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de la Violència vers les Dones

PROGRAMA DEL DISTRICTE
D’HORTA-GUINARDÓ



Enguany tornem a conmemorar el 25-N, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, en un con-
text nou i incert on la crisi sanitària, social i econòmica cau-
sada per la pandèmia ha afectat de manera específica a les 
dones, sobretot en relació a la violència masclista. Així, les 
dones han estat protagonistes com principals sostenidores 
de les cures en aquests darrers mesos, tant en l’àmbit pú-
blic com en l’àmbit privat; però també moltes han hagut de 
patir i estan patint situacions de violència principalment en 
l’àmbit domèstic, que no han pogut sortir a la llum, no les 
pogut denunciar ni ensortir-se’n d’elles.

Així, aquests dies més que mai volem contribuir a visibilitzar 
aquesta violència contra dones, nens i nenes, a través de 
les activitats que com cada any organitzen associacions i 
equipaments del Districte, de manera virtual o presencial, 
però també a través de la col·laboració entre els diferents 
actors dels nostres barris, els comerços, els serveis públics,  
les entitats cíviques i veïnals, les xarxes de suport i en ge-
neral de tots els veïns i les veïnes que estan fent de pont i 
altaveu de tantes dones patint situacions de violència en 
silenci, darrere les parets; només amb aquesta acció i col-
laboració conjunta entre tots i totes aconseguirem acabar 
amb la violència masclista.  

Rosa Alarcón Montañés
Regidora del Districte d’Horta-Guinardó

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB EL DIA PER 
A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES DEL DISTRICTE
D’HORTA-GUINARDÓ



CARMEL

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC CARMEL, 
ESPAI JOVE BOCA NORD I BIBLIOTECA EL 
CARMEL-JUAN MARSÉ 

FOK FESTA DE L’ORGULL DEL KARMEL
DEL 16 AL 21 DE NOVEMBRE
Segona Festa de l’Orgull del Karmel (FOK) amb un seguit 
d’actes, activitats i intervencions per donar visibilitat al 
col·lectiu LGTBI acompanyats d’associacions, entitats i 
persones a títol individual del barri. 
Cinema, exposicions, contacontes, espectacles, recitals 
poètics, balls i música durant una setmana per convertir el 
Carmel en referent en la lluita pels col·lectius LGTBI.
Les activitats seran presencials i on-line. Pels possibles 
canvis que es puguin produir, estigueu atents a la web i 
a les xarxes. Per les activitats presencials, cal inscripció 
prèvia.
A càrrec de: Centre Cívic Carmel, Espai Jove Boca Nord i Bibliote-
ca El Carmel-Juan Marsé
Organitza: Centre Cívic Carmel, Espai Jove Boca Nord i Biblioteca 
El Carmel-Juan Marsé

ACTIVITATS DE L’ESPAI JOVE BOCA NORD
c/ Agudells 37-45. Barcelona 93 429 93 69 
info@bocanord.cat

CONCERT FEMINISTA
DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE,  
A LES 21.00 HORES 
Doble concert on la dona i el missatge feminista és la 
protagonista
A càrrec de: Acte coorganitzat amb la cooperativa TRAMA
Organitza: Trama i Espai Jove Boca Nord

ACTE COMMEMORATIU ONLINE DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES VÍCTIMES 
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
BIBLIOTECA CAN MARINER 
Carrer del Vent, 1, 08031 Barcelona 934 20 82 85

MÉS CONNECTADES QUE MAI!!! 
DIMECRES 25 DE NOVEMBRE,  
A LES 17.30 HORES

Acte Central 25N del districte Horta-Guinardó, reivindi-
quem les lluites actuals dels col·lectius feministes del 
districte i en el context actual és necessari adaptar-lo al 
context online. Volem enfortir la xarxa feminista a través 
de les xarxes socials, sense aturar les lluites i els espais 
de reivindicació i diàleg. 

Comptarem amb la participació del col·lectiu Retrobat 
amb tu (cravtivismo), l’artista Marisa Ordóñez (artista plàs-
tica performance), la Coral performance #Metoo Horta-
Guinardó (música i performance), Assumpció Forcada i 
Fina R. Palau (poesia i música). Serà una mostra artística 
que amb diferents mirades portarà a la reflexió del contin-
gut 25N en el context d’aquest difícil 2020. 

