
AL DISTRICTE 
DE SANT ANDREU



Saluda Manifest del 8M

Un any més commemorem el 8M, Dia 
Internacional de les Dones, amb la determinació 
de construir juntes una societat amb nous valors 
que ens facin créixer i avançar cap a un món 
millor, més ètic i més sostenible. 

Aquest canvi social que necessitem i estem 
construint, neix rebutjant tot allò que ens fa mal i 
ja no volem a les nostres vides; tenint el coratge 
per deixar enrere el nostre passat (un passat 
que ja forma part del que som ara) i obrint 
portes a una nova realitat plenament feminista i 
ecologista, pròpia d’aquest segle XXI.

Avui, sumant les nostres veus a la de tantes 
dones que any rere any han persistit en la lluita, 
denunciem novament el sexisme i la desigualtat 
de drets i oportunitats entre homes i dones (la 
bretxa salarial, la representació minoritària de les 
dones en les posicions de poder a les empreses i 
institucions, la precarietat laboral de les feines de 
cures i neteja...) i tot tipus de violència cap a les 
dones per raó de gènere.

I amb la nostra protesta: 

Fem fora l’androcentrisme, el patriarcat, la 
dominació opressiva masculina, i les actuacions 
i actituds prepotents i de superioritat dels homes 
vers les dones, perquè la nova societat que totes 
volem és una societat feminista, que vetlla per 
la igualtat, la no discriminació i el respecte dels 
drets humans sense excepcions.

Fem fora la falta de cura del nostre planeta, 
perquè aquesta nova societat que volem és, sens 
dubte, ecofeminista.

Des del Districte de Sant Andreu us animem a 
sortir al carrer i participar en les diferents activitats 
que equipaments i serveis han organitzat per 
commemorar el Dia Internacional de les Dones. 
Volem visibilitzar i escoltar aquelles veus que, des 
dels feminismes, lluiten pels drets de les dones en 
tota la nostra diversitat i contra les múltiples violències 
que patim pel fet de ser-ho. Després de dos 8M de 
vagues massives, i malgrat els qui intenten impulsar 
una reacció masclista, retrògrada i autoritària que 
ens vol atemorides i poc organitzades, hem de 
continuar potenciant aquesta revolta feminista, 
d’exigència de justícia climàtica, de reivindicació 
de les cures i les vulnerabilitats i, en definitiva, de 
qüestionar un sistema desigual que posa en risc 
les vides de la majoria. La llibertat i diversitat dels 
nostres cossos, de les nostres identitats i expressions 
de gènere, els drets laborals i socials, especialment 
d’aquelles que están en situacions més vulnerables: 
migrades, racialitzades, amb diversitat funcional 
i intel·lectual, han de ser garantits per sobre dels 
prejudicis i els privilegis que el patriarcat masclista 
pretén continuar imposant. El Dia Internacional de 
les Dones no és només una diada per rebutjar les 
múltiples desigualtats determinades per un gènere 
que ens ve imposat socialment. És, de fet, una 
jornada de lluita i trobada col·lectiva, en la que 
totes i tots, clamem pels Drets Humans amb totes les 
lletres. Aprofitem aquestes setmanes de programació 
temàtica per enfortir les nostres aliances i cuidar-
nos per generar comunitats i complicitats feministes 
més àmplies i diverses, perquè necessitem la força 
i l’estima d’unes i altres per seguir endavant amb el 
compromís per la igualtat.

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu



DIMARTS 10 DE MARÇ A LES 18 H 
 
L’acte central comptarà amb la lectura del 
manifest a càrrec de l’Associació La Tireta 
Salut, amb el suport de la Taula de Persones 
amb Discapacitat del Districte de Sant Andreu. 

Seguidament es representarà l’obra de teatre 
‘Dona-Foc, la dona que es crema’, de la 
companyia Les Fugitives 

Coral – Performance de dones del Districte 
de Sant Andreu. 

També hi haurà els parlaments. 

Lloc: Espai Josep Bota

Organitza: Consell de les Dones del Districte de Sant Andreu

ACTE CENTRAL 
DEL DISTRICTE

Fem fora les discriminacions, perquè aquesta 
nova societat no categoritza les persones per 
gènere, ni per edat, ni raça, ni ideologies o 
cultures.

