
PROGRAMA D’ACTIVITATS
A L’EIXAMPLE
Del 17 de febrer al 6 d’abril 



Enguany, a més, celebrem que s’ha incorporat a 
la programació del 8 de març el nou Casal Trans-
formadors, del barri del Fort Pienc. La implicació 
del teixit veïnal, les entitats, i els equipaments de 
proximitat –com els centres cívics, biblioteques o 
casals de barri- en l’organització d’aquesta jor-
nada, és clau per arrelar la lluita feminista als 
nostres barris i fer-la encara més transversal.

Us convidem a gaudir d’aquest cicle d’activitats, 
reflexionant sobre la invisibilització de l’art feme-
ní no occidental explorant, per exemple, la ter-
cera edició del Cicle de Cinema Africà i Dona, 
o coneixent com la fotografia i els autoretrats de 
dones supervivents de violències masclistes els 
han permès transformar el dolor en fortalesa en 
l’exposició itinerant Senyes d’identitat. Retrats de 
dones. 

Aquestes són només algunes de les activitats que 
us esperen durant més d’un mes a tots els barris 
de l’Eixample, a les qual us esperem per gaudir, 
aprendre i compartir un 8 de març reivindicatiu 
i festiu!

Visca el 8 de març i visca
la lluita ecofeminista!

Eduard CorbElla CErvElló

Conseller de Feminismes
i LGTBI del Districte de l’Eixample

Ara fa dos anys, el 2018, vam viure una eclo-
sió dels feminismes liderada per les generacions 
més joves de noies, que obrien camí cap a un 
món on el feminisme esdevindria una proclama 
inqüestionable. Un any més tard, el 2019, han 
estat també les més joves les que ens han obligat 
a obrir els ulls davant una emergència climàtica 
que ja no té marxa enrere. 

És un clam per la sostenibilitat de les vides: les 
vides de les dones i la vida del planeta. I és aquí 
on la lluita feminista i la lluita ecologista es troben 
per afrontar dues opressions que estan estreta-
ment relacionades: l’explotació de la natura per 
part dels homes, i la dominació de les dones en 
una societat patriarcal.

És amb la força d’aquestes dues lluites que volem 
celebrar el 8 de març d’enguany amb un munt 
d’activitats culturals i reivindicatives per dibuixar 
aquest futur. Del 17 de febrer al 6 d’abril troba-
reu, de la mà d’entitats del Consell de les Dones 
del Districte de l’Eixample i els equipaments del 
districte, una extensa programació cultural per 
reflexionar sobre els feminismes, l’emergència cli-
màtica, la interculturalitat o la importància de la 
interseccionalitat en la crítica feminista. 
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Dimecres 4 de març
A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença, 480)

ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
Inauguració de l’exposició itinerant
Senyes d’identitat. Retrats de dones
Dotze dones supervivents de violències masclistes.
Exposició produïda pel Districte de l’Eixample, 
fruit d’un projecte de la Fundació Joan Miró amb 
Hèlia Dones, dissenyat i realitzat per CliCme.
 

Parlament institucional
i lectura del Manifest del 8 de març

Sororitat, de Marc Folch. Interpretat per Úrsula 
Garrido i Laura Yvars. Sororitat és un dels 28 tex-
tos del llibre Dona que dona, que parlen de la 
invisibilitat i la sororitat de les dones, escrits per 
a la Jam Literària de Calàbria 66, a micro obert. 

Resiliència, a càrrec de la Coral Performance 
#MeToo, amb Dona Cançó 
La vida moltes vegades ens sacseja amb tanta 
força que ens planteja el repte de si serem capa-
ces de recuperar-nos. De ser supervivents de la 
nostra pròpia vida i circumstància. Vivim un mo-
ment on compartim aquest repte amb la nostra 

llar: “la Mare Terra”. Necessitem RESILIÈNCIA 
urgent, desmuntar el que hem après, actuar amb 
consciència i despertar a una nova manera de 
fer i de viure.  
 

Petit refrigeri

Notes:
• S’oferirà servei d’acollida per a infants a partir 

de 3 anys.
• L’acte podrà ser interpretat en llengua de signes 

en funció de la demanda.
 
Si requeriu algun d’aquests serveis,
cal que envieu un correu a:
donacanco@gmail.com
abans del 29 de febrer.

Organitza: Consell de les Dones districte de l’Eixample
Col·laboren: Centre Cívic Sagrada Família, Associació Dona Cançó,
Associació Hèlia Dones, CliCme, Fundació Joan Miró, Calàbria 66,
Espai literari i Taller Literario Planetababel
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Dilluns 17 de febrer 
De 16.30 a 18 h
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
(c. Rosselló, 78-80)
Xerrada “Compartint la perspectiva
de gènere: Què és? Com l’entenem?
Com la treballem?”
Xerrada a càrrec de Mercè Otero-Vidal (catedrà-
tica, traductora, escriptora, formadora, referent 
en la lluita feminista, membre del Centre de Docu-
mentació Ca la Dona i Creu de Sant Jordi 2019) 
per reflexionar, debatre i resoldre dubtes envers 
la perspectiva de gènere.
Cal inscripció prèvia. Presencialment a qualsevol 
Espai de Gent Gran de l’Eixample o trucant al 
telèfon 934 108 265.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Cinema: Marie Curie
Marie Noëlle DE | 2016 | 95 min | VOSE
Poc després que el matrimoni format per Marie 
Curie i Pierre Curie obtingués el Nobel de Física, 
Pierre mor en un tràgic accident. Marie s’afer-
ra als seus estudis científics en un món dominat 
pels homes, convertint-se en la primera dona en 
rebre una càtedra a la Universitat Sorbona de 
París. Inicia una relació amb un científic casat, 
la seva dona, gelosa, farà pública la relació al 
mateix moment que s’anuncia el seu premi Nobel 
de Química. En lloc de gaudir de la fama del seu 
prestigiós treball d’investigació, Marie serà difa-
mada per cometre adulteri. Presentació i debat a 
càrrec de Drac Màgic.

Dilluns 24 de febrer
A les 19 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Cinema: Hidden figures
Theodore Melfi EEUU | 2016 | 127 min | VOSE
Narra la història no explicada fins al moment de 

tres brillants dones afroamericanes que van tre-
ballar a la NASA a inicis dels anys seixanta. Tot 
passa enmig de l’ambiciós projecte de posar en 
òrbita a l’astronauta John Glenn, i amb el rere-
fons de la lluita pels drets civils dels negres dels 
Estats Units. Aquestes tres dones afroamericanes 
hauran de ser capaces de superar les barreres 
racials a la NASA i del clima opressor dels anys 
seixanta.

Dijous 27 de febrer
De 16.30 a 18.30 h
Auditori de l’Ateneu El Poblet (c. Nàpols 268)
Desfilant Lideratge
Primera trobada d’aquest projecte que culminarà 
a la manifestació del 8 de març en una gran Des-
filada del Lideratge. Compartirem el que significa 
sentir-se “líder” com a dona, amb un cos únic 
que faran moure amb orgull mentre reclamen els 
seus drets. Jugarem amb els lemes que aniran als 
tocats construïts en dues sessions del taller “Tocats 
de Lideratge”, a càrrec de la Fafá Franco. Dina-
mitza: Isabel Díaz.
Informació i reserves: descabelladas@gmail.com
Organitza: Associació Descabelladas i Associació Sienta la Cabeza
Col·labora: Ateneu El Poblet
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A les 18.15 h - Sala polivalent
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
De Pel·lícula: Dones darrera de la càmera -
Projeccions en V.O
Xerrada /col·loqui sobre masculinitat i canvi soci-
al a càrrec de Lluc Pagès del SAH (Servei d’aten-
ció a Homes per la promoció de relacions no 
violentes).