Encara que a vegades ho sentis, no estàs sola

Connexió: https://youtu.be/CH8cTkXcLws

Creació artística: Dona Cançó
Col·laboració artística: Marisa Ordoñez, Retroba’t amb tu, Coral 
#Metoo, Assumpció Forcada i Fina R. Palau.
Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó amb la col-
laboració de la Biblioteca Can Mariner d’Horta

mailto:info@bocanord.cat
https://youtu.be/CH8cTkXcLws


relacions més properes seran clau per dur a terme aquest 
acte que, com un somni, pretén incidir en el subconscient 
i canviar a un nivell profund els records traumàtics enregis-
trats en la seva memòria.
Per a més informació, visita la pàgina web del Casal
A càrrec de: Francesca Rauchi
Organitza: Casal Mas Guinardó

#DEBAT A ORGULL
DILLUNS 23 DE NOVEMBRE,  
DE 19 A 20.30 HORES
Cada dilluns l’Elisa Menéndez i l’Olympia Arango conver-
sen amb diferents rostres per donar a conèixer la seva 
opinió, punts de vista i debatre sobre temes que afecten 
la societat. En aquesta ocasió, en el debat es parlarà al 
voltant de la pregunta “Què és la violència?” i es tractarà 
d’identificar alguns dels diferents eixos de la violència 
masclista, aliada amb altres com la laboral, la xenofòbia, 
la transfòbia, el racisme… i així tractar la importància de la 
interseccionalitat.
Per a més informació, visita la pàgina web d’Orgull Ràdio
A càrrec de: Orgull Ràdio. Organitza: Orgull Ràdio

CONCERT INAUGURAL OBJECTIU DONA
DIMECRES 25 DE NOVEMBRE,  
A LES 19.00 HORES
Inaugurem l’exposició sorgida de la segona convocatòria 
del cicle “OBJECTIU DONA” amb la projecció del curt-
metratge “El cucarrón: el acto psicomágico”, de l’artista 
Francesca Rauchi, i el concert de Mon Feijóo, cantant i 
compositora nascuda a Ourense i establerta a Barcelona 
que fusiona diversos estils que van des del pop al rock 
passant per altres peculiaritats. En aquest concert repas-
sarà les cançons dels seus discs “De Peces y culebras”, 
“No quiero ser reina” i “Mi primer pan”.
En cas que aquesta activitat no es pugui dur a terme de 
forma presencial, es podrà seguir en directe a través del 
nostre canal de youtube.
Per a més informació, visita la pàgina web del Casal
A càrrec de: Mon Feijóo y Francesca Rauchi
Organitza: Casal Mas Guinardó

CABARET FEMINISTA
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE,  
A LES 21.00 HORES
Cabaret on la dona i el missatge feminista és la protagonista
A càrrec de: Acte coorganitzat amb la cooperativa TRAMA
Organitza: Trama i Espai Jove Boca Nord

EL GUINARDÓ

ACTIVITATS DEL CASAL MAS GUINARDÓ 
Pl. Salvador Riera, 2. 08041 Barcelona. Tel. 934 461 429.
cemasguinardo@qsl.cat

TRENQUEM ELS ESTEREOTIPS!
DURANT EL MES DE NOVEMBRE
Els estereotips i els rols de gènere estan molt presents en la 
nostra societat: als mitjans de comunicació, al llenguatge, a 
l’assignació de responsabilitats... tot perpetuant la violència 
envers les dones. Ens ajudes a desmuntar-los? Fes el teu 
dibuix d’un personatge tradicional reinventat o del teu heroi 
o heroïna contra la violència, envia’l a cemasguinardo@qsl.
cat i el penjarem a l’aparador del Mas! 
Activitat per prendre consciència i prevenir estereotips i dis-
criminacions, fomentant la igualtat de gènere i les relacions 
equitatives.
A càrrec de: Casal Mas Guinardó. Organitza: Casal Mas Guinardó

EXPOSICIÓ “EL CUCARRÓN. EL ACTO 
PSICOMÁGICO”
DEL 2 DE NOVEMBRE AL 31 DE DESEMBRE
Proposta guanyadora de la segona convocatòria del cicle 
“OBJECTIU DONA”. Sèrie fotogràfica entorn del projecte 
transmèdia “El Cucarrón”, on la protagonista s’enfronta a 
un trauma viscut de petita: un abús sexual que després 
de molts anys continua afectant negativament la seva vida 
quotidiana. En aquest intent, reviurà i resignificarà positi-
vament les imatges del passat. L’ajuda dels seus amics i 

mailto:cemasguinardo@qsl.cat


HORTA

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC MATAS  
I RAMIS
Feliu i Codina, 20 08031 Tel. 934072356 