I donem la benvinguda a la inclusió per no 
victimitzar doblement les dones amb diversitat 
funcional. Perquè les rosses són persones amb els 
cabells rossos; la minusvàlida, una persona amb 
mobilitat reduïda; la sorda, una persona amb 
sordesa; la cega, una persona amb ceguesa; 
la deficient, una persona amb discapacitat 
intel·lectual; la bipolar o esquizofrènica, una 
persona amb un trastorn mental... Perquè totes 
som persones, amb les nostres diferències i les 
nostres discapacitats.

I aquesta nova societat que volem, només va de 
PERSONES I DELS SEUS DRETS…
ON HI CABEM TOTES.

Així doncs, alcem un crit de victòria per tot el 
que ja hem avançat juntes en aquest camí cap 
a la llibertat, i continuem alçant el nostre crit de 
protesta manifestant-nos als carrers.

PERQUÈ CRIDAR LA VERITAT 
SEMPRE ENS FARÀ LLIURES!



DIUMENGE 1 
16 h 
Marató d’il·lustradores sobre temes 
d’ecofeminismes + 2 tallers de guerrilla 
comunicativa
Trobada amb vuit il·lustradores professionals i molt 
reconegudes que interpretaran vuit idees relacionades amb 
l’ecofeminisme. Posteriorment les obres seran cedides per a 
la producció d’una exposició itinerant. 
Lloc: Fabrica de Creació, ICUB i recinte Fabra i Coats
Organitza: Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI, 
i Direcció de feminismes i LGTBI. 

DILLUNS 3 
17.30 h 
Taller: “La caixeta de la diversitat. Gènere 
i feminismes”. Mes Lila a la Biblioteca
Desenvoluparem la caixa d’eines que ens permeti aplicar 
la perspectiva de gènere en la nostra acció diària. 
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Organitza: Biblioteca Bon Pastor i Xarxa Antirumors Barcelona 

18 h 
Xerrada: Reflexions sobre el masclisme 
i el capitalisme, un matrimoni perfecte. 
A càrrec d’Associació La Tireta. Refrigeri feminista de Ca 
La Rosa. 
Lloc: Local Can XES
Organitza: Xarxa d’Economia Solidària de Sant Andreu

PROGRAMA D’ACTIVITATS DIJOUS 5 
10 h
Sortida cultural: “Sota el signe de Venus,  
la Barcelona de les dones”
Descobrim Barcelona des d’un punt de vista femení 
recorrent alguns dels espais de la ciutat on podem seguir 
les petjades de les dones de la nostra història. Mirem 
Barcelona a través dels ulls de les seves dones i analitzem 
la història de la vida diària en una ciutat elegant, 
treballadora, lluitadora i feminista. 
Cal inscripció prèvia, a partir del 24 de febrer. 
Punt de trobada: Casal de la Gent Gran Navas
Organitza: Casal de Gent Gran Navas

17 h 
Mural col·laboratiu en família 
Vine a fer un mural dins del marc del Dia Internacional 
de la Dona i aprofita per descobrir l’exposició que tenim 
muntada. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana

17 h 
Cinema: Figuras ocultas
Lloc: Casal de la Gent Gran La Palmera

18 h 
Tarda de ball: Moguem-nos pels drets de les dones 
Les dones també podem gaudir dels balls de saló sense 
haver-ho de fer en parella. Vine a gaudir d’una tarda de 
ball i reivindica aquest dret.
Lloc: Casal de la Gent Gran de Bon Pastor

18 h 
Espai de conversa: “Fem un mos ecofeminista!”
Abordarem diversos aspectes de la crisi ecològica global 
a través de la mirada ecofeminista de tres dones que 
viuen i treballen amb aquesta perspectiva en la ciència, 
l’agroecologia i l’urbanisme. 
Inscripció prèvia a santandreuambiental@bcn.cat
Lloc: Ateneu L’Harmonia
Organitza: Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu



De 18.30 a 20.30 h
Taller: Qi Gong de les dones
Aprèn els moviments del Qi Gong, que nodreix i equilibra 
la sang i l’energia del cos per viure amb plenitud. 
Preu 8 euros o reduït 5 euros. Inscripció prèvia. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia

19 h
Xerrada i obertura de l’exposició: Dona i ofici
Activitat sobre les arpilleres. 
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Casal de Barri Can Portabella i Grup d’Arpilleres del Casal 
de Barri Congrés-Indians

DIVENDRES 6 
11 h 
Exposició i xerrada oberta pel Dia de la Dona
Durant tot el dia es podrà visitar una exposició amb alguns 
dels treballs realitzats per les usuàries i usuaris dels tallers 
que ofereix el casal. A la tarda, a les 16.30 h, hi haurà 
xerrada oberta a la participació de tothom. 
Lloc: Casal de la Gent Gran Bascònia
Organitza: Associació Casal de Gent Gran Bascònia

16.30 h
Festa de les dones de Trinitat Vella
Reivindiquem els drets de les dones de forma lúdica i festiva.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella Espai Foradada
Organitza: Grup de Dones de la Trinitat Vella

19 h
Concert: Cayana, amb Anna Colom
La veu d’Anna Colom ha fet la volta al món acompanyant el 
Malamente de Rosalía. Cayana, que és el seu projecte final 
de carrera, també és la seva primera aposta en solitari.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver i Barcelona Districte Cultural

19.30 h
Taller d’autodefensa feminista. Veus contra el masclisme 
Lloc: Ateneu L’Harmonia
Organitza: Assata, Feministes del D9 i Ateneu L’Harmonia

20.30 h 
Teatre: El juego del ciervo y el antílope
La peça teatral explica la història d’una família de Texas 
formada per tres generacions de dones que s’hauran 
d’enfrontar a un seguit de tragèdies amb l’ajuda d’una 
dona molt especial, Kenetta Tate. 
Lloc: Centre Cívic Navas

DISSABTE 7 
De 10 a 13 h
Taller de teatre social i gènere
Proposem un taller de teatre social, per explorar i debatre a 
través del cos, i com ens travessen les qüestions de gènere. 
Obert a totes les persones, amb experiència o sense.
Aforament limitat de 20 persones. És necessària la 
inscripció prèvia a infolalira@gmail.com
Lloc: SCE La Lira
Organitza: SCE La Lira i col·labora Massamara, Art per a la 
transformació social 

11 h 
Contacontes: Superdones de la història 
Escriptores com Agatha Christie, investigadores com Marie
Curie o cantants com Ella Fitzgerald han estat sovint relegades 
a un segon pla pel fet de ser dones. Aquest contacontes 
pretén mostrar sis dones que van complir el seu somni. 
Adreçat a públic familiar amb infants a partir de 6 anys. 
Lloc: Centre Cívic Navas

11 a 13 h
Taula rodona i debat: Dones i política
Lloc: SCE La Lira
Organitza: Secretària de les Dones i Política Municipal d’ERC 
Sant Andreu 

11.30 h
Construïm un fanzín feminista!
Qui fa què a casa teva? A què jugues al parc? Seguint 
la dinàmica del cadàver exquisit i mitjançant la tècnica 
de l’estampació, construirem un llibret amb personatges 
intercanviables en el qual tothom pot fer de tot. 
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu



16.30 h
Cinema: Àgora
Veurem la pel·lícula Àgora, d’Alejandro Amenábar, i 
l’analitzarem des de la perspectiva de gènere. 
Lloc: Casal de Gent Gran Navas

18 h
La Dansa amb D de Dona 
Celebrem la vespra del Dia de la Dona amb diverses 
actuacions de dansa en clau femenina. 
A càrrec de l’Escola de Dansa Spin, alumnes del taller de 
Kangeroo Bollywood, Cia SoulEmpire i grup Women in 
Motion de l’Acadèmia 3r Acte.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana

18.30 h
Xerrada: Dones, salut i comunitat
Lloc: Centre Castellano y Leonés
Organitza: PIAD Sant Andreu

19 h
Sessió de dones DJ
Musical prescription. Veus contra el masclisme. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia

DIUMENGE 8 
11 h 
Concert: Dia de la Dona amb la Banda Simfònica 
de Barcelona
Recital musical de temes relacionats amb la figura de la 
dona al llarg de diferents moments de la història. 
Lloc: Casal de la Gent Gran Navas

18 h
Flashmob: La porta violeta
Vine a ballar amb el Grup de dones de Trinitat Vella i la 
coreògrafa Chus Triguero.
Lloc: Plaça de la Trinitat
Organitza: Grup de dones Trinitat Vella amb la col·laboració de Chus 
Triguero i la Comissió de Festes. 