A les 19.30 h - Espai Escènic Tísner
Projecció de la pel·lícula Yuli
Directora: Icíar Bollaín (2018)
Biopic sobre el ballarí cubà Carlos Acosta, un 
viatge temporal a 
través de la seva 
vida, llegenda de 
la dansa i primer 
ballarí negre en 
interpretar alguns 
dels papers més 
famosos del ba-
llet, en companyi-
es com el Houston 
Ballet o Royal Ba-
llet de Londres. 
Aforament limitat. 
Cal reserva prè-
via a la web cotxeresborrell.net o presencialment 
al cente cívic o per telèfon (933 24 83 50).

A les 19.30 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Dones de Cinema
El cinema, com d’altres arts, és una història de 
desigualtat de gènere. A través d’aquest cicle 
volem donar visibilitat a tres generacions de do-
nes. Alice Guy, pionera i oblidada; Agnes Varda, 
inconformista i rebel; i Greta Gerwig, una jove 
directora donant veu a la seva generació. Totes 
tres són molt diferents, però tenen en comú el més 
important: l’amor al cinema.

Be Natural, The Untold History of Alice Guy
Un treball d’arxiu exhaustiu al voltant de la figura 
d’Alice Guy, que vol respondre a la pregunta que 
tothom es fa quan sent parlar d’aquesta pionera 
per primera vegada: com és que no sabia res 
d’ella? Un muntatge d’investigació amb material 
inèdit sobre la primera directora de la història 
del cinema. 

A les 19.30 h
Sala d’Actes CC Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
Dones i jazz a l’escena barcelonina
Des dels temps del swing fins als nostres dies, la 
presència de la dona ha estat constant a l’escena 
del jazz a Barcelona. Cantants, però també pia-
nistes, trompetistes, saxofonistes, contrabaixistes 
o bateries, han signat pàgines glorioses de la 
història de la música a casa nostra. Un llarg estol 
d’intèrprets i compositores de diferents períodes 
i escoles han navegat sovint a contracorrent en 
una escena dominada per homes, com malau-
radament succeeix encara al món de l’art i, en 
general, en tots els àmbits de la societat. 
Una conversa amb música en viu entre Helena 
Morén, periodista musical, i Martí Farré. Mú-
sics: Sabina Witt, veu i composició, Dani Pérez, 
guitarra.
Informació sobre reserva de localitats a
www.golferichs.org.

Dilluns 2 de març
De 17 a 18.30 h
Espai de Gent Gran Esquerra Eixample
(c. Rosselló , 78)
Xerrada “Dones al món” 
Ens aproparem a les dones de diferents cultu-
res i àrees geogràfiques per conèixer la seva 
situació, quin paper juguen en cada societat i 
quines són les seves lluites. Parlarem també de 
globalització i la diversitat cultural des d’una 
perspectiva de gènere.

(https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=PE
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Inscripcions al telèfon 934 10 82 65 o presencial-
ment a l’Espai de Gent Gran Esquerra Eixample.
Organitza: PIAD Eixample
Col·labora: Espai de Gent Gran Esquerra Eixample

A les 19 h
Centre Cultural Teresa Pàmies -
Sala d’actes (c. Comte d’Urgell, 145)
Cine fòrum - Ouaga Girls (2017),
de Theresa Traoré Dahlberg
Un grup de joves de Burkina Faso estudia en una 
escola de noies per esdevenir mecànics de cot-
xes. Entre martells i claus angleses, comparteixen 
rialles, germanor i amistat. Els seus somnis i desit-
jos es barregen amb els valors d’un país i les ex-
pectatives de la societat que les envolta a propòsit 
d’allò que ha de ser una dona.
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE, Plataforma Catalana
pel Dret a NO SER Prostituïdes, Dones d’Enllaç
i Centre Cultural Teresa Pàmies

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família - Sala d’actes
(c. Provença, 480) 
Cinema: Retrato de una mujer en llamas
Céline Sciamma. França, 2019.
Durada: 120 min. Castellà
Bretanya francesa, 1770. La Marianne és una 

pintora que ha de realitzar el retrat matrimonial 
d’Héloïse que es nega a posar per al quadre. La 
Marianne treballarà en secret fent-se passar per 
una dama de companyia.

Dimarts 3 de març
A les 19 h
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
Taller de collage - Toda mujer debe aprender
el funcionamiento de un frigorífico
Taller de collage a càrrec de Laxmi.
Cal reserva prèvia al web casaelizalde.com.

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència: Dones en l’evolució
de la cultura científica
Coneixerem les aportacions més rellevants d’algunes 
dones en aquells moments crucials de la història de 
la ciència. Proposem una visió evolutiva de les eta-
pes del coneixement i el paper que aquestes dones 
han tingut en la història de la cultura científica. Per 
acabar reflexionant el com i el perquè de les políti-
ques de divulgació científica en l’actualitat. A càrrec 
de Cristina Junyent, doctora en Biologia i directora 
de la Fundació Ciència en Societat.

A les 19.30 h
Espai veïnal de Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Parlen les dones
La poeta Aina Torres Rexach torna la veu a les 
dones escriptores dels Països Catalans.
Un recorregut pels poemes, textos i reflexions de 
Felícia Fuster, Anna Dodas, Montserrat Abelló, 
Carmelina-Sánchez Cutillas, Antonina Canyelles, 
Maria-Mercè Marçal, Maria Beneyto, Montserrat 
Roig... 
Feminisme i escriptura. Reflexions més vigents 
que mai. Ara parlen elles.
A càrrec d’Aina Torres Rexach. Taquilla inversa.
Organitza: Sant Antoni Feminista
Col·labora: Federació d’entitats de Calàbria 66

www.casaelizalde.com


12 13

A les 20 h
Centre Cultural Sagrada Família
(c. Provença, 480) - Sala d’actes
Relats en femení - 20è Premi de Relats Curts
Slammers en acció. Mostra en directe
Sessió de cloenda oberta al públic del taller de for-
mació Slammers, a càrrec de Poetry Slam Barcelo-
na, on podreu descobrir el talent de les persones 
participants i submergir-vos en el món de la poesia 
performativa i la poesia en escena.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

Dimecres 4 de març
De 18.30 a 19.30 h
Sala d’Actes del CC Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Agressions sexuals en grup. Diàleg entre la
perspectiva jurídica i la mirada criminològica
L’objectiu d’aquesta conferència és apropar-nos 
a la problemàtica de les agressions sexuals en 
grup des de la doble perspectiva del dret i la cri-
minologia. D’una banda es presentarà l’aplica-
ció del dret penal en aquests delictes i de l’altra 
es farà una reflexió des de les dades i l’impacte 
d’aquestes agressions per a les víctimes i la inter-
venció amb els agressors.
A càrrec de la Dra. Anna Meléndez, professora i 
investigadora de criminologia i sots coordinado-
ra del grau de criminologia de la UAB, i Roger 
Mancho, investigador sociòleg i criminòleg.
Recollida d’entrades 15 minuts abans de la con-
ferència.

A les 18.30 h
Biblioteca Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4-5)
Debat escènic: un vot, un dret
Espectacle a càrrec d’Elena Codó
i Mercè Rovira-Bru.
Viatgem a l’any 1931. Sobre l’escenari, les dipu-
tades Clara Campoamor i Victòria Kent debatran 
apassionadament sobre la necessitat o no de do-
nar el vot a les dones. 
 

A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE LES DONES
DE L’EIXAMPLE
(veure informació a la pàgina 4)

Dijous 5 de març
A les 17.30 h 
Espai Escènic Tísner. Centre Cívic Cotxeres
Borrell (c. Viladomat 2-8)
Espectacle familiar La Rateta Voladora 
Cia. Mitja i Mitjoneta.
La rateta, que és feminista, no té por de plantar 
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cara a l’assetjament constant i dóna una resposta 
clara i activa davant de la situació d’assetjament.
Posarem en dubte aquest conte tradicional als ulls 
de les més petites, que hauran de participar perquè 
les protagonistes puguin seguir amb la història.
Un conte ple de reflexió, humor, crítica i màgia.