 @ccmatasiramis   @ matasiramis   ccmatasiramis

PROJECCIÓ I CINEFÒRUM  
DE “CHEZ JOLIE COIFFURE” 
DILLUNS 23 DE NOVEMBRE,  
A LES 18.30 HORES
Sessió de cinema amb debat organitzat entorn del film 
Chez jolie coiffure de Rosine Mfetgo Mbakam. Bèlgica, 
2018. 71’. VOSC.
Una perruqueria és l’espai escollit per la directora per enre-
gistrar, amb una habilitat i respecte absolut, les converses 
—lliures, plenes de dolor, de por, però també de deter-
minació— sobre les expectatives d’unes dones migrants 
al bell mig d’un barri de Brussel·les. De la mà de Sabine, 
vinguda del Camerun després d’haver estat en règim de 
semi esclavatge al Líban, el film ens fa entrar en aquest 
petit espai de vuit metres quadrats on ella i les altres perru-
queres treballen entre 13 i 14 hores de manera clandestina 
a l’espera que es regularitzi la seva situació sota l’amenaça 
de l’expulsió i la curiositat dels turistes.
Durada: 2h
Sessió presencial amb inscripció prèvia:
https://matasiramis.inscripcionscc.com/MiramModular/
buscador/buscador.jsp?g=1&c=11&t=CE&f=DO
En cas de restriccions, l’activitat es farà en línia.  
Consulteu el nostre web:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis
A càrrec de: Drac màgic, cultura audiovisual
Organitza: Dones d’Horta i Centre Cívic Matas i Ramis

MAREA LILA DE RODAUTORS
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE,  
A LES 19.00 HORES
Situació de la dona a la cançó d’autor + micro obert
El col·lectiu Marea lila de l’associació de cantautors/es Ro-
dautors oferirà una xerrada sobre la situació de la dona al 

POSAR LÍMITS
DIJOUS 26 DE NOVEMBRE,  
A LES 17.00 HORES
Taller d’abordatge corporal i des de la consciència per 
explorar dificultats i descobrir fortaleses a l’hora de posar 
límits, dir “no” i confrontar si es dóna el cas. S’exploraran 
les 4 emocions bàsiques: alegria i ràbia (expansió) i tristesa 
i por (contracció); i es farà una aproximació a com escoltar 
i sostenir les emocions sense desbordar-se ni reprimir-se, 
des del moviment i la quietud i des d’un apoderament 
genuí, fent servir eines com la Gestalt, la bioenergètica i la 
meditació.
En cas que aquesta activitat no es pugui dur a terme de 
forma presencial, es realitzarà en línia a través de Zoom.
Per a més informació, visita la pàgina web del Casal
A càrrec de: Sergi Sanmartín Puig (Okinawa Budo Shorei-kan)
Organitza: Casal Mas Guinardó

LES NOVES MASCULINITATS. FEMINISME 
PER A HOMES
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE,  
A LES 18.30 HORES
Descripció de l’activitat: El feminisme és indispensable per 
a la transformació social. Partint de la premissa que «el 
futur serà feminista o no serà», des d’aquest taller en línia 
es promou la reflexió sobre la societat actual i les diferèn-
cies de rols establertes, incidint en els masclismes que ens 
afecten (des dels micromasclismes fins a les formes més 
virulentes i visibles). Un taller per a homes que els preocu-
pa el masclisme de la societat i volen saber com conver-
tir-se en part de la solució.
Per a més informació, visita la pàgina web del Casal
A càrrec de: A Granel SCCL
Organitza: Casal Mas Guinardó

https://matasiramis.inscripcionscc.com/MiramModular/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis


SANT GENIS DELS AGUDELLS

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC CASA GROGA
Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. Tel: 934186531
cccasagroga@qsl.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

AMB VEU DE DONA: MARIA LA BLANCO, 
PRESENTA “CANTAUTORA” 
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE,  
A LES 19.00 HORES 
Maria la Blanco és una cantant, guitarrista, violista i com-
positora que fusiona diversos estils musicals en les seves 
cançons. La seva música va des de la bossa-nova a la 
rumba, passant pel funk i el bolero. De família gallega i an-
dalusa, i nascuda a Barcelona, ha enregistrat el seu primer 
treball discogràfic, “Cantautora” (SatéliteK 2020)
En cas que la situació derivada de l’actual crisi sanitària 
impedeixi la celebració del concert a l’equipament, aquest 
passará en línia al canal de YouTube: https://bit.ly/2X9QMGr
A càrrec de: María La Blanco, cantant. 
Organitza: CC Casa Groga 