DILLUNS 9 
De 10 a 16 h
Dona i salut
Activitat teoricopràctica sobre el cos de les dones. 
Aprendre a conèixer millor el nostre cos i millorar-ne l’estat. 
Lloc: CFA Pegaso 

17 h 
Construïm l’arbre de les dones
Confecció d’un arbre de paret de diversos materials
i amb fotos d’usuàries. 
Lloc: Casal de la Gent Gran Mossèn Clapés

18 h
Xerrada: Dret al plaer a totes les edats
Tractarem les creences sobre el desig i la sexualitat, 
l’envelliment del cos i els efectes en l’autoestima i l’estat 
emocional.
Lloc: Casal de la Gent Gran La Palmera
Organitza: PIAD Sant Andreu

19 h
Cicle de pintura: grans pintores
Al llarg de la història, les dones sempre han quedat 
relegades a un segon pla o, directament, a l’oblit. El món 
de la pintura no n’és una excepció i volem reivindicar les 
seves obres.
Lloc: Casal de Barri Can Portabella

DIMARTS 10 
18.30 h 
Xerrada i projecció: Chhaupadi, la tradició nepalesa 
que exilia la dona durant la menstruació
Xerrada i projecció amb integrants del Projecte Rato Baltin 
de l’ONG Be Artsy.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Projecte Rato Baltin de 
l’ONG Be Artsy 



DIMECRES 11 
11 h 
Xerrada: Dones anònimes
Reivindiquem les feines, funcions, accions i activitats, 
idees... de les dones anònimes.
Lloc: CFA Pegaso 

19 h
Passi de curts i documentals
Lloc: carrer Biosca, 17
Organitza: Fem Soroll

DIJOUS 12 
18 h 
Tapís del 8 de Març
Desplegament d’un tapís fet per dones del barri que 
quedarà exposat al cívic fins a finals de mes. 
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella 
Organitza: Servei Intercultural i Centre Cívic Trinitat Vella

18.30 h
Conferència teatralitzada sobre Frida Kahlo 
T’atreveixes a conèixer la Frida Kahlo a través del teatre, la 
música, la dansa…? Descobreix el nostre cicle en femení 
de creació pròpia.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella Espai Foradada

20 h 
Conferència teatralitzada: Dones d’art 
Aquesta conferència teatralitzada ens parlarà sobre Frida 
Kahlo, que va crear una pintura absolutament personal, 
ingènua i profundament metafòrica al mateix temps 
derivada de la seva exaltada sensibilitat i de diversos 
esdeveniments que van marcar la seva vida.
L’activitat forma part del cicle Mes en femení. 
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella

DIVENDRES 13 
18 h
Taller i espectacles: Dones, noves referents!
Vine a partir de les 18 h a l’Espai Jove Garcilaso per 
gaudir de les activitats: taller amb Pelukitas, Xerrada “Oh, 
my goig!”, espectacle performance de dansa, pica-pica, 
lectura del manifest i concert a càrrec de Bandax1dia. 
Lloc: Espai Jove Garcilaso 

19 h 
Cicle: La guitarra de concert, duo Rubio Franch
El Duo Rubio-Franch combina interpretacions atrevides, 
arriscades i plenes de vitalitat amb d’altres que alhora són 
de profunda i delicada sensibilitat musical.
Lloc: Casal de Barri Can Portabella

19.30 h 
Monòlegs feministes amb Ana Polo
La humorista, reportera i guionista Ana Polo ens oferirà un 
monòleg feminista. Perquè si no es pot riure no és la nostra 
revolució. 
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

20 h
Concert: La Clicka Pika
Lloc: Ateneu L’Harmonia

DISSABTE 14 
Tot el dia
Jornada antiestigma
Lloc: Ateneu L’Harmonia
Organitza: Comissió antiestigma de l’Ateneu L’Harmonia