A les 19 h 
Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença, 480) - Sala d’actes
Relats en femení - 20è Premi de Relats Curts
Acte de lliurament de premis
A càrrec de Poetry Slam Barcelona 
Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’es-
criptura signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats gua-
nyadors.
Espectacle a càrrec de Poetry Slam Barcelona.
Copa de cava.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4)
Sessió Inaugural del Cicle
de Cinema Africà i Dona
• 19 h. Acte d’inauguració del III CCAD i con-
cert de Kora a càrrec de Momi Maigà i Núria 
Domenech

• 19.30 h. Projecció RAFIKI
“Les bones noies kenianes són bones esposes keni-
anes”, però la Kena i la Ziki anhelen quelcom més.
• 21 h. Debat participatiu
• 21.30 h. Sessió Musical i aperitiu d’inauguració
Organitzen: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc - Africadoolu

 

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Concert: Meritxell Brugué
Fantasia i realitat. Una jove pianista graduada a 
l’ESMUC, amb màster en interpretació a la Guild-
hall School of Music and Drama de Londres, que 
ha rebut ja diversos premis al llarg de la seva 
carrera. Ens presenta un concert amb peces que 
recreen escenes fantàstiques, i amb obres que 
descriuen els escenaris que els mateixos compo-
sitors van viure.
Cal inscripció prèvia al web ccurgell.cat

Divendres 6 de març
A les 18 h
Casal de barri Transformadors (c. Ausiàs Marc 60)
Ficció i realitat d’agressions a dones i nenes
Presentació del llibre: Lolo. Les llàgrimes del vi, a 
càrrec de Carme Ripoll. 
Josefina Altés recitarà Mare Batec, de Rosa Ma-
ria Arrazola.

www.ccurgell.cat
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Documental: Bebés Robados en España, de la 
Asociación Alumbra.
Adelina Ruiz, Presidenta de SOS Bebés robados 
Catalunya, parlarà de fets reals i de la impunitat 
dels culpables. S’obrirà un espai de debat. Es 
tancarà l’acte amb una copa de vi.
Organitzen: Casal de Barri Transformadors, Obrador Editorial,
Obrador d’històries i SOS Bebés robados Catalunya

A les 18.15 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210)
Balladona
Espai de trobada, oci, diversió i cura entre dones. 
Un espai grupal on el cos, el moviment i la dansa 
són els protagonistes. Amb aquest tastet volem fer 
una mostra dels tallers Balladona. En el marc del 8 
de març, farem servir la dansa i el moviment i anirem 
descobrint els poders que tenim com a dones.
A càrrec de Balladona.
Cal fer inscripció prèvia al correu:
espai210@gmail.com.
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4)
Concert La Dona en la música clàssica
Fem una prova. Pregunteu-vos quantes compo-
sitores podríeu anomenar? Quants noms teniu? 
Tres? Un? Cap? Resseguirem l’evolució del rol de 
la dona en la música clàssica i prendrem consci-
ència dels talents oblidats, perduts o desconeguts 
que el desequilibri entre gèneres ha provocat en 
la història de la música.

A les 20 h
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València 302)
Morningblind / Concert
Dins del cicle Músiques en femení, creat en clau 
feminista i dedicat a dones músics i líders dels 
seus projectes creatius, donant projecció a nous 
talents i comptant amb la presència d’artistes ja 
consolidades. 
Intèrprets: Sandra Bossy-Retti · guitarra i veu, Cels 

Burgès · guitarra, Alan Pribizchuk · baix, Laura 
Poblet · veu.
La darrera propos-
ta discogràfica del 
grup Weight Of 
The World s’enlai-
ra per mostrar la 
bellesa, comple-
xitat i profunditat 
de la seva música. 
Folk-rock amb una 
personalitat acla-
paradora, la música de la cantautora barceloni-
na Sandra Bossy-Retti, amb composicions d’es-
tructures inesperades, unes lletres encisadores i 
una veu carregada d’emoció.
Reserva a través del web casaelizalde.com, tam-
bé per telèfon o presencialment, des d’una setma-
na abans del concert.
 

Dissabte 7 de març
D’11 a 13 h
Punt d’inici a l’Aula Ambiental (c. Lepant, 281)
Ruta “Dones i aigües ocultes al barri
de la Sagrada Família”
El procés d’urbanització del barri de la Sagrada 
Família va soterrar les rambles que donaven vida 
als camps, així com la història i el masclisme van 
amagar els noms de dona del nomenclàtor dels 
carrers i altres espais i accions on les dones eren 
les protagonistes. 
En un barri aparentment urbà, dens i amb molt 
de trànsit flueix una vida oculta. La vols desco-
brir?
Cal inscripció prèvia al telèfon 934 350 547,
a l’e-mail info@aulambiental.org
o a aulambiental.org
Organitza: PIAD Eixample. Col·laboren: Aula Ambiental
i PDC Sagrada Família

www.aulambiental.org
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D’11 a 13.30 h
Casal de barri Transformadors
(c. Ausiàs Marc 60)
Taller feminista per a nens i nenes
Taller orientat a nenes i nens i joves d’entre 12 i 
18 anys que vulguin compartir un espai de debat 
i reflexió entre els seus iguals, amb activitats pro-
posades per a conèixer més sobre temes d’igual-
tat de gènere i feminisme. 
Taller d’autodefensa feminista
És una trama subtil i indestructible que van for-
mant dones, lesbianes, transvestís i trans contra 
la violència masclista, per ser protagonistes de 
les seves pròpies eleccions i desitjos, apode-
rant-se. El taller és un punt de partida per a pen-
sar col·lectivament les polítiques d’autocura, en-
frontant-se als poders que fan mal i maten i crear 
aliances per multiplicar la sororitat i consolidar el 
llaç col·lectiu. 
Inscripció prèvia a: mareaverdebcn.com.
Organitzen: Marea Verde Barcelona i Casal de Barri Transformadors

De 18 a 19.30 h
Indian Culture Centre (c. Villarroel, 8, baixos)
Dones del Món 
Celebrem el Dia Internacional de la Dona amb 
la visita a l’exposició artística “Dones de les Ai-
gües” de Carla Peracchi, dedicada a dones acti-
vistes de tot el món, a la recepció de Indian Cul-
ture Centre. A continuació xerrada amb dones 
de diferents països que ens explicaran la seva 
experiència a Catalunya com a dones migrades. 
Pica-pica final amb una mostra de productes de 
diferents països.
Organitza: Comissió de la Dona d’Indian Culture Centre
Col·laboren: Mujeres Pa´ lante, ONG De Veí a Veí
i Ass. De Dones de Bangladesh

Diumenge 8 de març
Dia Internacional de les Dones

Dilluns 9 de març
A les 18.15 h
APDE (c. Diputació, 306, pral.)
Celebració del Dia de la Dona
Acte de reconeixement a les sòcies amb 25 anys 
d’antiguitat a l’entitat, que rebran la insígnia de 
plata d’APDE. En acabar hi haurà un petit refri-
geri.

