
ACTIVITATS 
ALS BARRIS 
DE SANT MARTí 

Dissabte 14 de març
A les 11 h
Un pas endavant
Matinal d’activitats infantils, amb tot tipus de tallers i jocs 
per reivindicar una educació feminista. 
Hi col·labora: Xarxa d’escoles per la coeducació 
de Sant Martí. Accés lliure.
Can Saladrigas (Joncar, 35)
Org: La Lileta del Poblenou

A les 12 h
Terrasseta musical
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

A les 18 h
39è Certamen Literari amb mirada de Gènere
Per afavorir la creació literària amb perspectiva de gènere. Hi 
col·labora: Gospel FM
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Dimarts 17 de març
A les 10 h
Què passaria si la princesa no es volgués casar 
amb el príncep blau?
Espectacle infantil “Imaginem la igualtat”. Cal inscripció prèvia.
Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17 h
Tarda de pel·lícula. Temps per les dones
Projecció de ‘Criades i senyores’. 
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (rbla. Prim, 87, 3r)

Dimecres 18 de març
A les 20.30 h
Jam session feminista
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Comissió feminista AJB

Dijous 19 de març
A les 19 h
Taula rodona. Desmuntant el franquisme
La xerrada “La secció femenina al barri. La Residència Gaudí”, 
exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
memòria del barri amb l’edifi ci del Centre Cívic com a punt de 
partida. Hi participen diverses entitats del barri.
Centre Cívic i Biblioteca Sant Martí 
(Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Biblioteques de Barcelona i Xarxa de Centres Cívics

Divendres 20 de març
A les 18 h
Passarel·la intercultural i feminista
Per donar visibilitat a totes les dones extraordinàries que queden 
ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dissabte 21 de març
A les 19 h
Amb-POR-derades
Dissertacions esperpèntiques sobre poder i gènere, 
amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti       @Bcn_SantMarti     

Tota la informació actualitzada a:

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h

“Una història viscuda”
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Grup de l’Amistat

Del 4 al 29 de març, de 9 a 21 h

“Els carrers parlen de dones”
Hi col·labora: Memòria i gènere
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Del 10 al 26 de març, de dimarts a divendres 
de 10 a 21 h

La tela de Penélope
Mostra commemorativa del 35è aniversari del Grup de Dones 
de la Verneda.
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r - 
sala La Tercera)
Inauguració, dimarts 10 de març a les 18 h
Org: La Tela de Penélope

Dimecres 11 de març, de 10 a 19.30 h

Àmbar Prim
Mostra dels diferents tallers artístics i culturals realitzats als tallers 
per les membres de l’entitat. Accés lliure.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

Exposicions
Dimarts 10 de març, a les 18 h

Grans Dones
Exposició fotogràfica
Homenatge a les dones grans del barri de la Pau. 
Hi col·labora: Crearte / Somos todas
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Del 13 al 27 de març

Els feminismes de Feminal
L’any 1907 va aparèixer el primer número de la primera revista 
de caràcter feminista a Catalunya, que va difondre l’ideari del 
feminisme i infl uir en la renovació de l’imaginari de les dones.
Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

Del 24 de març al 21 d’abril

Per ser nena
Proposta per donar veu pròpia a totes les nenes d’arreu del món 
per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)
Org: Institut Català de les Dones

Dissabte 21 de març a les 11 h
Dones en lluita per la terra
Homenatge a les dones lluitadores per les seves 
comunitats amb textos i imatges de Berta Càceres, 
en una performance conduïda per l’actriu Carrie Punto.
Taller d’ecofeminisme ‘El feminisme i l’ecologia, valors i 
pràctiques dels dos moviments’. Mapa de recorreguts de 
les dones en lluita del al món. Danses amb el grup iranià 
Ghazan dance group i el grup de danses Convivim Sant 
Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
festa i batukada amb Somsó i vermut amb Sabors de Dona.
Hi col·labora: Fund. In Via, Convivim Sant Martí - Espacio 
Asociativo de Convivencia Intercultural, Taca d’oli - La fàbric@ 
Cooperativa, Les Vernedes, Nova Solidària, La lileta del 
Poblenou, Coord. d’entitats del Poblenou, ACS Poblenou, 
ACR La Palmera, Punt InfoJOVE, Assoc. de Veïns del Poblenou 
i la Colla del Drac del Poblenou.
Parc del Clot
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Acte central de totes les dones 
dels barris de Sant Martí

Berta Cáceres
Líder indígena lenca, feminista i activita en defensa del medi 
ambient, va ser assassinada a Hondures al 2016 després d’haver 
dirigit una lluita de molts anys contra un projecte hidroelèctric 
al riu Gualcarque. L’any anterior li havia estat concedit el Premi 
Ambiental Goldman, considerat el Nobel d’Ecologia, justament 

per la seva oposició a aquest projecte. 
El Consell de Districte de Sant Martí va 
acordar retre-li homenatge a través d’una 
instal·lació en un espai del parc de les 

Glòries, que aviat serà una realitat en 
forma d’un auditori a l’aire lliure que es 

denominarà l’Àgora Berta Cáceres.