ACTIVITATS DEL CASAL GENT GRAN DE 
SANT GENÍS I DEL CENTRE CÍVIC CASA 
GROGA
Carrer Naïm, 10-12. 08035 Barcelona. Tel. 667620051 
cggsantgenis@bcn.cat 

XIFRES QUE AMAGUEN HISTÒRIES DE VIDA 
DIMECRES 25 DE NOVEMBRE (TOT EL DIA)
Acció coordinada a les xarxes socials per denunciar, donar 
visibilitat i fer palès que les estadístiques dels feminicidis 
amaguen històries properes, entorns vulnerables, dones 
sotmeses, violències estructurals... 
Lectura dramatitzada sobre els testimonis de feminicidis 

món de la cançó d’autor i la necessitat de crear espais no 
mixtes per visibilitzar la lluita feminista als escenaris, amb 
un espai posterior de micro obert per totes les assistents 
que vulguin participar.
Activitat presencial amb inscripció prèvia:
https://matasiramis.inscripcionscc.com/MiramModular/
buscador/buscador.jsp?g=1&c=11&t=CE&f=DO
En cas de restriccions, s’anul·la l’activitat. 
A càrrec de: Alba Mirás, Anna Andrés, Alba Luz, Irene González 
Organitza: Marea lila de l’associació de cantautors/es Rodautors i 
Centre Cívic Matas i Ramis

PROJECTE PANKHURST: CONVOCATÒRIA 
D’ART EMERGENT FEMINISTA 
El CC Matas i Ramis obre una convocatòria de comissariat 
per a projectes expositius de temàtica feminista de l’1 de 
novembre fins al 9 de desembre. El projecte triat, s’expo-
sarà entre el 17 de febrer i el 15 de març de 2021 al centre. 
La convocatòria rep el nom en homenatge a Emmeline 
Pankhurst, una de les fundadores del moviment sufragista 
britànic.
Podeu consultar les bases al web del Centre Cívic:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
matasiramis/p/38390/convocatoria-projecte-pankhurst

mailto:cccasagroga@qsl.cat
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https://bit.ly/2X9QMGr
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LA VALL D’HEBRON

ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI  
CAN TRAVI
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. 08035 Barcelona. 
Tel.: 934 289 848

EXPOSICIÓ STONEWALL, UN VIATGE 
D’ANANDA I TORNADA A LES PRIMERES 
MANIFESTACIONS LGTBI. 
DEL 9 AL 28 DE NOVEMBRE
Dins el Cicle Empodera’t
Projecte expositiu produït pel Centre LGTBI de Barcelona 
i realitzat amb material fotogràfic provinent del Centre de 
Documentació de l’LGBT Centre de Nova York, l’Arxiu 
Municipal de Barcelona i la col·lecció de Colita. A través 
d’una trentena d’imatges, l’exposició mostra les primeres 
manifestacions que van començar a organitzar-se a la 
ciutat de Nova York un any després de la batuda policial 
de l’Stonewall Inn, el Christopher Street Liberation Day, així 
com altres expressions d’activisme i mobilització incipient 
al voltant de la lluita pels drets LGTBI. 

PRESENTACIÓ FESTIVAL EMPODERAT I 
PROJECTE DONART CREATIVES HORTA-
GUINARDÓ
12 NOVEMBRE, A LES 19.00 HORES
Acte de presentació de la programació de festival Empo-
derat, detallant horaris, artistes i propostes adaptades a les 
noves mesures sanitàries.
Presentació del projecte Donart com a proposta de distric-
te per dinamitzar el sector cultural i social de les dones i 
col·lectius artístics en el territori.
Trama explicarà la web i tot el que es podrà trobar en ella.
Aquesta trobada marcarà una continuïtat entre els dos 
projectes per crear sinergies futures.
Conexió https://www.youtube.com/channel/UC-
ClAiNBJJiGbCTL1mUL7W2Q/featured
A càrrec de: Dona Cançó/ Can Travi/Trama. 
Organitza: Dona Cançó i Casal de barri Can Travi

comesos a l’estat espanyol durant aquest 2020. Acció 
coordinada a les xarxes socials.
En segona persona, dones del barri de Sant Genís de 
diferents edats i tipologies, donaran veu a feminicidis que 
s’han comes durant aquest any, donant visibilitat a aque-
lles dones assassinades a mans de les seves parelles. 
Podeu seguir l’acció a l’Instagram del CC Casa Groga: 
https://www.instagram.com/centreciviccasagroga/
I al Facebook i Instagram del Casal de Gent Gran 
A càrrec de: Taula de Dona Sant Genís dels Agudells 
Organitza: CC Casa Groga i Casal de Gent Gran Sant Genís