A les 18.30 h
Casal de Barri Espai210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller de Risoteràpia per a dones
El riure ens ajuda a relaxar-nos, a oblidar els pro-
blemes durant una estona, a atenuar la por, a dis-
sipar les preocupacions i ansietats no desitjades, 
i a ser més tolerants.
Cal fer inscripció prèvia al correu:
espai210@gmail.com
Organitza: PIAD Eixample
Col·labora: Associació Xarxa Dos Deu

A les 19.30 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença, 480)
“Cicle de Cinema Africà i Dona”
amb Sally Fenaux Barleycorn
Projecció d’Unburied (2019) de Sally Fenaux Bar-
leycorn i xerrada posterior amb la directora. 
Amb motiu de la tercera edició del Cicle de Cine-
ma Africà i Dona (CCAD 2020) organitzat per 
l’associació cultural Africadoolu.
Organitzen: Africadoolu i Centre Cívic Sagrada Família

 

www.mareaverdebcn.com
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Dimarts 10 de març
A les 19 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c.Viladomat, 2-8) - Sala polivalent 
Conferència: Dones i ciència a càrrec
de Mireia Ortega
Passeig pels grans avenços 
científics protagonitzats per 
dones i com han hagut de 
superar diverses adversitats 
pel simple fet de fer ciència 
en un món d’homes. 
Cal inscripció prèvia presen-
cialment o a l’apartat d’inscripcions de
cotxeresborrell.net. 

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Creadores
La nostra cultura està plena de dones creadores 
què, per diversos motius han estat ocultes o redu-
ïdes a estereotips. Aquest cicle de xerrades vol 
desmuntar, desmitificar i posar en valor a una sè-
rie d’autores i gestores de la producció artística 
imprescindibles en la nostra cultura.
Xerrada “Les dones al cinema:
dels estereotips del patriarcat a la
conquesta d’una representació pròpia”
A càrrec d’Enric Ros, escriptor, periodista cultural 
a diversos mitjans, crític de cinema i professor 
d’Història del Cinema i Gèneres Cinematogràfics 
a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Aquesta conferència analitzarà els diferents 
papers de la dona al cinema des de el procés 
d’emancipació que comença amb els melodra-
mes o les women pictures, l’exploració de l’àni-
ma femenina al cinema de la modernitat i, final-
ment, la pròpia autorepresentació en el cinema 
creat per diverses autores. 

De 19 a 20.30 h
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
Conferencia y Mesa redonda sobre la escritora 
Sanmao y su obra  
“De Taipei a las Ca-
narias pasando por 
el Sáhara. Sanmao 
una mujer entre dos 
mundos”. 
Sanmao, mujer, es-
critora, trotamundos, 
enamorada del de-
sierto y de José. Una 
vida marcada por 
la búsqueda que ha 
marcado a millones 
de lectores de todos 
los rincones del planeta. 
A cargo de Irene Tor Carroggio, traductora de la 
obra de la escritora. 
Le acompañarán lectoras y conocedoras de la 
obra de Sanmao.
Se recomienda reserva en www.bpa.es/agenda, 
administracio@bpa.es
o en el teléfono 93 256 59 50.
Organiza: Biblioteca Pública Arús y Eix Fort Pienc
Colaboran: Casa Àsia, Fundació Institut Confuci,
Grup d’Investigació TXICC (Universitat Autónoma de Barcelona)

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència “La literatura científica, el seu
valor en la societat i el paper de la dona”
Què és la literatura científica i quina és la seva 
aportació en la recerca i en la divulgació cientí-
fica és el que projectes com el Programa Cièn-
cia i Societat (Universitat de Vic) desenvolupen 
a través de les Tertúlies de Literatura Científica 
i el Premi Llegim Ciència. Coneixerem el paper 
i el pes de les dones en la literatura científica. 
A càrrec de Julita Oliveras, doctora en Ciències 
Biològiques i responsable del Programa Ciència i 
Societat de la UVic.

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/cistell.jsp?g=1&c=2
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Dimecres 11 de març
De 16.30 a 18.30 h
Espai de Gent Gran Transformadors
(c. Ausiàs Marc, 60, 3r. pis)
Taller d’Autocura “Desmuntem els mites
de l’amor romàntic” 
Els mites de l’amor romàntic sovint són la base de 
relacions de parella basades en la dominació, el 
control i la violència. En aquest espai qüestiona-
rem aquests mites per generar noves construcci-
ons sobre l’amor, més sanes i lliures.
Taller per reflexionar sobre l’amor romàntic i treba-
llar les relacions de poder, el control i la dependèn-
cia que es generen en relacions de parella.
Inscripcions al telèfon 93 706 58 86 o presencials 
a qualsevol dels 8 espais de GG de l’Eixample.
Organitza: PIAD Eixample
Col·labora: Espai de Gent Gran Transformadors

De 18.30 a 19.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210) 
Cercle de Dones
Espai adreçat a les dones que vulguin compartir 
experiències, fent un treball de creixement per-
sonal conjunt partint d’aquest espai de respecte, 
igualtat i suport. 
Cal inscripció prèvia al tel. 669 05 75 40
o a aroa@fundacioaroa.org).
Organitza: Fundació Aroa

A les 19 h
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
(c. Comte Borrell, 44-46)
L’aventura de llegir - Cicle temàtic literari
Xerrada “Elles canten, elles parlen. Hache
Retamar, quotidianitat i històries comunes”
Aquesta extremenya va fer una cosa molt diverti-
da quan viatjava camí del festival de Benicàssim, 
gravar tot el previ a aquell concert: impressions, 
vivències, els nervis... Amb ànima de cantautora 
americana, les lletres agafen volada i té instint de 
supervivent.
A càrrec de Hache Retamar i Toni Castarnado.

Dijous 12 de març
A les 18.30h
Biblioteca Sofia Barat
(c. Girona, 64, pati interior illa)
L’Aventura de conèixer. T’Interessa.
El feminisme de Dolors Montserdà
Escriptora. Participà assíduament als Jocs Florals de 
Barcelona, on fou premiada el 1878 i el 1882, 
i fou la primera dona a presidir-los, el 1909. El 
1891, estrenà amb èxit l’obra teatral Teresa o un 
jorn de prova (1875) i publicà diverses novel·les de 
caràcter costumista, que aconseguiren una notable 
difusió: La Montserrat (1893), La família Asparó 
(1900), La fabricanta (1904), La Quitèria (1906), 
Maria Glòria (1917), i, pòstumament, Buscant una 
ànima (1920). Les seves poesies foren recollides a 
Poesies Catalanes (1888) i Poesies (1911). Recollí 
peces narratives breus a Del món (1908).
A càrrec de Ma Àngels Cabré Castells, Observa-
tori Cultural de Gènere.

A les 19.30 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Dones de Cinema
Varda by Agnes
Una pel·lícula única d’una narradora fascinant, 
inconformista i rebel en un recorregut pel seu uni-
vers creatiu. Passió i saviesa en una lliçó de cine-
ma i un meravellós regal de comiat d’una autora 
llegendària.

De 19.30 a 22.30 h 
Casal de barri Transformadors (c. Ausiàs Marc, 60)
Cinema Fòrum: 4 meses, 3 semanas, 2 días, de 
Cristian Mungiu.
A partir de la visualització de la pel·lícula es pro-
posa un debat sobre les conseqüències de la llei 
d’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs i 
quina és la situació en el context actual a Catalu-
nya, on l’avortament no és accessible per a totes 
les persones que resideixen al país.
Organitzen: Marea Verde Barcelona i Casal de Barri Transformadors
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A les 20 h
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
W.I.T.C.H. - Cia. Les fugitives / Teatre
La Sarah és una jove periodista que escriu per a 
un dels diaris més importants de Nova York. Un 
dia el director del diari li demana que segueixi 
un grup de dones ben estranyes: van disfressades 
de bruixes. Són la Judy, la Morgan i l’Anita, totes 
elles són membres del grup feminista W.I.T.C.H.
Cal reserva a través de casaelizalde.com, també 
per telèfon o presencialment, des d’una setmana 
abans del concert.

 

Divendres 13 març
A les 19h
Centre Cívic La Casa Elizalde -
Sala d’Actes (c. València, 307) 
Que els seus noms no s’esborrin de la història
Teatre-document: Una crònica sobre dones, presó 
i resistència a l’Estat Espanyol des de 1938 a 
l’actualitat. 