A les 21 h
Claudia Cabero presenta ‘Aorta’
5a edició del cicle Caliu de música intimista, plantejat des de la 
proximitat. Preu: 5’50 €.
Centre Cultural La Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Dijous 26 de març
A les 15 h
Cafè tertúlia: Ecofeminisme i economia 
solidaria, una qüestió actual?
Taula d’experiències, nosaltres les dones sabem molt. Xerrada 
col·lectivitzada, “som experiència”. Amb la col·laboració de 
Marta Mas.
Espai Mpal. Carmen Gómez (Catània, 1)
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Divendres 27 de març
A les 20 h
El paper de la dona al teatre
Xerrada amb Melcior Casals i Marina Congost sobre els 
arquetips de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

A les 21 h
Concert. Companyes
La veu del rap pot ser tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa 
com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



 David Escudé Lorena Domínguez 
 Regidor del Districte Consellera de Feminismes
 de Sant Martí i LGTBI

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de 
la Dona, i des del Districte de Sant Martí ens hi 
sumem i volem posar en valor les reivindicacions 
feministes que es fan al voltant d’aquesta data.

Els barris i les veïnes i veïns de Sant Martí s’alcen, 
un cop més, contra la violència i la discriminació 
per raó de gènere i són reivindicatius en favor 
dels drets de les dones. Amb aquesta perspectiva, 
diferents entitats de dones del districte han 
preparat un seguit d’actes que es presenten a 
continuació, per tal de visible la seva tasca diària 
en favor d’una societat igualitària i creant activitats 
on poder refl exionar al voltant del 8M.

Des del districte de Sant Martí, volem agrair 
i felicitar-les per la tasca feta dia a dia i avui, 
especialment, en la celebració del 8 de març. Així, 
us animem a totes i tots a participar-hi. Us esperem 
també el dia 21 de març en l’acte fi nal de Districte.

Som conscients que la lluita per la defensa dels 
drets de les dones és una lluita que continua sent 
necessària a dia d’avui, que serà llarga i que 
ens queda molt camí per recórrer. Camí que hem 
d’assumir des d’aquest districte però que hem de 
fer de la mà i amb l’empenta del teixit associatiu i 
feminista de Sant Martí.

Bones jornades reivindicatives!

PRESENTACIÓ

Dissabte 29 de febrer i 
diumenge 1 de març

A partir de les 11 h
Palo Market Fest. Woman Power
Creadores pioneres que inspiren i que fan descobrir noves 
mirades a l’art i al món. Música en directe, venda de productes 
d’artesania i gastronomia amb Clara Peya, Queralt Lahoz, 
Aleesha Rose, Ana Cortés, Sonia Barba... Entrada: 4,5 €
Centre de Prod. Artística i Cultural Palo Alto (Pellaires, 30)
Org: Fundació Palo Alto

Diumenge 1 de març
A les 11.30 h
Rondallaire. Petites històries, grans dones
Conte infantil sobre dones investigadores i creadores. Per a 
infants a partir de 5 anys. 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(pl. Leonardo da Vinci, 4)

A les 16 h
La situació de les dones a Guinea Bissau
Xerrada amb especialistes de la situació de la dona en aquell 
país de l’Àfrica occidental
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Assoc. Bissau Guineanos de Cataluña

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Mural. Deconstruïm el masclisme
Intervenció col·lectiva amb la participació de totes les dones 
que hi vulguin col·laborar
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Taller de lectura del Casal de Gent Gran Joan Casanelles

Dimarts 3 de març
A les 18 h
Trobada. ‘Vecina, baja tu silla”
Amb aquesta proposta, les dones baixen a plaça per parlar 
i debatre reivindicant el paper de la dona en l’espai públic. 
El tema d’avui, el 8 de març. Hi col·labora: Les Vernedes
Pl. de la Pau
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

Dimecres 4 de març
A les 18 h
Taller. La piràmide de la violència masclista
Gènere i collage. S’hi desglossen i identifi quen tot tipus de 
violència cap a les dones dins de la societat patriarcal.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 18 h
Escriptores per vocació. Les dones 
i la literatura catalana
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

Dijous 5 de març
A les 10 h
Taller. Cosmètica natural
A càrrec d’Olieu. Cal inscripció prèvia
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)

A les 17 h
Tastet de psicodansa
Aprendre a ser dones entre dones. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17.30 h
Teatre amb veu de dona
Amb el grup de teatre Estela
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 18 h
Cinefòrum
Debat dinamitzat pel grup ‘Las del barrio’ al voltant 
de la pel·lícula ‘La fuente de las mujeres’ 
Assoc. Veïns de Sant Martí de Provençals 
(Andrade, 176 bis A, local 3)
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Menstruació saludable i sostenible
Xerrada sobre les alternatives sostenibles als productes 
d’higiene, impartida per Xènia (de Zero Waste Bcn).
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1 - sala de conferències)

A les 19 h
Fugues crítiques des del collage
Creació d’un collage col·lectiu per qüestionar i repensar 
aspectes de la realitat social, com ara el feminisme. Amb el 
Colectivo Coll. Accés lliure (cal inscripció prèvia)
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via Corts 
Catalanes, 837 - sala Joan Alsina)