LA TEIXONERA

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC TEIXONERA
Carrer Arenys 75, 08035 Barcelona. Telèfon: 93 256 33 88

AUTOESTIMA. RECREA’T.
DIMARTS 24 DE NOVEMBRE,  
A LES 17.00 HORES
Aquesta xerrada-taller pretén crear un espai on les dones 
puguin redescobrir el propi potencial i el puguin expressar 
a través del moviment, l’expressió, la presa de consciència, 
i que el puguin oferir a si mateixes i al món. Això afavorirà 
el benestar, la salut emocional, física i relacional, i potenci-
arà els propis recursos, habilitats i competències.
La xerrada es durà a terme a través de la plataforma 
zoom. Cal inscripció prèvia a: https://teixonera.ins-
cripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.
jsp?g=1&c=19&t=CE&f=XC.
A càrrec de: Xerrada a càrrec d’Esther Cáceres (PIAD)
Organitza: PIAD Punts d’Informació i Atenció a les Dones.

https://www.youtube.com/channel/UC-ClAiNBJJiGbCTL1mUL7W2Q/featured
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El cabaret es retransmetrà online al Canal Yotube del Casal 
de Can Travi
A càrrec de: Montserrat Escopinya (MC i Maga), Keops Guerrero 
(Aeris i Dansa), Flamenco Queer (Música i Dansa) i The Rodriguez 
Sisters (Música i Humor)
Organitza: Associació Dona Cançó i el Casal de barri Can Travi 

VERMUT EMPODERA’T
DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE,  
A LES 12.30 HORES
Concert d’Aura. Monique Makon i Clara Martín (Aura) és un 
projecte nascut a Nou Barris que es basa en el canvi cons-
tant. Partim de la idea de reivindicar el feminisme com a 
lluita política i social, tenint l’empoderament i alliberament 
de les dones com a única i possible victòria. Cantem per 
no perdre la veu davant de l’opressió constant que patim, 
fem música per alliberar-nos de les cadenes. Som com 
l’aire fresc, que ho omple tot de calma.
Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia a: 
info@casalcantravi.cat
El concert es retransmetrà online al Canal Yotube del Casal 
de Can Travi
A càrrec de: AURA 
Organitza: Associació Dona Cançó i el Casal de barri Can Travi 

CABARET EMPODERA’T 
DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE,  
A LES 19.00 HORES
Una nit cabaretera, amb una maga com a presentadora, 
amb dos números de trapeci i dansa, per acabar dansa 
i música, flamenco queer, per una altre banda un trio de 
dones músiques, amb molt d’humor. 
Aforament limitat. 
Cal fer reserva prèvia a: info@casalcantravi.cat

mailto:info@casalcantravi.cat
mailto:info@casalcantravi.cat


ADRECES

BIBLIOTECA CARMEL-JUAN MARSÉ
C. Murtra, 135-145. 08032 Barcelona. Tel. 934072870. 
b.barcelona.jma@diba.cat

BIBLIOTECA HORTA-CAN MARINER
C. del Vent, 1. 08031 Barcelona. Tel. 934 208 285. 
b.barcelona.cm@diba.cat

CASAL DE BARRI CAN TRAVI
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. Tel. 934 289 848

CASAL DE GENT GRAN SANT GENÍS
C. Naïm, 10-12. 08035 Barcelona. Tel. 667620051 
cggsantgenis@bcn.cat

CASAL MAS GUINARDÓ
Pl. Salvador Riera, 2. 08041 Barcelona. Tel. 934 461 429.
cemasguinardo@qsl.cat

CENTRE CÍVIC CARMEL
C. Santuari, 27. 08032 Barcelona. Tel. 932563333. 
cccarmel@bcn.cat

CENTRE CÍVIC CASA GROGA 
Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. Tel. 934 186 531
cccasagroga@qsl.cat

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS 
C. Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona. Tel. 934 072 356.
ccmatasiramis@bcn.cat

CENTRE CÍVIC TEIXONERA
C. Arenys, 75. 08035 Barcelona. Tel. 932563388. 
ccteixonera@qsl.cat

ESPAI JOVE BOCA NORD 
C. dels Agudells, 37. 08032 Barcelona. Tel. 934 299 369. 
info@bocanord.cat 
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