A partir d’una exhaustiva recerca historiogràfica 
i literària i dels testimonis de represaliades, hem 
bastit un guió original amb les veus de Carme 
Claramunt, Isabel García, Victòria Pujolar, Maria 
Salvo, Laia Berenguer, Antoñita García, Trinidad 
Conesa, Júlia Conesa, Mercedes Núñez, Neus 
Català, Montserrat Roig, Núria Aleu, Dolors Bas-
sa, Carme Forcadell i tantes altres veus anònimes
Organitza: Associació Teatre Dona amb la col·laboració
de Dones a la Palestra de l’Ateneu Barcelonès.
Col·labora: Centre Cívic La Casa Elizalde

De les 19 a les 21 h
Espai Veïnal de Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Documental de Maria Zafra i Teresa Boedo:
Alerta defensores! Dones en lluita pels drets
humans en Mesoamèrica
Presentació i debat Maria Zafra. 
Les dones a Mesoamèrica viuen en un context de 
violències i violacions dels drets humans i són un 
paper central en els moviments socials, sobretot 
en relació a la defensa de la terra i els territoris i 
els drets sexuals i reproductius.
Documental realitzat per Calala i SUDS amb el 
suport d’IM-Defensores, Píkara Magazine, Coo-
perativa de Tècniques i la periodista Saioa Belez-
tena.
Es recomana inscripció al correu:
edebat66@gmail.com
Organitzen: Espai Debat i Vocalia de Dones de l’Associació de veïns
i veïnes del barri de Sant Antoni
Col·labora: Federació d’entitats de Calàbria 66

Diumenge 15 de març
A les 11.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Activitat familiar - Personatges de pel·lícula:
capgirant estereotips
Com volem que siguin els i les protagonistes de 
les nostres històries? En aquesta activitat familiar 
crearem personatges més enllà dels estereotips, 
ampliant l’imaginari de gènere. Ho farem a tra-
vés de la creació col·lectiva d’un flipbook que 
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ens farà entendre de forma pràctica el funciona-
ment de les imatges en moviment.
A càrrec de Sofia Esteve i Isa Luego.
Cal fer inscripció prèvia al correu:
espai210@gmail.com
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Dilluns 16 de març i dilluns 30 de març
De 16.30 a 18.30 h
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
(c. Rosselló 78-80)
Cicle: “Dones i cinema”. Inclou els tallers:
Les dones davant la càmera
i Les dones darrera la càmera
Cicle de dos tallers per analitzar la relació de les 
dones i el món del cinema: la seva representa-
ció a les pel·lícules al llarg del temps (davant la 
càmera) i el seu paper a la història del cinema 
com a cineastes pioneres i directores (darrera la 
càmera).
Cal inscripció prèvia. Presencialment a qualsevol 
Espai de Gent Gran de l’Eixample o trucant al 
telèfon 934 108 265.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

Dilluns 16 de març
A les 19h
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud
de Lasarte (c. Provença, 480)
Elles canten, elles parlen. Pimpilinpussies,
electricitat sense complexes
2a edició del cicle ‘Elles canten, elles parlen’, on 
dones del món de la música protagonitzen un ci-
cle de concerts i xerrades. 
A càrrec de Pimpilinpussies i Toni Castarnado.

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència ‘Mites i arquetips femenins:
una ètica de la diferència sexual en el còmic’
Des de les sèries de còmic en la premsa de prin-

cipis del segle xx fins a les formes confessionals 
de la novel·la gràfica contemporània, la repre-
sentació dels personatges femenins no només 
ha constituït un baròmetre de l’evolució del rol 
de la dona dins la societat en el darrer segle, 
sinó també l’escenari d’una revolta permanent. 
De les heroïnes de Milton Caniff als personatges 
de Claire Bretécher, Julie Doucet, Debbie Dresc-
hler, Jacques Tardi o Kazuo Kamimura. A càrrec 
d’Ivan Pintor, professor de Comunicació Audiovi-
sual a la Universitat Pompeu Fabra.

Dimarts 17 de març
A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Creadores
Xerrada En mans de qui està la cultura?
A càrrec de Carmen Zapata, presidenta de MIM 
(Mujeres de la Industria de la Música), gerent de 
l’ASSACC, (Associació de Sales de Concerts de Ca-
talunya) i directora artística del festival Curtcircuit.
Per raons que sovint se’ns escapen, el sector musi-
cal s’ha considerat més progressista, transgressor 
i liberal que altres sectors artístics. Parlarem de 
qui dirigeix la cultura en el sector públic i el privat 
més enllà del que passa als escenaris i del poder 
de les dones com a públic majoritari i grans usuà-
ries de la cultura.

Dijous 19 de març
A les 18 h 
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
Joves amb perspectiva (de gènere)
Vine a conèixer projectes feministes creats per 
joves de l’Eixample i digues la teva!
• Projecció del Documental 37 Històries, que rela-
ta l’experiència d’autoorganització i el procés de 
presa de consciència feminista de 53 alumnes de 
les Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona.
• Altaveus per la Igualtat. L’institut Poeta Ma-
ragall i la Fundació Aroa reflexionen sobre les 
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desigualtats de gènere i treballen la prevenció i 
la sensibilització en la construcció d’una societat 
lliure de violència masclista.
• Visionat del Curtmetratge “Entrellaçades” i pre-
sentació per part dels i les joves participants al 
projecte “Efecte Curtmetratge 2019”, organitzat 
pels educadors de carrer dels Centres de Serveis 
Socials Nova Esquerra de l’Eixample, Antiga Es-
querra de l’Eixample i Sant Antoni. 
Organitza: Districte de l’Eixample.
Col·laboren: Assemblea de dones 37 Històries 
Dominiques de l’Ensenyament, Centres de Ser-
veis Socials Nova Esquerra de l’Eixample, Antiga 
Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, Fundació 
Aroa i Institut Poeta Maragall.

A les 19.30 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Dones de Cinema
Lady Bird
Primera pel·lícula dirigida i escrita per Greta 
Gerwig, Lady Bird ens explica la senzilla vida 
d’una adolescent que persegueix els seus som-
nis atrapada en un lloc del qual vol fugir. Una 
història mil vegades contemplada al cinema molt 
diferent de la resta. 

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Concert: La dona en la música clàssica
Gemma Torralbo (saxo) i Joan Company (piano)

A través del saxo i el piano donarem a conèixer 
obres d’alt valor artístic escrites o fortament lliga-
des a dones. Contextualitzarem cada obra, per 
resseguir l’evolució del rol de la dona en la mú-
sica clàssica a través de les diferents situacions i 
entrebancs que han hagut de superar. Prendrem 
consciència, així, dels talents desaprofitats, per-
duts o desconeguts, que el desequilibri de gènere 
ha provocat en la història de la nostra cultura.
Cal inscripció prèvia ccurgell.cat.