Divendres 6 de març
A les 18 h
Berenar de sororitat
Espai acollidor per preparar la diada i escalfar motors per a la 
manifestació del dia 8 
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Dissabte 7 de març
A les 10.30 h
Ruta. Dona et labora
Ruta urbana per reivindicar l’empremta laboral de les 
dones des del temps gremial a l’època de les indianes i la 
revolució industrial, quan el treball de la dona es considerava 
complementari. Preu: 12 € (cal inscripció prèvia).
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

A les 11 h
Taller familiar d’estampació de samarretes 
8 de març
Amb lemes feministes, símbols... en samarretes, totebags i roba. 
Dirigit a adults i infants a partir de 6 anys.
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)

A les 11 h
Pachanga de futbol femení
Inici de festa amb xocolatada. Hi col·labora: FPCE Júpiter 
Femení. 
Pistes de rbla. Prim, 169 
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

A partir de les 17 h
Tot passant pels carrers amb nom de dona
Cercavila entre la Pau i el Besòs i el Maresme. Hi acompanyen: 
Diables de la Verneda. 
Carrers dels barris protagonistes. Recorregut: de la pl. 
Llibertat Ròdenas, a la pl. Zenòbia Camprubí.
Org: La Poderosa - Comissió de dones de l’Assemblea de Joves del Besòs, 
Las del Barrio - Col·lectiu feminista Pau i Verneda, i Comitè de vaga de la 
Verneda i la Pau

A les 18.30 h
Resonare. ‘Dones compositores’, amb el 
Quartet Moana
Concert de música clàssica, 1r de la 5a edició del cicle, 
inclòs en la programació “Març en lluita per la igualtat” de 
reivindicació del paper de la dona a la música clàssica. Accés 
lliure (limitat a l’aforament)
Església de Sant Martí de Provençals (pl. Ignasi Juliol)

A les 20.30 h
Concert “Dones en jazz”
Amb el septet de dones La Lavanda. Concert col·lectiu coordinat 
per Meli Bernet que recupera els grans estàndards fent un 
recorregut per blues, swing, balades, boleros i bossa-nova. Hi 
col·labora: Món Comunicació. Accés lliure.
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

Diumenge 8 de març
A les 10 h
Ballada de swing
Hi col·labora: Swing maniacs
Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou

D’11 a 17 h
Jornada 8 de Març
Amb teatre fórum, dinar popular, i taller de samarretes, 
pancartes i pintacares.
Org: La Poderosa - Comissió de Dones de l’Assemblea de Joves del Besòs

Des de les 11.30 h
Acte del 8M a la Verneda i la Pau
Trobada i dinar de dones per preparar l’ambient i anar 
plegades a la manifestació. Hi col·labora: Grup d’Homes 
de la Verneda i la Pau. 
Pl. Palmera de Sant Martí
Org: Comitè de vaga de la Verneda i la Pau

De 16 a 20 h
En clau de dona
Cicle d’activitats interculturals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Org: Assoc. Uruguayo Catalana Los Botijas

Dimarts 10 de març
A les 17 h
Una història viscuda
Documental que explica el treball del Grup de l’Amistat del 
Casal de Gent Gran. Amb debat posterior.
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Prevenció i erradicació de la mutilació genital 
femenina
Xerrada per determinar les eines preventives, amb la presidenta 
de l’Assoc. Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana.
Assoc. Veïns i Veïnes El Besòs (rbla. Prim, 64)

Activitats als barris
Dimecres 11 de març

A les 11 h
Experiència vital de una mujer luchadora
Amb Leticia Esporrin San Clemente, ex cap d’àrea al Centre 
Fòrum i cap d’àrea d’hoteleria. Amb l’actuació de ‘Castanyoles 
de la Verneda’ i la cantant Julieta.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Centre Forum

A les 18 h
Trobada literària. Maternitat i treball
Certamen literari de les persones participants a l’escola, 
sobre el tema de la maternitat i el món laboral. 
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r)
Org: Escola de Persones Adultes Sant Martí i Assoc. Àgora

A les 18 h
La lluita de les dones a l’estat espanyol
Xerrada, dins de les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Casal de Gent Gran de Sant Martí

A les 19 h
Teatre. Elles. Nosaltres
Microteatre de la Melancomica, amb debat posterior.
Ateneu Popular La Flor de Maig (Doctor Trueta, 195)
Org: Grup de Dones de l’Assoc. de Veïnes i Veïns del Poblenou

Dijous 12 de març
A les 17 h
Teatre. Quizás, quizás, quizás
Obra de Montserrat Mallarach, representada pel grup de 
teatre de l’Assoc. de Dones Àmbar - Prim. Accés lliure
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

De 17 a 20 h
Room Scape
Cal inscripció prèvia al Punt InfoJove
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Punt InfoJove, JIP i ATE

A les 19 h
Taller. Reaprenem de nosaltres
Taller d’intel·ligència emocional. Cal inscripció prèvia.
Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou (Taulat, 3)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 20 h
El documental del mes. Cachada
De la directora Marlen Vinayo (2019 - VOSC), aquesta cinta 
retrata la presa de consciència de cinc venedores ambulants 
del Salvador.
Auditori de Sant Martí (pl. Angeleta Ferrer, 2)