11.30 h 
Xerrada: “L’art d’apoderar”
Xerrada a càrrec d’Andrea Font sobre l’apoderament i 
l’emprenedoria: emprendre en un camp creatiu des de la 
perspectiva d’una dona jove.
Lloc: La Torre de La Sagrera
Organitza: AVV La Sagrera i La Torre de La Sagrera



18.30 h 
Espectacle: Alè
Mitja ballada de sardanes prèvia a les 17.30 h. 
Espectacle que s’ha concebut a partir del maridatge entre 
àmbits de la cultura popular: la sardana, la mitologia 
catalana, la recreació històrica, la música, el foc i les 
noves tecnologies. Homenatge a les dones acusades de 
bruixeria pel simple fet de ballar sardanes. 
Lloc: Parc de la Maquinista de Sant Andreu
Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu 

DIMARTS 17 
17.30 h 
Cinefòrum: Lesbofòbia. Mes Lila a la Biblioteca
Joves a partir de 12 anys
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Organitza: Servei de Dinamització Juvenil i Biblioteca Bon Pastor

DIJOUS 19 
18 h 
Feminismes reunits
Joc de taula de preguntes i respostes que posa a prova els 
teus coneixements sobre pensament i pràctica feminista, 
història de les dones, diversitat sexual, cultura en femení, 
activisme, etc. 
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

19 h 
Teatre: Lo que fue de ellas 
Es tracta d’un treball a partir d’entrevistes a dones grans 
que han viscut la guerra i la postguerra. Un homenatge a 
la dona i un viatge a través de diferents personatges per 
la vida de les dones a les presons, els refugis, l’exili o les 
foses comuns... A càrrec de La Pacheca Collective.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Col·labora: Consell de Dones del Districte de Sant Andreu

DIVENDRES 20 
De 17 a 21 h
Taller: Autodefensa digital feminista
Aprendrem a controlar la petjada digital que deixa la 
nostra activitat en línia. 
Preu 16 euros, 10 euros reduït. Cal inscripció prèvia. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia

19 h 
Espectacle: La mirada violeta. Marçal i Roig
La cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina 
Torres seran les encarregades de retratar dues escriptores 
fonamentals de la literatura catalana com són Maria Mercè 
Marçal i Montserrat Roig a través d’un espectacle poètic i 
musical teatralitzat. 
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

DISSABTE 21
De 10.30 a 13 h
Taller de pintura corporal com a eina 
d’autoconeixement i joc
Públic no mixt per a adults i mixt per a infants. Preu 13,75 
+ 5 euros per material, reduït 10 + 3 euros de material. 
Cal inscripció prèvia. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia

DISSABTES 21 I 28 a les 22 h 

DIUMENGE 22 a les 18 h 

DIUMENGE 29 a les 18.30 h 
Obra de teatre: Dones desmuntades 
Dones desmuntades és un espectacle de Somni’ts, teatre 
solidari inspirat en la peli Huit femmes de François Ozon. 
Reserveu les vostres entrades al 644 537 469.
Lloc: SCE La Lira
Organitza: SCE La Lira i col·labora Somni’ts, teatre solidari



DILLUNS 23 
11 h
Presentació de la publicació: Les dones del mocador 
verd. La lluita per unes pensions de viduïtat dignes - 
Història de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
Llibre que recull els manifestos i la història de la lluita impulsada 
per aquesta entitat per unes pensions de viduïtat dignes.
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Organitza: Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona de 
l’Ajuntament de Barcelona
Col·labora: Consell de Dones del Districte de Sant Andreu.