Divendres 20 de març
A les 17.30 h
Ruta per explorar l’Esquerra de l’Eixample
des del punt de vista de les cures
Una marxa exploratòria i de reconeixement amb 
perspectiva de gènere, on el diàleg parlarà sobre 
els elements i les condicions que afavoreixen o 
no a la vida quotidiana del barri, les relacions 
amb la ciutat existent i desitjada, les percepcions 
d’inseguretat i d’on venen aquestes percepcions. 
En aquesta ruta posarem la vida quotidiana del 
barri al centre de la reflexió. 
Cal reserva prèvia a inscripcions@camiamic.cat
Organitza: Camí Amic. Projecte comunitari d’educació en valors
a l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni
Col·labora: Vocalia de dones de l’AVVEE i Col·lectiu Punt 6

A les 18.15 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Cinefòrum: Vessel (El barco)
La doctora Rebecca Gomperts ha dedicat la seva 
vida a ajudar dones a interrompre el seu emba-
ràs de forma segura en països en els quals la llei 
prohibeix aquesta pràctica. Va ser testimoni pre-
sencial de les desastroses conseqüències de l’avor-
tament il·legal i ara navega a través d’aigües in-
ternacionals duent a terme avortaments a alta mar, 
animant a diversos activistes a fer el mateix.
A càrrec de Patty Celi.
Cal fer inscripció prèvia al correu:
espai210@gmail.com
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

www.ccurgell.cat
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Dissabte 21 de març 
De 10 a 16 h 
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
SomÀfrica
Jornada d’apoderament de les dones africanes, 
seguint la senda de la 1a edició de SomÀfrica 
al 2018. Enguany coincideix amb el Dia Inter-
nacional de l’Eliminació de la Discriminació Ra-
cial. Matí de ponències i col·loqui, migdia-tarda 
d’àpat, artesania, literatura i músiques africanes, 
i construcció final de proposta col·lectiva.
Entrada lliure. Àpat de pagament (tiquet solidari).
Organitzen: AHCAMA i Mot
Col·labora: Federació d’entitats de Calàbria 66

A les 19 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
ISMENE de Carole Fréchette
Breu monòleg teatral en format conferència on 
Ismene, germana d’Antígona, ens explica la visió 
de la seva tragèdia familiar. S’acompanya d’un 
debat posterior sobre diferents qüestions que sug-
gereix l’obra com la presència de les dones en 
l’esfera pública, la sororitat, la desobediència 
civil o l’heroisme quotidià de les resistents. Un 
viatge del Teatre Clàssic al Contemporani.
Direcció: Imma Colomer. Traducció: Elisabet Rà-
fols. A càrrec de Fina Rius.
Preu: 6 €.
Col·labora: Federació d’entitats de Calàbria 66

 

Dilluns 23 de març
A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència ‘L’autorepresentació:
cossos amb veu pròpia’
Durant molt de temps, les veus de les autores de 
còmic han quedat ocultes dins les ombres del 
medi, les lectores ignorades i expulsades del dis-
curs comú. Exercint l’autorepresentació, autores 
com Núria Pompeia, Montse Clavé, Mariel Soria, 
Marika Vila, Laura Pérez Vernetti, Ana Miralles o 
María Colino, ens mostren la recuperació d’una 
veu pròpia en la iconografia del còmic. Analit-
zant-les relligarem el fil que les uneix al discurs 
de les autores emergents –Mamen Moreu, Luci 
Gutiérrez, Emma Ríos, Raquel Lagartos o Ana 
Penyas–. A càrrec de Marika Vila, il·lustradora 
i Doctora en Construcció i Representació de les 
Identitats Culturals de Gènere per la Universitat 
de Barcelona.

Dimarts 24 de març
A les 18.30 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Presentació del llibre Amor Sostenible, de Marisol 
Rojas Fernández, a càrrec de l’autora.
Amor Sostenible és un llibre que ens explica per-
què estimem d’una 
manera tòxica i què 
podem fer per cons-
truir una relació de 
parella basada en 
un amor respectuós 
i sostenible. Vol tren-
car amb els mites 
romàntics, que pro-
dueixen molt de pa-
timent, i viure l’amor 
d’una manera més 
lliure i sense condici-
onaments. La Marisol 
Rojas és psicòloga 
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especialitzada en violència de gènere i acompa-
nya dones que han viscut o viuen relacions tòxi-
ques o situacions de violència masclista.
Amb la participació de Neus Pociello Cayuela, 
directora de la Fundació Aroa, coordinadora de 
la campanya Fem_EU, membre del Consell Naci-
onal de Dones de Catalunya i de la delegació a 
la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de 
les Dones de Nacions Unides.
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
i Fundació Aroa

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
Cicle Creadores
Xerrada ‘Les dones a la història de l’art,
una qüestió de perspectiva’
A càrrec de Lluïsa Faxedas, doctora en Història 
de l’Art i professora d’Història de l’Art Contempo-
rani a la Universitat de Girona.
Tenim present que les dones han tingut un paper 
clau en el món de l’art com a mecenes, col·lecci-
onistes, promotores, galeristes, historiadores, crí-
tiques, gestores, museòlogues, restauradores…, 
és a dir, en tot l’entramat institucional que sosté 
el món de la creació artística. Ser-ne conscient 
és bàsicament una qüestió de perspectiva, de en 
què ens fixem quan estudiem la història de l’art i 
del patrimoni i de quines preguntes ens fem. 

Dijous 26 de març
A les 16.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Sessió informativa per a treballadores
de la llar i les cures
Sessió adreçada a treballadores de la llar i les 
cures on es presentaran recursos, entitats i col·lec-
tius que ofereixen suport a les treballadores de la 
llar, així com espais, recursos i projectes del barri
Cal fer inscripció prèvia al correu:
espai210@gmail.com
Organitza: Comissió de Cures de CooPoblet (Xarxa Dos Deu,
PDC Sagrada Família i CAP Roger de Flor)

Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Cicle De Pel·lícula: Dones darrera de la càmera
 Projeccions en V.O.
A les 18.15 h - Sala polivalent
Xerrada /col·loqui sobre Carmen y Lola. Una his-
tòria que reflecteix o reprodueix? a càrrec d’Ele-
na Longares, activista lesbiana i LGTBI. Membre 
de LesBicat. 
A les 19.30 h - Espai Escènic Tísner
Projecció de la pel·lícula Carmen y Lola
Dir Arantxa Echevarria (2018)
Carmen és una 
adolescent gitana 
que viu a l’extra-
radi de Madrid. 
Un dia coneix a 
la Lola, una gitana 
poc comuna que 
somnia amb anar 
a la universitat. 
De seguida s’ena-
moren i intentaran 
portar la seva re-
lació endavant, tot 
i el context social 
que les envolten.
Aforament limitat.
Cal reserva prèvia en línia a cotxeresborrell.net o 
presencialment o al tel. 933 24 83 50.
 

Divendres 27 de març
A les 16.30 h
Casal de barri Transformadors (c. Ausiàs Marc, 60)
Teatre fòrum: 8M - Feminisme interseccional?
8 de març de 2018. Sortim al carrer, unides per 
la lluita feminista. Dos trobades fortuïtes entre un 
grup de dones asiàticdescendents i un grup de 
dones blanques porten a mostrar-nos els conflic-
tes de la interseccionalitat. El carrer és de totes? 
“8M - feminisme interseccional?” és una peça de 
teatre fòrum de Catàrsia, col·lectiu asiàticdes-
cendent de Barcelona. Mitjançant aquesta acció 

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=PE
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performativa volem generar espais de debat i 
reflexió, de conscienciació i revisió de privilegis 
col·lectius.
Organitzen: Catàrsia, Col·lectiu d’asiàtics-descendents
i Casal de barri Transformadors

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Helena Camps sings Anita O’Day 
Helena Camps (veu), Pol Omedes (trompeta), Rai 
Paz (guitarra), Pau Sala (contrabaix) i Joan Casa-
res (bateria).
Un concert a través del qual es fa un viatge 
al llarg de la vida de la famosa cantant Anita 
O’Day, una de les principals veus de l’època del 
jazz, oferint a l’oient una selecció de les millors 
cançons que va gravar, juntament amb petites 
explicacions que ajudaran a entendre millor qui 
va ser i com va viure Anita O’Day, i també com 
vivien les cantants de jazz en aquella època. 
Cal inscripció prèvia a ccurgell.cat. 

