


Del 17 de novembre al 17 de desembre

EXPOSICIÓ: “LA FORÇA DE LA DONA”
A càrrec de Josep M. Alabart
L’artista ens convida a veure a través d’una mirada penetrant, 
la seguretat i l’apoderament d’elles, les protagonistes de 
l’exposició.
 Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts (Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35)

Dilluns 23 de novembre, de 18 a 20 h

TALLER: “TASTET D’AUTOESTIMA. RECREA’T”
A càrrec d’Esther Cáceres
Aquest taller pretén crear un espai on les dones puguin re-
descobrir 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 potenciarà els propis recursos, 
habilitats i competències.
Activitat virtual a càrrec d’Esther Cáceres.
Inscripció prèvia al correu electrònic 
b.barcelona.mab@diba.cat
al telèfon 932 221 198 o presencialment a la Biblioteca 
Montserrat Abelló (Comtes de Bell-lloc, 192). 

Dimecres 25 de novembre. De 18 a 22 h 

IL·LUMINACIÓ DE COLOR LILA SOBRE LA FAÇANA
de la seu del Districte amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones (pl. Comas, 18)

A les 20 h

CONFERÈNCIA: “L’ICEBERG DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES”
A càrrec de Mónica Timón, de Pandora Psicologia.
Activitat virtual al web del Centre Cívic Can Deu 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS
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Divendres 27 de novembre
De 10 a 12.30 h

JORNADA SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA
EN TEMPS DE PANDÈMIA
Ponència a càrrec de Sònia Ruiz García, Directora de Ser-
veis de Gènere i Polítiques del Temps, Gerència Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona.
Projecció d’un vídeo amb la lectura del manifest per membres 
de la Taula de Dones.
Activitat virtual. Consulteu l’enllaç a 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Ho organitza: Circuit Barcelona contra la Violència Masclista 
(les Corts) i Taula de Dones de les Corts.

A les 18.30 h

CONFERÈNCIA: “EL FEMINISME COM A SUPERPODER”
A càrrec de M. Rosa Aparicio, tècnica d’educació, experta 
en didàctica del còmic, i amant del gènere.
Partint de l’estrena de la pel·lícula Wonder Woman, l’any 2017, 
s’analitza la creació del personatge de còmic, l’any 1941, apor-
tant dades del seu creador, de les vinculacions amb els movi-
ments feministes americans de l’època i dels diversos autors que 
la van dibuixar i en van crear guions. També s’aporten dades de 
les superheroïnes que la van precedir i de les successores, tant 
en els còmics com en el cinema. El crític de còmic Quim Pérez 
oferirà una breu introducció sobre els còmics de superheroïsme.
Activitat virtual. Consulta l’enllaç al web de la Biblioteca Mont-
serrat Abelló: 
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca

Dimecres 9 de desembre, a les 18 h

TALLER D’EXPRESSIÓ: 
“RECEPTES PER A LA FELICITAT”
A càrrec de Marta R. Peribáñez
Taller vivencial per reconèixer les emocions desagradables i bus-
car estratègies per transformar-les en emocions agradables. 
Activitat virtual. Consulta l’enllaç al web de la Biblioteca Les 
Corts - Miquel Llongueras:
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmllongueras/ca 
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