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11 de gener, 8 de febrer i 22 de març, 
de 18.00 a 19.30 hores
SESSIONS VIQUIDONES
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Aprèn a editar a la Viquipèdia 
biografies de dones rellevants a la 
història. Comptarem amb l’ajuda 
d’una professional que ens facilitarà 
les eines per poder fer visible la 
trajectòria de dones que formen part 
del nostre patrimoni feminista.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Inscripcions: doneslescorts@gmail.com
Activitat gratuïta

15, 22, 29 de gener, a les 18 hores
TRIVIAL SEX
A Instagram de @Jovecardí
Preguntes a l’Instagram amb 
respostes correctes i incorrectes en 
educació sexual.
Ho organitza: Jovecardí
Activitat gratuïta

19 de gener, a les 18 hores
MATERNITATS JOVES EN TEMPS DE 
COVID
Al PIJ (activitat presencial)
Espai de trobada de mares joves 
en temps de covid, compartim 
dinàmiques i experiències.
Ho organitza: PIJ
Activitat gratuïta

20 de gener, a les 18 hores
ESTIMO EL MEU COS
A Instagram de @Jovecardí

Monogràfic de dues hores, parlem de 
cossos dissidents.
Ho organitza: Jovecardí
Activitat gratuïta

20 de gener, 17 de febrer i 17 de març, 
a les 18 hores
CINEMA DE DONES AL MÓN: “DONA I 
SEXUALITAT” I “DONA I ART”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Aquest trimestre combinem dos cicles 
sobre cinema de dones. Com a Taula 
de Dones de les Corts, programem 
un cicle de cinema i documental 
relacionat amb la dona en diferents 
situacions, problemàtiques i mirades 
al món. Un espai on projectar històries 
fictícies i realitats en clau de gènere. 
A més, en cada sessió convidem una 
experta en la matèria per amenitzar el 
debat posterior.
Ho organitza: Taula de Dones de les 
Corts
Enllaços inscripció: 
HYSTERIA
JOANA BIARNÉS, UNA ENTRE TOTS
PINA
Gratuït

9 de febrer a les 18.30 h
CINEMA: ME LLAMO VIOLETA
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
Als sis anys, Ignacio va dir als seus 
pares: “Sóc una nena, em dic Violeta”. 
A través de la història de Violeta i 
els seus pares, i la d’altres joves i 
les seves famílies, vam explorar el 
complex trànsit que aspiren a realitzar 
aquests nens i nenes transgènere.
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i 
Peitx (activitat presencial)
Activitat gratuïta

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4173
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4194
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4195


De l’1 al 12 de març, a les 18 hores
EXPOSICIÓ PARTICIPATIVA: “DONES 
REFERENTS”
A l’Instagram del PIJ
Exposició conjunta amb les 
universitats, es buscaran dones 
referents per a cada sector 
universitari triat pel mateix alumnat.
Ho organitza: PIJ
Activitat gratuïta

4 de març, a les 17.30 hores 
LES NENES A LA HISTÒRIA 
Biblioteca Montserrat Abelló
Contes trimestrals sobre biografies 
de dones que han deixat empremta 
en el seu pas. Perquè els nens i les 
nenes aprenguin que la història també 
l’han escrit noms de dones i perquè 
les dones no quedin en l’oblit. Aquest 
cicle és un intent de mostrar un món 
més equilibrat on es puguin trobar 
referents femenines (científiques, 
escriptores, defensores de drets 
socials, etc.). El seu coneixement 
permetrà sensibilitzar-se sobre la 
figura de la dona al llarg de la nostra 
història i fomentar la igualtat en els 
infants més petits. A partir de 6 anys.
Ho organitza: Biblioteca Montserrat 
Abelló (activitat presencial)
Activitat gratuïta
 
9, 16 i 23 de març, a les 18 hores
CICLE DE TWERK FEMINISTA
A l’Instagram de @Jovecardí i 
plataforma Zoom.
Cicle de tres sessions d’1 hora 30 minuts 
cada una, classes de moviment amb 
expertes feministes que defensen el 
ball i el moviment del cos lluny de les 
mirades i prejudicis socials.
Ho organitza: Jovecardí

Activitat gratuïta
9 de març a les 18.30 h
CINEMA: A THOUSAND GIRLS LIKE ME
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
La violència sexual contra les 
dones és un delicte des de 2009 
a l’Afganistan. Però, a la pràctica, 
les dones temen les possibles 
represàlies de presentar càrrecs. 
Lamentablement, la història de la 
Khatera és el típic exemple d’aquest 
fenomen: ella i la seva mare han 
rebut amenaces, fins i tot dels seus 
propis familiars, i s’han vist obligades 
a traslladar-se freqüentment. La 
Khatera ha patit diversos avortaments 
abans d’acabar donant a llum a una 
nena. Seguint el consell d’una mul·là, 
ha explicat la seva història en un 
programa televisiu i ha presentat 
càrrecs contra el seu pare.
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i 
Peitx (activitat presencial)
Activitat gratuïta 