A les 20 h
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
Marta Knight 
Dins del cicle Músiques en femení.
Intèrprets: Marta Knight · guitarra i veu, Laia Mar-
tí · baix, Josep Comas · bateria. Amb tan sols 
un EP publicat ha captivat crítica i públic amb el 
seu folk de curta distància amb tocs d’indierock i 
esperit britpop.
Amb referències a Mac DeMarco, Declan McKen-
na o The Kooks, la 
seva música evolu-
ciona sense aban-
donar el que ja és 
un so propi. 
Reserva a través de 
casaelizalde.com, 
també per telèfon 
o presencialment, 
des d’una setmana 
abans del concert.
 

Dissabte 28 de març
A les 11.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Visita guiada al Museu del Còmic 
Visita guiada per les autores de còmic al Museu 
del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat del Vallès. 
A càrrec de Marika Vila, il·lustradora i doctora en 
Construcció i Representació de les Identitats Cul-
turals de Gènere per la Universitat de Barcelona.
Cal inscripció prèvia a ccurgell.cat
Organitzen: Centre Cívic Urgell. Museu del Còmic i la Il·lustració
de Sant Cugat del Vallès 

A les 18h
Biblioteca Sagrada Família -J osep M. Ainaud
de Lasarte (c. Provença, 480)
Les pintores catalanes surten de l’anonimat
Un recorregut per l’art català de la mà d’unes do-
nes que, amb la seva paleta i els seus pinzells, van 
reivindicar la seva tasca en les arts plàstiques.
A càrrec de Marila Gómez de Alarcón, periodis-
ta, historiadora d’art i membre de l’Associació 
Internacional de Crítics d’Art A.I.C.A.

Dilluns 30 de març
A les 19.00 h
Centre Cívic Sagrada Família - Sala d’actes
(c. Provença, 480)
Acte de cloenda de la tercera edició del Cicle de 
Cinema Africà i Dona (CCAD 2020) organitzat 
per l’associació cultural Africadoolu.
Projecció de Sofia (2018) de Meryem Benm’Bare, 
debat posterior a càrrec d’artistes i persones con-
vidades per Africadoolu i aperitiu musical.
Organitzen: Africadoolu i Centre Cívic Sagrada Família

www.ccurgell.cat
www.ccurgell.cat
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Dimarts 31 de març
A les 19 h
Biblioteca Sofia Barat
(c. Girona, 64, pati interior illa)
L’Aventura de conèixer. T’Interessa. Dona
i empoderament: cinc eines per aconseguir-ho
A càrrec de Rosalina Sicart, psicoanalista i pe-
dagoga.
Moltes demandes d’ajuda de les dones són per 
la relació conflictiva o la separació de la parella 
o d’altres persones significatives. Les relacions 
amoroses són la principal causa de dolor emoci-
onal de les dones. Per què és tan important, per 
una dona, rebre el signe d’amor? Com s’aconse-
gueix? La demanda d’amor té límit? Filla, dona, 
mare, com es conjuminen? El discurs actual de 
la igualtat, quins efectes produeix en les dones?

Dissabte 4 d’abril 
A les 19 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
No somos amigas
Obra de teatre fòrum, en la qual a través de la in-
teracció activa amb el públic busca denunciar la 
invisibilitat i diferents opressions de les relacions 
sexoafectives entre lesbianes.
Organitza: Companya Furia Bollo
Col·labora: Federació d’entitats de Calàbria 66

Dilluns 6 d’abril
De 18 a 20 h
Casal de Barri Transformadors (c. Ausiàs Marc, 60)
Tastet del Taller d’Autodefensa Feminista
Aquest taller pretén potenciar la seguretat física i 
emocional a través de l’augment de la presa de 
consciència de l’espai, la postura, la comunica-
ció verbal i no verbal.
Pren consciència de quin lloc ocupes a l’espai 
públic, dona!
Cal inscripció prèvia al Casal, de 16 a 20 h.
Organitzen: PIAD Eixample i Casal de Barri Transformadors

Els dimecres del 4 al 25 de març
De 19 a 20.30 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell 
c. Viladomat, 2-8) - Sala polivalent
Club de lectura feminista
Lectura per capítols d’El patriarcat del salari de 
Silvia Federici. Portant llegit l’article corresponent 
de la setmana, provarem d’entendre col·lectiva-
ment les crítiques i alternatives que l’autora ens 
proposa per tal de construir una economia femi-
nista. Cal portar el llibre.
Preu: 31,02 €.
Places limitades. Inscripcions obertes.
Inscripcions a cotxeresborrell.net.
Hi col·labora: Llibreria La Carbonera

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=AC&f=TH


38 39

EXPOSICIONS
Del 10 de gener al 7 de febrer 
Espai de fotografia Francesc Català-Roca
(c. de Llança, 21)
Pausa
La pausa permet descansar i ens dona el temps 
necessari per reflexionar, o simplement estar, mi-
rar, somiar… En aquesta exposició l’autora ens 
mostra l’art de la pausa, com una contemplació a 
si mateixa i una trobada de sensibilitats entre l’es-
pai retratat i els seus habitants silenciosos. Espais 
de colors, llums i ombres, de colors que confor-
men racons de plena connexió amb la fotògrafa.
Fotografies de Mª José Jiménez, fotògrafa aficio-
nada a la que li entusiasma la fotografia de car-
rer i viatjar. Li agrada capturar instants o situaci-
ons de la vida quotidiana. Persegueix la llum, els 
colors, les atmosferes que transmeten una certa 
intimitat o recolliment buscant la bellesa innata 
del moment.

Del 3 al 28 de febrer 
Centre Cívic Sagrada Família -
sala d’exposicions Àlex García (c. Provença 480)
Relats en femení - 20è Premi de Relats Curts
Anònimes
A càrrec d’Espai Brut -@espaibrut-
La mostra vol homenatjar a totes aquelles escrip-
tores que, pel simple fet de ser dones, van haver 
de quedar-se a l’ombra. Moltes d’elles van utilit-
zar pseudònims per tal de ser valorades artísti-
cament, i d’altres van quedar soterrades sota el 
nom d’Ànonim.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família
i Biblioteca Sagrada Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte

 

Del 10 de febrer al 18 de març
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Dones de ciència
Aquesta exposició vol homenatjar les aportaci-
ons que han fet les primeres dones científiques 
i tècniques, dones que des de les seves posici-
ons van transformar i transformen les fronteres 
dels espais tradicionalment assignats a homes i 
dones. Van obrir el camí de la integració de les 
dones al món científic, un camí que encara avui 
està en construcció. 
Col·labora: Institut Català de les Dones
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Del 27 de febrer al 27 de març
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Il·lustríssi+ Laura Pérez Vernetti
Laura Pérez Vernetti (Barcelona, 1958), autora de 
còmic i il·lustradora amb una destacada trajectò-
ria que ha estat reconeguda amb el Gran Premi 
pel 36è Saló Internacional del Còmic de Barcelo-
na. La seva obra aposta per un còmic trencador i 
a la recerca de noves vies narratives. S’exposen 
un recull dels originals, portades, cartells i tires 
dels diferents estils de l’autora, una mostra de les 
noves formes estètiques dins del nou gènere de la 
poesia gràfica.

Del 2 al 21 de març
Centre Cívic Cotxeres Borrell - Espai OFF
(c. Viladomat, 2-8) 
A Barcelona fem urbanisme de gènere
Des d’una visió 
inclusiva, aquest 
urbanisme tre-
balla per inte-
grar les necessi-
tats de totes les 
persones i, a la 
vegada, busca 
eliminar les de-
sigualtats exis-
tents en l’espai 
públic.
Col·labora: Ajuntament
de Barcelona

Del 3 al 27 de març
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
Toda mujer debe aprender el funcionamiento
de un frigorífico
Exposició de collage de Laxmi.
L’artista utilitza la representació visual de la dona 
per reflexionar i posar en qüestió el rol que té en 
el sistema patriarcal.