Divendres 13 de març
A les 17 h
Sororitat com a millor arma
Festa de dones i per a dones.
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - sala d’actes)

A les 17 h
Obrint la mirada cap a les violències de gènere
Aprenent, per construir relacions de bon tracte. Amb jocs 
infantils inclusius (a les 17 h), xerrada i taula rodona (a les 
18 h), i concert acústic (a les 19.30 h).
Casal de Barri del Poblenou (rbla. Poblenou, 49)
Org: Coord. Entitats del Poblenou, Assoc. Invia i Fund. Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral

A les 20.30 h
Teatre. El silenci dels telers
Dins el cicle Kinètic. Idea original de Maria Caselles. Recull 
de testimonis de dones que van viure i treballar a les fàbriques 
tèxtils de Catalunya des dels inicis del s.XX fi ns als anys 80. 
Preu: 5 €.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)

A les 21 h
Flamenc. La prenda roja i SomFlamenques
Les passions compartides pel fl amenc de les artistes Cristina 
López, Ana Brenes i Sara Sambola es converteixen en una de 
sola a l’escenari. Entrada: 5 €.
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

Rambla del Poblenou (rodona del c. Joncar)
Org: Agrupació Oncolliga Barcelona - Poblenou



ACTIVITATS 
ALS BARRIS 
DE SANT MARTí 

Dissabte 14 de març
A les 11 h
Un pas endavant
Matinal d’activitats infantils, amb tot tipus de tallers i jocs 
per reivindicar una educació feminista. 
Hi col·labora: Xarxa d’escoles per la coeducació 
de Sant Martí. Accés lliure.
Can Saladrigas (Joncar, 35)
Org: La Lileta del Poblenou

A les 12 h
Terrasseta musical
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

A les 18 h
39è Certamen Literari amb mirada de Gènere
Per afavorir la creació literària amb perspectiva de gènere. Hi 
col·labora: Gospel FM
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Dimarts 17 de març
A les 10 h
Què passaria si la princesa no es volgués casar 
amb el príncep blau?
Espectacle infantil “Imaginem la igualtat”. Cal inscripció prèvia.
Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17 h
Tarda de pel·lícula. Temps per les dones
Projecció de ‘Criades i senyores’. 
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (rbla. Prim, 87, 3r)

Dimecres 18 de març
A les 20.30 h
Jam session feminista
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Comissió feminista AJB

Dijous 19 de març
A les 19 h
Taula rodona. Desmuntant el franquisme
La xerrada “La secció femenina al barri. La Residència Gaudí”, 
exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
memòria del barri amb l’edifi ci del Centre Cívic com a punt de 
partida. Hi participen diverses entitats del barri.
Centre Cívic i Biblioteca Sant Martí 
(Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Biblioteques de Barcelona i Xarxa de Centres Cívics

Divendres 20 de març
A les 18 h
Passarel·la intercultural i feminista
Per donar visibilitat a totes les dones extraordinàries que queden 
ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dissabte 21 de març
A les 19 h
Amb-POR-derades
Dissertacions esperpèntiques sobre poder i gènere, 
amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti       @Bcn_SantMarti     

Tota la informació actualitzada a:

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h

“Una història viscuda”
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Grup de l’Amistat

Del 4 al 29 de març, de 9 a 21 h

“Els carrers parlen de dones”
Hi col·labora: Memòria i gènere
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Del 10 al 26 de març, de dimarts a divendres 
de 10 a 21 h

La tela de Penélope
Mostra commemorativa del 35è aniversari del Grup de Dones 
de la Verneda.
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r - 
sala La Tercera)
Inauguració, dimarts 10 de març a les 18 h
Org: La Tela de Penélope

Dimecres 11 de març, de 10 a 19.30 h

Àmbar Prim
Mostra dels diferents tallers artístics i culturals realitzats als tallers 
per les membres de l’entitat. Accés lliure.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

Exposicions
Dimarts 10 de març, a les 18 h

Grans Dones
Exposició fotogràfica
Homenatge a les dones grans del barri de la Pau. 
Hi col·labora: Crearte / Somos todas
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Del 13 al 27 de març

Els feminismes de Feminal
L’any 1907 va aparèixer el primer número de la primera revista 
de caràcter feminista a Catalunya, que va difondre l’ideari del 
feminisme i infl uir en la renovació de l’imaginari de les dones.
Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

Del 24 de març al 21 d’abril

Per ser nena
Proposta per donar veu pròpia a totes les nenes d’arreu del món 
per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)
Org: Institut Català de les Dones