17.30 h 
Mes lila a la Biblioteca. Descobrim... Dones del món
A càrrec de Merche Ochoa. Infants a partir de 9 anys
Lloc: Biblioteca Bon Pastor

DIVENDRES 27
19 h 
Concert: Arrelats, homenatge a la dona catalana
Grup de música catalana que, amb aquesta proposta 
musical, vol homenatjar a totes aquelles dones anònimes 
que van quedar en les ombres. 
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

DILLUNS 30 
19 h 
Conversa-recital: Joana Serrat, la boira i Amèrica 
com a inspiració.
Amb Joana Serrat i Toni Castarnado
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

DIMARTS 31
17 h 
Taller de sexualitat per dones
Activitat destinada a dones de més de 65 anys.
Lloc: Biblioteca Bon Pastor

DEL 6 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
Taller de còctels: Dones i mitologia
Taller/xerrada: Aprenem a fer còctels vinculats a éssers 
mitològics femenins.
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

DEL 24 DE FEBRER AL 30 DE MARÇ
Taller: Pintura corporal com a eina d’empoderament 
i reapropiació de les nostres cures
L’art ens permet connectar amb el que sentim i apropar-nos 
a nosaltres, les emocions i les companyes. Públic no mixt 
(dones i identitats no hegemòniques). Preu 48 + euros per 
material, preu reduït 30 + 5 euros per material. Inscripció 
prèvia. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia

DEL 25 DE FEBRER AL 7 DE MARÇ
A partir de les 9 h 
Exposició: Els feminismes de Feminal, cedida per 
l’ICD
Lloc: Ateneu L’Harmonia 
Organitza: Associació de Dones Pal·las Atena

DEL 2 AL 31 DE MARÇ
Exposició: Dona i ofici
L’arpilleria és una tècnica tèxtil que neix a Xile durant la 
dictadura de Pinochet. Aquesta exposició vol visualitzar i 
reivindicar la fortalesa de les dones que, darrere de feines 
com la llar, la fàbrica, la botiga i un llarg etcètera, han 
contribuït a tirar endavant la família i a fer avançar la nostra 
societat.
Lloc: Casal de Barri Can Portabella
Organitza: Grup d’Arpilleres del Casal de Barri Congrés-Indians

EXPOSICIONS I CICLES



DILLUNS 2 DE MARÇ
A les 10 h
Exposició: Les dones també fem història
Durant tot el març buscarem visibilitzar el paper de les 
dones a la societat, tot descobrint referents en àmbits que 
acostumen a estar representats majoritàriament per homes.
Lloc: Casal de la Gent Gran de Bon Pastor

DEL 2 AL 20 DE MARÇ 
Exposició: 20è Aniversari de Drom Kotar Mestipen
Drom Kotar Mestipen és una entitat sense ànim de lucre que 
lluita per la promoció de la dona gitana i del seu poble 
sense que això signifiqui una renúncia a la seva pròpia 
identitat. 
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

CADA DILLUNS DEL 2 DE MARÇ  
A L’11 DE MAIG
Taller d’autocura per a dones. Mes Lila a la 
Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia. 
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Organitza: PIAD Sant Andreu i Biblioteca Bon Pastor

DEL 3 DE MARÇ AL 10 D’ABRIL 
Exposició: Violències i discriminacions envers la dona
L’assemblea feminista instaurada a La Sagrera vol visibilitzar 
les violències i discriminacions que pateixen les dones de 
forma sistemàtica simplement pel fet de ser-ho.
Lloc: Torre de La Sagrera
Organitza: Assemblea Feminista de La Sagrera

DEL 3 DE MARÇ AL 30 DE MAIG 
Exposició: Mi memoria camina por estas calles 
Diferents veus que es troben en un mateix territori 
d’arribada i acollida: la Trinitat Vella. Es faran 
presentacions i activitats al voltant de l’exposició.
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero, Tatiana Donoso i 
Observatori de la Vida Quotidiana 

DEL 3 AL 15 DE MARÇ
Exposició: La iridescència dels sentiments
La mostra parla d’una gran varietat de sentiments i els 
comparen amb la iridescència, un fenomen òptic on el to 
de llum varia creant d’aquesta manera un petit arc de Sant 
Martí que, en aquest cas, representaria els sentiments de 
cada persona.
Lloc: SCE La Lira

DEL 3 AL 31 DE MARÇ 
Exposició: Chhuapadi, la tradició nepalesa que 
exilia la dona durant la menstruació
Durant la menstruació les dones són considerares impures, 
brutes i contaminades. No les pot tocar ningú, ni poden 
beure aigua neta ni menjar fruita, verdura o carn. A més, 
les temperatures extremes poden provocar pneumònia, 
diarrea, infeccions respiratòries, etc. 
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Projecte Rato Baltin 
de l’ONG Be Artsy

