 
Projecció de la pel·lícula  
“Sufragistas” dirigida per Sarah Gavron
Posteriorment hi haurà fòrum-debat. 
Lloc: Associació de Veïns Casc Antic, c. Rec 27
Organitza: Vocalia de Dones Casc Antic

Dilluns 25 de novembre de 9 a 18.30 h
Una vida per cada mort

De 9 a 14.30 h
Tres tallers de pintura de testos amb joves de la 
Fundació. Pintarem 62 testos, un per cada víctima, i 
hi escriurem en cada un el nom d’una de les víctimes 
d’aquest 2019. 

De 15 a 17.30 h
Taller de plantació en testos per participants del 
Projecte de Famílies de la Fundació, però obert al 
barri. Plantarem plantes resistents com a símbol de 
fortalesa, bellesa i resistència. Després penjarem 
cada test a la paret, a mode de pati andalús.
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Lloc: Espai Benet Corner, c. Rec Comtal 23
Organitza: Fundació Privada Catalana Comtal. 
Projecte d’Acompanyament a famílies en situació de 
vulnerabilitat en coordinació amb alumnes d’Escoles de 
Segona Oportunitat i el Projecte d’acció comunitària 
Benet Corner

Dijous 28 de novembre a les  20 h
Conferència “Aproximació a la vida i obra  
de Remedios Varo”
Per Mar Pal, llicenciada en Història de l’Art, màster de 
pre-doctorat en Història, Teoria i Crítica de les Arts: 
Art Català i connexions internacionals.
Una reivindicació de la figura de Remedios Varo, una 
de les artistes catalanes amb més talent i personalitat 
del moviment surrealista. Va produir la major part de 
la seva obra fora de les nostres fronteres, d’on es va 
exiliar durant la guerra civil espanyola. 
Fet que la va convertir practicament en una
desconeguda. 
Lloc: Centre Sant Pere Apòstol, c. Sant Pere Més Alt, 25
Organitza: Vocalia de Dones Casc Antic
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Raval
Dijous 21 i 28 de novembre de 18 a 21 h
FemiMisma: Habitar el cos
A carrèc de Pilar Vélez, d’acompany-arte. 
FemiMisma és un taller de mediació artística creat 
per al retrobament amb nosaltres mateixes,  
exaltant la nostra ipseïtat i fomentant l’autoestima  
i empoderament.
La mediació artística és una eina d’aprenentatge, 
de comunicació, de resolució de conflictes interns, 
conflictes socials o comunitaris. 
És un encreuament de camins entre l’Educació 
Artística, l’Educació Social i l’Artteràpia. 
Mitjançant diferents dinàmiques explorarem 
amb el nostre propi cos i utilitzarem l’art com 
una eina per a empoderar-nos, per pensar, 
descobrir-se i redescobrir-se, comunicar-se amb 
l’entorn i aprendre d’ell, promovent la resiliència i 
l’intel·ligència emocional.
Activitat gratuïta 
Inscripció prèvia a: tallers@ccdrassanes.cat
Lloc: Centre Cívic Drassanes, c. Nou de la Rambla, 43
Organitza: Centre Cívic Drassanes

Dilluns 25 de novembre d’11 a 12.30 h
Prou violència: No esteu soles,  
seguim endavant!
“Acte contra la violència envers les dones.  
prou violència, juntes podem!”
Aquesta activitat vol ser un homenatge  
per part de les dones del Raval a les dones víctimes  
de la violència masclista. 
Espectacle de dansa i acte participatiu 
“us recordem amb pensaments i flors” amb 
homenatge simbòlic en record de les dones
assassinades durant l’any. 
Lloc: Plaça Josep Maria Folch i Torres
Organitza: RavalDona, Taula Dona Raval
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Gòtic
Dissabte 23 de novembre de 19 a 21. 30 h 
La veu de les Dones contra la violència
Dones músiques toquen percussió i canten contra la 
violència. 
MC´s micròfon obert contra la violència. 
Música teatralitzada a la plaça de la Mercè. 
Lloc: Plaça de la Mercè
Organitza: El Temple del Gòtic

Dilluns 25 de novembre a les 12.30 h

Xerrada sobre la realitat actual de les dones
Esdeveniment solidari que reuneix a dones de 
diferents cultures, on es pretén potenciar la diversitat. 
Comptarà amb la participació d’artistes, activistes i 
referents femenines per formar part en les activitats 
d’intercanvi cultural, xerrada, suport i networking 
enfocades a la dona durant aquesta diada. 
En aquesta activitat es farà un xerrada amb activistes 
i lluitadores pels drets de la dona a l’Àfrica.
Lloc: Carrer d’en Roca, 9
Organitza: Ludi Adelino amb la col·laboració de Roca 
en Moviment i CohesiónArt 

Dilluns 25 de novembre a les 13.30 h

Pica-pica i Networking 
Acompanyat de música en directe per tancar
l’esdeveniment
En aquesta activitat es potenciarà l’intercanvi 
d’experiències vitals entre les dones.
Lloc: Carrer d’en Roca, 9
Organitza: Ludi Adelino amb la col·laboració de Roca 
en Moviment i CohesiónArt 

Dilluns 25 de novembre
“Técnicas para un abrazo perfecto” 
A les 13 h
Peça de dansa contemporània performativa amb 
música en viu, dos ballarins en escena i un músic que els 
acompanya. Espectacle per a tots els públics que tracta 
el tema de maltracte a la dona. Durada 20 minuts.
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A les16 h 
Expliquen una història com la vida mateixa. Una 
situació que es repeteix constantment, que ignorem 
com si anés a desaparèixer per si sola. Però sabem que 
no serà així.

A les 17 h 
Aquesta no serà l’última vegada que et cridi, o que 
t’aixequi la mà. I tot i així et quedes, perquè hi ha 
alguna cosa de tot això que fa que valgui la pena. Els 
anys, l’afecte, la confiança.
Lloc:  Plaça Reial
Organitza: Associació d’Amics i Comerciantes de la plaça
Reial 

Del 30 d’octubre al 29 de novembre 
De dilluns a divendres de 9 a 21.30 h  
i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Exposició Cicatriu
Una exposició fotogràfica, que s’emmarca en el 
projecte “De l’ombra a la llum”, de la Fundació Setba  
i Photogenic Festival, apadrinada per la fotoperiodista 
Sandra Balsells, amb la participació d’Alena Blanch, 
Aureti, Màgika i Mona González, dones que en el seu 
dia van viure la violència masclista.
Lloc: Sala Montserrat Roig, Centre Cívic Pati Llimona
Organitza: Fundació Setba i Photogenic Festival

Dissabte 30 de novembre de 17 a 19 h
Taller d’autodefensa feminista
A càrrec d’Irene Moreno Gómez, cinturó negre de Judo i 
Tai-Jitsu i membre de Moolaadé Col·lectiva Feminista.
Al voltant del 25 N es farà un monogràfic sobre 
violències. Durant tot el mes hi haurà una bústia 
anònima al centre cívic perquè les veïnes puguin relatar 
experiències. Amb els escrits de la bústia anònima, el 17 
de novembre 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, per 
comprendre quins són els mecanismes de la por i com 
controlar-los, a partir de l’aprenentatge de tècniques 
d’arts marcials derivades del Judo i del Tai-Jitsu. 
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona, c. Regomir, 3
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona amb Moolaadé
Col·lectiva Feminista
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