Dissabte 21 de març a les 11 h
Dones en lluita per la terra
Homenatge a les dones lluitadores per les seves 
comunitats amb textos i imatges de Berta Càceres, 
en una performance conduïda per l’actriu Carrie Punto.
Taller d’ecofeminisme ‘El feminisme i l’ecologia, valors i 
pràctiques dels dos moviments’. Mapa de recorreguts de 
les dones en lluita del al món. Danses amb el grup iranià 
Ghazan dance group i el grup de danses Convivim Sant 
Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
festa i batukada amb Somsó i vermut amb Sabors de Dona.
Hi col·labora: Fund. In Via, Convivim Sant Martí - Espacio 
Asociativo de Convivencia Intercultural, Taca d’oli - La fàbric@ 
Cooperativa, Les Vernedes, Nova Solidària, La lileta del 
Poblenou, Coord. d’entitats del Poblenou, ACS Poblenou, 
ACR La Palmera, Punt InfoJOVE, Assoc. de Veïns del Poblenou 
i la Colla del Drac del Poblenou.
Parc del Clot
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Acte central de totes les dones 
dels barris de Sant Martí

Berta Cáceres
Líder indígena lenca, feminista i activita en defensa del medi 
ambient, va ser assassinada a Hondures al 2016 després d’haver 
dirigit una lluita de molts anys contra un projecte hidroelèctric 
al riu Gualcarque. L’any anterior li havia estat concedit el Premi 
Ambiental Goldman, considerat el Nobel d’Ecologia, justament 

per la seva oposició a aquest projecte. 
El Consell de Districte de Sant Martí va 
acordar retre-li homenatge a través d’una 
instal·lació en un espai del parc de les 

Glòries, que aviat serà una realitat en 
forma d’un auditori a l’aire lliure que es 

denominarà l’Àgora Berta Cáceres.

A les 21 h
Claudia Cabero presenta ‘Aorta’
5a edició del cicle Caliu de música intimista, plantejat des de la 
proximitat. Preu: 5’50 €.
Centre Cultural La Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Dijous 26 de març
A les 15 h
Cafè tertúlia: Ecofeminisme i economia 
solidaria, una qüestió actual?
Taula d’experiències, nosaltres les dones sabem molt. Xerrada 
col·lectivitzada, “som experiència”. Amb la col·laboració de 
Marta Mas.
Espai Mpal. Carmen Gómez (Catània, 1)
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Divendres 27 de març
A les 20 h
El paper de la dona al teatre
Xerrada amb Melcior Casals i Marina Congost sobre els 
arquetips de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

A les 21 h
Concert. Companyes
La veu del rap pot ser tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa 
com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)



ACTIVITATS 
ALS BARRIS 
DE SANT MARTí 

Dissabte 14 de març
A les 11 h
Un pas endavant
Matinal d’activitats infantils, amb tot tipus de tallers i jocs 
per reivindicar una educació feminista. 
Hi col·labora: Xarxa d’escoles per la coeducació 
de Sant Martí. Accés lliure.
Can Saladrigas (Joncar, 35)
Org: La Lileta del Poblenou

A les 12 h
Terrasseta musical
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

A les 18 h
39è Certamen Literari amb mirada de Gènere
Per afavorir la creació literària amb perspectiva de gènere. Hi 
col·labora: Gospel FM
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Dimarts 17 de març
A les 10 h
Què passaria si la princesa no es volgués casar 
amb el príncep blau?
Espectacle infantil “Imaginem la igualtat”. Cal inscripció prèvia.
Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17 h
Tarda de pel·lícula. Temps per les dones
Projecció de ‘Criades i senyores’. 
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (rbla. Prim, 87, 3r)

Dimecres 18 de març
A les 20.30 h
Jam session feminista
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Comissió feminista AJB

Dijous 19 de març
A les 19 h
Taula rodona. Desmuntant el franquisme
La xerrada “La secció femenina al barri. La Residència Gaudí”, 
exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
memòria del barri amb l’edifi ci del Centre Cívic com a punt de 
partida. Hi participen diverses entitats del barri.
Centre Cívic i Biblioteca Sant Martí 
(Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Biblioteques de Barcelona i Xarxa de Centres Cívics

Divendres 20 de març
A les 18 h
Passarel·la intercultural i feminista
Per donar visibilitat a totes les dones extraordinàries que queden 
ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dissabte 21 de març
A les 19 h
Amb-POR-derades
Dissertacions esperpèntiques sobre poder i gènere, 
amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti       @Bcn_SantMarti     

Tota la informació actualitzada a:

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h

“Una història viscuda”
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Grup de l’Amistat

Del 4 al 29 de març, de 9 a 21 h

“Els carrers parlen de dones”
Hi col·labora: Memòria i gènere
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Del 10 al 26 de març, de dimarts a divendres 
de 10 a 21 h

La tela de Penélope
Mostra commemorativa del 35è aniversari del Grup de Dones 
de la Verneda.
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r - 
sala La Tercera)
Inauguració, dimarts 10 de març a les 18 h
Org: La Tela de Penélope

Dimecres 11 de març, de 10 a 19.30 h

Àmbar Prim
Mostra dels diferents tallers artístics i culturals realitzats als tallers 
per les membres de l’entitat. Accés lliure.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

Exposicions
Dimarts 10 de març, a les 18 h

Grans Dones
Exposició fotogràfica
Homenatge a les dones grans del barri de la Pau. 
Hi col·labora: Crearte / Somos todas
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Del 13 al 27 de març