DIMECRES 4 DE MARÇ
A les 19 h
Inauguració de l’exposició: Arpilleres 
Com cada any celebrarem el Dia Internacional de la Dona 
amb l’obertura d’aquesta mostra i l’actuació de diferents 
grups d’artistes del Casal. Recomanem recollir-hi l’entrada 
amb antelació.
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians
Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians, Associació El Caliu-
Congrés, amb la col·laboració del Grup de Dones Arpilleres



DIVENDRES 6 DE MARÇ
A les 18 h
Inauguració de l’exposició: Monotips, experiència 
gràfica
Resultat del taller de gravat monotípia d’estampació manual 
amb l’escola Baró de Viver i el grup de dones Temps de 
Dona. Activitat guiada per Pilar Masip i Neus Colet.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver

DEL 6 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL 
Taller: “Dona, regala’t molt d’amor”
Viatjarem cap al nostre interior per estimar-nos, cuidar-
nos, atendre’ns, respectar-nos, acceptar-nos i sentir el 
nostre cos. Taller basat en el Tu vagina habla, d’Isabella 
Magdala. Requisits: Places limitades, cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet en persona, per 
telèfon o per correu electrònic. 
Lloc: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

DEL 6 AL 31 DE MARÇ
Exposició: Qui té roba per rentar?
L’exposició recupera la història de les bugaderes d’Horta 
i el seu paper com a agents productius de la societat 
barcelonina fins a mitjans del segle xx. 
Produïda per la comissió Projecte Bugaderes amb el suport 
de l’AVV d’Horta
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular Can Galta

DEL 9 AL 28 DE MARÇ, 
A partir de les 10 h
Exposició: Introspecció
A través de la figura de la dona, l’Abril Curetti projecta de 
forma metafòrica les seves vivències i emocions. Natura, 
onirisme i éssers màgics que evoquen un món de fantasia i 
d’inconscient. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana

DIJOUS 12 DE MARÇ
A les 18.30 h
Conferència teatralitzada: Dones d’art
T’atreveixes a conèixer la Frida Kahlo a través del teatre, la 
música, la dansa… ? Descobreix el nostre cicle en femení 
de creació pròpia.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella Espai Foradada

DEL 12 AL 19 DE MARÇ 
Taller per a joves: Autodefensa feminista
Taller monogràfic destinat a les joves (de 12 a 17 anys) 
amb l’objectiu d’ensenyar les nocions bàsiques i efectives 
d’autodefensa. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

DEL 18 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL
Dones supervivents
La mostra és la materialització d’un projecte de dones i 
per a dones, gestat i madurat per resilients que ja no són 
víctimes, sinó que han decidit trencar el silenci.
Lloc: CAP Casernes
Organitza: PIAD Sant Andreu



SANT ANDREU 
Associació de 
Dones Pal·las Atena
Associació 
Ciutadana pels Drets 
de les Dones
Centre Cívic de Sant 
Andreu
Casal de la Gent 
Gran Mossèn 
Clapés 
Associació de la 
gent gran Bascònia 
Casal de Barri de 
Can Portabella 
Biblioteca Ignasi 
Iglésias – Can Fabra 
CMCPSA- Centre 
Municipal de 
Cultura Popular 
SCE la Lira 
CAP de Sant Andreu 
Escola d’adults 
Pegaso
Espai Josep Bota 
Fàbrica de Creació - 
CAC - ICUB
Ateneu L’Harmonia 

LA SAGRERA
Centre Cívic de 
la Sagrera: “La 
Barraca”
Espai Jove 
Garcilaso- 
Intercanviador Jove, 
la Sal, Punt Info 
jove, Aquí t’escoltem 
Associació de 
Veïns i Veïnes de la 
Sagrera
Biblioteca de la 
Sagrera – Marina 
Clotet 
Casal de Barri Torre 
de la Sagrera
Ventijol
Assemblea Feminista 
Casal de la Gent 
Gran La Palmera