Del 3 al 31 de març
Inauguració: dimecres 4 de març 
Casal de Barri Transformadors (c. Ausiàs Marc, 60)
Veus de Dones
Les creadores alcen la veu, el pinzell, el braç, les 
cames, les agulles, les lletres, els vestits, les pintu-
res o el fang per fer-se visibles i presents i mostrar 
al món que nosaltres som i creem. 
Organitzen: Casal de Barri Transformadors i Projecte Minerva

Del 3 de març al 8 d’abril 
Inauguració: dimarts 3 de març a les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
African-Meninas 
Activitat paral·lela al Cicle de Cinema Africà i 
Dona.
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Exposició de les il·lustracions del llibre infantil Afri-
can-Meninas. Liderazgo femenino en el continen-
te africano, per Ana Cebrián i Sara Fratini. Editat 
per la historiadora Karo Moret, el llibre reuneix la 
biografia de 30 dones que han marcat la història 
d’Àfrica en multiplicitat de disciplines i contextos. 
Amb aquest llibre es pretén retornar, a totes elles, el 
lloc que les hi correspon dins de la història universal.
Organitzen: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc – Africadoolu - WanaAfrica

 

Del 4 de març 3 d’abril
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
A dona’t. Il·lustracions Sheila Garpe 
aDONA’t és un projecte sociocultural que gira en-
torn de l’obra artística de la Sheila Garpe.
S’emmarca en una col·lecció de l’autora que 
compta amb vint il·lustracions de diferents dones 
que han estat importants al llarg de la història 
contemporània, concretament del segle xx.
Organitzen: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc i aDONA’t

Del 9 al 30 de març
Casal de Barri Espai210 (c. Padilla, 210)
Temps de cures
Exposició que posa en valor les tasques de cures 
alhora que permet donar visibilitat del temps que 
hi dediquen les dones al treball de les cures no 
remunerades.

NOTES: 

• Totes les activitats són gratuïtes, excepte
les que indica el preu a la descripció.

• Tots els actes tenen aforament limitat.
Si cal fer reserva d’entrada ho trobareu
especificat al web dels diferents equipaments.
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS 
• AADAS - Associació d’assistència dones agredides 

sexualment*
• aDONA’T
• Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
• Assemblea de dones 37 Històries Dominiques

de l’Ensenyament
• Associació Africadoolu
• Associació de Dones de Bangladesh
• Associació de Dones Ca l’Aurèlia*
• Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra

de l’Eixample - Vocalia de dones*
• Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Antoni

- Vocalia de dones (*)
• Associació de Veïns i Veïnes Dreta de l’Eixample*
• Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família*
• Associació Dona Cançó
• Associació Dones Mundi – Les cariàtides del món*
• Associació Hèlia Dones*
• Asociación Humanitaria Contra la Ablación

de la Mujer Africana (AHCAMA)
• Associació independent de dones de Catalunya*
• Associació per la dona efectiva (APDE)*
• Associació Sienta la Cabeza
• Associació Teatre Dona*
• Associació Xarxa Dos Deu
• Ateneu El Poblet
• Aula Ambiental Sagrada Família
• Biblioteca Fort Pienc
• Biblioteca Pública Arús
• Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud

de Lasarte
• Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
• Biblioteca Sofia Barat
• CAAD - Cicle de Cinema Africà i Dona
• Calàbria 66
• CAP Roger de Flor
• Casa Àsia
• Casal de Barri Espai 210
• Casal de Barri Transformadors
• Catàrsia
• Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
• Centre Cívic Casa Golferichs

• Centre Cívic Cotxeres Borrell
• Centre Cívic Sagrada Família 
• Centre Cívic Urgell
• Centre Cultural Casa Elizalde
• Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra

de l’Eixample
• Centre de Serveis Socials Nova Esquerra

de l’Eixample
• Centre de Serveis Socials Sant Antoni
• Centre LGTBI Barcelona
• Centre per a la Igualtat i Recursos per

a les Dones (CIRD)
• CliCme
• Circuit Eixample contra la Violència Masclista
• Col·lectiu asiàtics-descendents
• Col·lectiu punt 6
• Comissió de cures de CooPoblet
• Consell de les Dones de l’Eixample
• Consell Nacional de Dones d’Espanya*
• Club Futbol Sala Eixample sénior femení*
• Districte de l’Eixample*
• Dones a la Palestra de l’Ateneu Barcelonès
• Dones d’Enllaç*
• Eix Fort Pienc
• Equip Clínic CIPAIS (Centre d’intervenció

psicològica, anàlisi i integració social)*
• Espai de fotografia Francesc Català-Roca
• Espai de Gent Gran Carlit
• Espai de Gent Gran Esquerra
• Espai de Gent Gran Fort Pienc
• Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
• Espai de Gent Gran Montserrat Olivella
• Espai de Gent Gran Sagrada Família
• Espai de Gent Gran Sant Antoni
• Espai de Gent Gran Transformadors
• Espai Debat
• Espai Literari
• Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes

de Barcelona - FAVB
• Federació d’entitats de Calàbria 66
• Federació d’Organitzacions de Gent Gran,

Dones i Família (FOCAGG)*
• Fundació Aroa*
• Fundació Institut Confuci de Barcelona
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• Fundació Miró
• Grup Àgata. Associació catalana de dones

afectades de càncer de mama*
• Grup de mitja subversiva
• Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
• Indian Culture Centre
• Institut Català de les Dones
• Institut Poeta Maragall
• Juguem Totes*
• Llibreria La caníbal
• Marea Verde Barcelona
• Mujeres Pa’lante
• Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat

del Vallès
• Obrador d’històries
• Obrador Editorial 
• ONG De Veí a Veí
• PIAD - Punt d’informació i atenció

a les dones Eixample*
• Pla de Desenvolupament Comunitari

de la Sagrada Família*
• Planetababel
• Plataforma Catalana pel Dret a NO SER Prostituïdes
• Projecte Comunitari Camí Amic
• Projecte MOT
• Projecte XEIX
• Regidoria de Feminismes i LGTBI 
• SAH (Servei d’atenció a Homes per la promoció

de relacions no violentes)
• Sant Antoni Feminista
• Teixint Vincles
• Unió Cívica de consumidors i mestresses

de casa (UNAE)*
• Universitat Autónoma de Barcelona

(Grup d’Investigació TXICC)
• Wana Africa

* Formen part del Consell de les Dones
del Districte de l’Eixample

SERVEIS D’ATENCIÓ A LES DONES
CUESB - Central d’Urgències i Emergències
Socials de Barcelona
Tel. 900 70 30 30

PIAD - Punts d’Informació i Atenció a les Dones
Serveis de proximitat que ofereixen informació i atenció 
en temes d’interès per a les dones. També ofereixen 
assessorament jurídic i psicològic, grups de suport, 
tallers i xerrades. Hi ha un PIAD a cada districte.  
Tel. centraleta 93 619 73 11

PIAD Eixample
C. Calàbria, 264 (accés pels Jardins Rosa Deulofeu)

SAH i SAH Jove - Servei d’Atenció a Homes per
a la promoció de relacions no violentes
C. Garcilaso, 23-27. Tel. 93 349 16 10

SARA i SARA Jove - Servei d’Atenció,
Recuperació i Acollida
Servei d’atenció integral adreçat a dones, infants i 
adolescents en situació de violència masclista.
C. Marie Curie, 16 . Tel. 93 291 59 10

SAS - Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència
ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresòl. Tel. 93 256 44 56

Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona -
Equip interdisciplinar per assistir a les persones
víctimes d’agressions sexuals
C. Villarroel, 170. Tel. 932 275 400

UTEH - Unitat Municipal contra el Tràfic
d’Éssers Humans 
unitatTEH@bcn.cat  

Telèfon d’urgències gratuït  contra
la violència masclista

900 900 120
ATENCIÓ 24 h

Més informació a: barcelona.cat/dones