Els feminismes de Feminal
L’any 1907 va aparèixer el primer número de la primera revista 
de caràcter feminista a Catalunya, que va difondre l’ideari del 
feminisme i infl uir en la renovació de l’imaginari de les dones.
Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

Del 24 de març al 21 d’abril

Per ser nena
Proposta per donar veu pròpia a totes les nenes d’arreu del món 
per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)
Org: Institut Català de les Dones

Dissabte 21 de març a les 11 h
Dones en lluita per la terra
Homenatge a les dones lluitadores per les seves 
comunitats amb textos i imatges de Berta Càceres, 
en una performance conduïda per l’actriu Carrie Punto.
Taller d’ecofeminisme ‘El feminisme i l’ecologia, valors i 
pràctiques dels dos moviments’. Mapa de recorreguts de 
les dones en lluita del al món. Danses amb el grup iranià 
Ghazan dance group i el grup de danses Convivim Sant 
Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
festa i batukada amb Somsó i vermut amb Sabors de Dona.
Hi col·labora: Fund. In Via, Convivim Sant Martí - Espacio 
Asociativo de Convivencia Intercultural, Taca d’oli - La fàbric@ 
Cooperativa, Les Vernedes, Nova Solidària, La lileta del 
Poblenou, Coord. d’entitats del Poblenou, ACS Poblenou, 
ACR La Palmera, Punt InfoJOVE, Assoc. de Veïns del Poblenou 
i la Colla del Drac del Poblenou.
Parc del Clot
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Acte central de totes les dones 
dels barris de Sant Martí

Berta Cáceres
Líder indígena lenca, feminista i activita en defensa del medi 
ambient, va ser assassinada a Hondures al 2016 després d’haver 
dirigit una lluita de molts anys contra un projecte hidroelèctric 
al riu Gualcarque. L’any anterior li havia estat concedit el Premi 
Ambiental Goldman, considerat el Nobel d’Ecologia, justament 

per la seva oposició a aquest projecte. 
El Consell de Districte de Sant Martí va 
acordar retre-li homenatge a través d’una 
instal·lació en un espai del parc de les 

Glòries, que aviat serà una realitat en 
forma d’un auditori a l’aire lliure que es 

denominarà l’Àgora Berta Cáceres.

A les 21 h
Claudia Cabero presenta ‘Aorta’
5a edició del cicle Caliu de música intimista, plantejat des de la 
proximitat. Preu: 5’50 €.
Centre Cultural La Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Dijous 26 de març
A les 15 h
Cafè tertúlia: Ecofeminisme i economia 
solidaria, una qüestió actual?
Taula d’experiències, nosaltres les dones sabem molt. Xerrada 
col·lectivitzada, “som experiència”. Amb la col·laboració de 
Marta Mas.
Espai Mpal. Carmen Gómez (Catània, 1)
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Divendres 27 de març
A les 20 h
El paper de la dona al teatre
Xerrada amb Melcior Casals i Marina Congost sobre els 
arquetips de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

A les 21 h
Concert. Companyes
La veu del rap pot ser tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa 
com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)
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Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
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ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari
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amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
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com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)



ACTIVITATS 
ALS BARRIS 
DE SANT MARTí 

Dissabte 14 de març
A les 11 h
Un pas endavant
Matinal d’activitats infantils, amb tot tipus de tallers i jocs 
per reivindicar una educació feminista. 
Hi col·labora: Xarxa d’escoles per la coeducació 
de Sant Martí. Accés lliure.
Can Saladrigas (Joncar, 35)
Org: La Lileta del Poblenou

A les 12 h
Terrasseta musical
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

A les 18 h
39è Certamen Literari amb mirada de Gènere
Per afavorir la creació literària amb perspectiva de gènere. Hi 
col·labora: Gospel FM
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Dimarts 17 de març
A les 10 h
Què passaria si la princesa no es volgués casar 
amb el príncep blau?
Espectacle infantil “Imaginem la igualtat”. Cal inscripció prèvia.
Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17 h
Tarda de pel·lícula. Temps per les dones
Projecció de ‘Criades i senyores’. 
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (rbla. Prim, 87, 3r)

Dimecres 18 de març
A les 20.30 h
Jam session feminista
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Comissió feminista AJB

Dijous 19 de març
A les 19 h
Taula rodona. Desmuntant el franquisme
La xerrada “La secció femenina al barri. La Residència Gaudí”, 
exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
memòria del barri amb l’edifi ci del Centre Cívic com a punt de 
partida. Hi participen diverses entitats del barri.
Centre Cívic i Biblioteca Sant Martí 
(Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Biblioteques de Barcelona i Xarxa de Centres Cívics

Divendres 20 de març
A les 18 h
Passarel·la intercultural i feminista
Per donar visibilitat a totes les dones extraordinàries que queden 
ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dissabte 21 de març
A les 19 h
Amb-POR-derades
Dissertacions esperpèntiques sobre poder i gènere, 
amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti       @Bcn_SantMarti     

Tota la informació actualitzada a:

Del 2 al 31 de març, 
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h

“Una història viscuda”
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Grup de l’Amistat