ENTITATS i SERVEIS 
EL CONGRÉS  
I ELS INDIANS
Grup de Dones 
Arpilleres
Casal de Barri 
Congrés-Indians
Centre Cívic Can 
Clariana Cultural 

BARÓ DE VIVER 
Grup de Dones Baró 
de Viver
Centre Cívic Baró 
de Viver
Pla de Barris Baró 
de Viver
Casal de la Gent 
Gran Baró de Viver 
-Espai de la gent 
gran Baró de Viver
Xarxa Comunitària 
de Baró de Viver 
La Tireta Salut 
Comunitària 

BON PASTOR 
Pla de Barris del Bon 
Pastor
Centre Cívic de Bon 
Pastor 
Biblioteca Bon Pastor
Casal de la Gent 
Gran Bon Pastor
Xarxa Jove Bon 
Pastor 

TRINITAT VELLA
Grup de Dones de 
la Trinitat Vella
Banc del temps de 
la Trinitat Vella
Servei 
d’Acompanyament 
i Foment del 
Voluntariat
Biblioteca de la 
Trinitat Vella - J. 
Barbero

Centre Cívic de la 
Trinitat Vella- Espai 
Via Barcino- Espai 
Foradada
Comissió de festes

NAVAS
Centre Cívic de 
Navas
Pla Comunitari de 
Navas 
Casal de la Gent 
Gran de Navas

ALTRES 
PIAD del Districte de 
Sant Andreu 
Xarxa d’Economia 
Solidària de Sant 
Andreu (XES)
La Sagrera Feminista 
Institut Català de les 
Dones 
Servei 
d’Interculturalitat de 
Sant Andreu 
Taula d’Entitats i 
Serveis de Persones 
amb Discapacitat de 
Sant Andreu 
Consell de Dones 
del Districte de Sant 
Andreu
Departament de 
Promoció dels Drets 
de les Dones i LGTBI
Secretària de les 
Dones i Política 
Municipal d’ERC Sant 
Andreu
Aula Ambiental del 
Districte de Sant 
Andreu

SANT ANDREU 
Espai Bota 
(recinte Fabra i Coats)
C/ Sant Adrià, 20

Centre Municipal de Cultura 
Popular Can Galta
C/ d’Arquímedes, 30

Ateneu l’Harmonia 
C/ de Sant Adrià, 20

Casal de Barri Can Portabella
C/ Virgili, 18

Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111

Escola CFA Pegaso
C/Segadors, 2

Biblioteca Ignasi Iglésias - 
Can Fabra
C/ del Segre, 24-32

Casal de Gent Gran Bascònia
C/ de Bascònia, 42

SCE La Lira
C/ Coroleu, 15

Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
C/ Gran de Sant Andreu, 467

LA SAGRERA
Centre Cívic La Sagrera 
‘La Barraca’
C/ Martí Molins, 29

Espai Jove Garcilaso
C/ de Garcilaso, 103

Casal de Barri Torre de 
La Sagrera
C/ de Berenguer de Palou, 
64-66

Casal Gent Gran La Palmera
C/ d’Olesa, 41

DIRECTORI
NAVAS
Centre Cívic Navas
Passatge del Dr. Torent, 1

Casal Gent Gran Navas
C/ de Capella, 14

TRINITAT VELLA
Centre Cívic Trinitat Vella
C/ de la Foradada, 36

Espai Via Barcino
C/ Via de Bàrcino, 75

Biblioteca Trinitat Vella -
J. Barbero
C/ de Galícia, 16

EL CONGRÉS  
I ELS INDIANS
Centre Cívic Can Clariana 
Cultural 
C/ de Felip II, 222

Casal de Barri Congrés-
Indians
C/ Manigua, 25 – 35

BON PASTOR 
Centre Cívic Bon Pastor
Plaça de Robert Gerhard, 3

Biblioteca Bon Pastor
C/ de l’Estadella, 64

Casal de Gent Gran 
Bon Pastor
C/ Alfarràs, 30-38

BARÓ DE VIVER 
Centre Cívic Baró de Viver
C/ de Quito, 8 - 10



Districte de
Sant Andreu 

@bcn_santandreu
@districtesantandreu
Districte de Sant Andreu

lameva.barcelona.cat/santandreu