Del 4 al 29 de març, de 9 a 21 h

“Els carrers parlen de dones”
Hi col·labora: Memòria i gènere
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Del 10 al 26 de març, de dimarts a divendres 
de 10 a 21 h

La tela de Penélope
Mostra commemorativa del 35è aniversari del Grup de Dones 
de la Verneda.
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r - 
sala La Tercera)
Inauguració, dimarts 10 de març a les 18 h
Org: La Tela de Penélope

Dimecres 11 de març, de 10 a 19.30 h

Àmbar Prim
Mostra dels diferents tallers artístics i culturals realitzats als tallers 
per les membres de l’entitat. Accés lliure.
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Assoc. de Dones Àmbar - Prim

Exposicions
Dimarts 10 de març, a les 18 h

Grans Dones
Exposició fotogràfica
Homenatge a les dones grans del barri de la Pau. 
Hi col·labora: Crearte / Somos todas
Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Del 13 al 27 de març

Els feminismes de Feminal
L’any 1907 va aparèixer el primer número de la primera revista 
de caràcter feminista a Catalunya, que va difondre l’ideari del 
feminisme i infl uir en la renovació de l’imaginari de les dones.
Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

Del 24 de març al 21 d’abril

Per ser nena
Proposta per donar veu pròpia a totes les nenes d’arreu del món 
per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)
Org: Institut Català de les Dones

Dissabte 21 de març a les 11 h
Dones en lluita per la terra
Homenatge a les dones lluitadores per les seves 
comunitats amb textos i imatges de Berta Càceres, 
en una performance conduïda per l’actriu Carrie Punto.
Taller d’ecofeminisme ‘El feminisme i l’ecologia, valors i 
pràctiques dels dos moviments’. Mapa de recorreguts de 
les dones en lluita del al món. Danses amb el grup iranià 
Ghazan dance group i el grup de danses Convivim Sant 
Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
festa i batukada amb Somsó i vermut amb Sabors de Dona.
Hi col·labora: Fund. In Via, Convivim Sant Martí - Espacio 
Asociativo de Convivencia Intercultural, Taca d’oli - La fàbric@ 
Cooperativa, Les Vernedes, Nova Solidària, La lileta del 
Poblenou, Coord. d’entitats del Poblenou, ACS Poblenou, 
ACR La Palmera, Punt InfoJOVE, Assoc. de Veïns del Poblenou 
i la Colla del Drac del Poblenou.
Parc del Clot
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Acte central de totes les dones 
dels barris de Sant Martí

Berta Cáceres
Líder indígena lenca, feminista i activita en defensa del medi 
ambient, va ser assassinada a Hondures al 2016 després d’haver 
dirigit una lluita de molts anys contra un projecte hidroelèctric 
al riu Gualcarque. L’any anterior li havia estat concedit el Premi 
Ambiental Goldman, considerat el Nobel d’Ecologia, justament 

per la seva oposició a aquest projecte. 
El Consell de Districte de Sant Martí va 
acordar retre-li homenatge a través d’una 
instal·lació en un espai del parc de les 

Glòries, que aviat serà una realitat en 
forma d’un auditori a l’aire lliure que es 

denominarà l’Àgora Berta Cáceres.

A les 21 h
Claudia Cabero presenta ‘Aorta’
5a edició del cicle Caliu de música intimista, plantejat des de la 
proximitat. Preu: 5’50 €.
Centre Cultural La Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Dijous 26 de març
A les 15 h
Cafè tertúlia: Ecofeminisme i economia 
solidaria, una qüestió actual?
Taula d’experiències, nosaltres les dones sabem molt. Xerrada 
col·lectivitzada, “som experiència”. Amb la col·laboració de 
Marta Mas.
Espai Mpal. Carmen Gómez (Catània, 1)
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Divendres 27 de març
A les 20 h
El paper de la dona al teatre
Xerrada amb Melcior Casals i Marina Congost sobre els 
arquetips de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

A les 21 h
Concert. Companyes
La veu del rap pot ser tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa 
com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)
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Can Saladrigas (Joncar, 35)
Org: La Lileta del Poblenou

A les 12 h
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Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)

A les 18 h
39è Certamen Literari amb mirada de Gènere
Per afavorir la creació literària amb perspectiva de gènere. Hi 
col·labora: Gospel FM
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment

Dimarts 17 de març
A les 10 h
Què passaria si la princesa no es volgués casar 
amb el príncep blau?
Espectacle infantil “Imaginem la igualtat”. Cal inscripció prèvia.
Espai Familiar Sant Martí (Huelva, 17)
Org: PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona

A les 17 h
Tarda de pel·lícula. Temps per les dones
Projecció de ‘Criades i senyores’. 
Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35 - sala polivalent)
Org: Grup de l’Amistat

A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (rbla. Prim, 87, 3r)

Dimecres 18 de març
A les 20.30 h
Jam session feminista
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: Comissió feminista AJB

Dijous 19 de març
A les 19 h
Taula rodona. Desmuntant el franquisme
La xerrada “La secció femenina al barri. La Residència Gaudí”, 
exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
memòria del barri amb l’edifi ci del Centre Cívic com a punt de 
partida. Hi participen diverses entitats del barri.
Centre Cívic i Biblioteca Sant Martí 
(Selva de Mar, 215 - sala d’actes)
Org: Biblioteques de Barcelona i Xarxa de Centres Cívics

Divendres 20 de març
A les 18 h
Passarel·la intercultural i feminista
Per donar visibilitat a totes les dones extraordinàries que queden 
ocultes i totes les dones referents que ens envolten cada dia. 
Intercultural perquè es refereix al nostre territori, i feminista 
perquè reivindica la igualtat. 
Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
Org: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dissabte 21 de març
A les 19 h
Amb-POR-derades
Dissertacions esperpèntiques sobre poder i gènere, 
amb la Cia. Entre Parèntesis. Preu: 6 €
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti       @Bcn_SantMarti     

Tota la informació actualitzada a:
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Casal de Gent Gran Joan Casanelles 
(Concili de Trento, 35)
Org: Grup de l’Amistat

Del 4 al 29 de març, de 9 a 21 h
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Hi col·labora: Memòria i gènere
Foment Martinenc (Provença, 593)
Org: Dones del Foment
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de 10 a 21 h
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Mostra commemorativa del 35è aniversari del Grup de Dones 
de la Verneda.
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215, 3r - 
sala La Tercera)
Inauguració, dimarts 10 de març a les 18 h
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per les membres de l’entitat. Accés lliure.
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Casal de Barri La Pau (Pere Vergès, 1 - cafeteria)

Del 13 al 27 de març

Els feminismes de Feminal
L’any 1907 va aparèixer el primer número de la primera revista 
de caràcter feminista a Catalunya, que va difondre l’ideari del 
feminisme i infl uir en la renovació de l’imaginari de les dones.
Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
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Per ser nena
Proposta per donar veu pròpia a totes les nenes d’arreu del món 
per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
Centre Cívic Can Felipa 
(pl. Josep Maria Huertas Claveria, 1)
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comunitats amb textos i imatges de Berta Càceres, 
en una performance conduïda per l’actriu Carrie Punto.
Taller d’ecofeminisme ‘El feminisme i l’ecologia, valors i 
pràctiques dels dos moviments’. Mapa de recorreguts de 
les dones en lluita del al món. Danses amb el grup iranià 
Ghazan dance group i el grup de danses Convivim Sant 
Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
festa i batukada amb Somsó i vermut amb Sabors de Dona.
Hi col·labora: Fund. In Via, Convivim Sant Martí - Espacio 
Asociativo de Convivencia Intercultural, Taca d’oli - La fàbric@ 
Cooperativa, Les Vernedes, Nova Solidària, La lileta del 
Poblenou, Coord. d’entitats del Poblenou, ACS Poblenou, 
ACR La Palmera, Punt InfoJOVE, Assoc. de Veïns del Poblenou 
i la Colla del Drac del Poblenou.
Parc del Clot
Org: Consell de les Dones de Sant Martí
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ambient, va ser assassinada a Hondures al 2016 després d’haver 
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al riu Gualcarque. L’any anterior li havia estat concedit el Premi 
Ambiental Goldman, considerat el Nobel d’Ecologia, justament 

per la seva oposició a aquest projecte. 
El Consell de Districte de Sant Martí va 
acordar retre-li homenatge a través d’una 
instal·lació en un espai del parc de les 

Glòries, que aviat serà una realitat en 
forma d’un auditori a l’aire lliure que es 

denominarà l’Àgora Berta Cáceres.
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5a edició del cicle Caliu de música intimista, plantejat des de la 
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A les 18 h
Taller. Cosmètica natural
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exposada per la historiadora Paola Lo Cascio, vol recuperar la 
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Institut Barri Besòs (Josep Pla, 40 - Sala Carlos Díaz)
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per analitzar temes com l’educació, el treball, la sexualitat...
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Dissabte 21 de març a les 11 h
Dones en lluita per la terra
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Martí. Lectura del manifest del Consell de les Dones. Fi de 
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Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Acte central de totes les dones 
dels barris de Sant Martí

Berta Cáceres
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(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Dijous 26 de març
A les 15 h
Cafè tertúlia: Ecofeminisme i economia 
solidaria, una qüestió actual?
Taula d’experiències, nosaltres les dones sabem molt. Xerrada 
col·lectivitzada, “som experiència”. Amb la col·laboració de 
Marta Mas.
Espai Mpal. Carmen Gómez (Catània, 1)
Org: Consell de les Dones de Sant Martí

Divendres 27 de març
A les 20 h
El paper de la dona al teatre
Xerrada amb Melcior Casals i Marina Congost sobre els 
arquetips de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

A les 21 h
Concert. Companyes
La veu del rap pot ser tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa 
com les seves cançons. Accés lliure (cal reserva d’entrada).
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87)
Org: ICUB (Barcelona Districte Cultural)

A les 21 h
Teatre. Verbs viscerals
De la Cia. Chill, proposta escènica sobre la violència, amb 
debat posterior. Accés lliure.
Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21 - 
Sala Sandaru)

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 
(Camí Antic de València, 106)