Dimecres, 10 de març, a les 19 hores 
(prèvia confirmació a la Biblioteca)
“DEBAT ESCÈNIC: UN VOT, UN DRET”
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras
1 d’octubre de 1931, a les Corts 
republicanes es debat la inclusió 
del sufragi femení en la nova 
constitució. Aquell dia només dues 
dones exerceixen com a diputades 
en el Parlament: Clara Campoamor 
i Victoria Kent. Sobre l’escenari 
dues actrius reproduiran aquest 
debat. Entre elles sorgirà un debat 
apassionant sobre la necessitat o no 
de donar el vot a les dones.
Ho organitza: Biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras
Activitat gratuïta



Dijous, 11 de març, a les 19 hores
Auditori Centre Cívic Tomasa Cuevas
Teatre: ME N’HE SORTIT. 
Davant el fet tràgic que suposa 
viure un acte de violència 
masclista, aquesta peça teatral 
ha volgut reivindicar el paper de 
superació que algunes dones 
maltractades han experimentat. Una 
obra feta des del cor i la complicitat, 
per homenatjar totes les víctimes 
que transformen el patiment en una 
arma de supervivència. Me n’he sortit 
és una obra pensada, dissenyada i 
realitzada per la Taula de Dones de les 
Corts l’any 2019. 
Ho organitza: Taula de Dones de les 
Corts
Inscripcions: Centre Cívic Tomasa 
Cuevas - Les Corts
Activitat gratuïta

Del 22 al 31 de març, de 16 a 20 hores
EXPOSICIÓ INTERSECCIONAL
A l’Instagram de @Jovecardí i a l’espai 
Jovecardí
Exposició que parla dels orígens i 
conceptes del feminisme i aborda el 
colonialisme de gènere.
Ho organitza: Jovecardí
Activitat gratuïta
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Tota la informació a:

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

twitter: @doneslescorts 
facebook: facebook.com/cortsdones
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pronuncien contra l’assetjament sexual 
o que denuncien la violència a què es 
veuen sotmeses. Són temes en què Joina 
Canyet rapeja, però que tenen en les seves
melodies ressons de jazz, fl amenc, pop 
i clàssica. Perquè si les lletres parlen de 
companyes, la seva música traspua una
companyonia entre estils.
Podeu reservar la vostra entrada a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
tomasacuevas.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts

Dissabte 7 de març, de 12 a 19 h
Vermut interseccional
Casal de Joves de les Corts 
Jornada emmarcada en la celebració 
del Dia de la Dona en què es posarà en 
relleu la importància d’integrar una visió 
interseccional en el feminisme. Jornada 
de feminismes interseccionals amb 
debat i curtmetratge i, per acabar la 
jornada, vermut i grup musical feminista. 
Presentarem el nou timeline feminista 
de les Corts per conèixer dones cèlebres 
i altres d’anònimes que han trepitjat els 
nostres carrers.
Ho organitza: Equipaments juvenils de les Corts

Dijous 12 de març, a les 18 h
Les nenes maques
Sala d’actes de la Biblioteca 
Montserrat Abelló
Tota la literatura infantil està plena 
de nenes valentes, fortes, decidides i 
que encara que tenen por no es deixen 
vèncer, les vols conèixer?
A partir de 4 anys.
Professional: Montse Dulcet.
Ho organitza: Biblioteca Montserrat Abelló

Dijous 12 de març, a les 19 h
Sessió d’assessoria laboral i gènere
PIJ Les Corts 
Sessió d’assessoria laboral destinada a 
tractar temes que afecten les dones per la 
seva pròpia condició de gènere.
Ho organitza: PIJ Les Corts i Assessoria Laboral

ART, CULTURA I CIÈNCIA

15 de gener, 12 de febrer i 18 de març
Dimecres a les 18.30 h
Cicle de cinema de dones al món: La 
dona a Àsia
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Cicle de cinema i documentals relacionat 
amb la realitat de la dona en diferents 
llocs del món. Amb la participació d’una 
experta en la matèria per amenitzar el 
debat posterior.
Ho organitza: Taula de Dones de les Corts

Del 3 de febrer al 2 de març
Exposició: Amb veu de dona
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts
Les alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Thau 
de Barcelona refl exionen sobre la violència 
de gènere, i ho refl ecteixen en pintures que 
van més enllà de l’esbós i diuen moltes 
més coses de les que ens poden semblar 
en una primera ullada.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts

DONES I APODERAMENT

Divendres 7, 14 i 21 de febrer
De 18 a 19.30 h
Cicle de twerk feminista
Espai Jovecardí 
Monogràfi c de tres sessions en què es farà 
un petit tast d’iniciació al twerk. A banda 
d’ensenyar el ball, també es treballaran 
valors relacionats amb l’origen d’aquest 
gènere, com l’autoestima i l’empoderament 
femení per esdevenir una eina de 
transformació personal i social. 
Ho organitza: Espai Jovecardí

Dijous 13 de febrer, a les 18.30 h
I tu, com lligues?
Espai Jovecardí 
Taller dirigit a adolescents en el qual 
es tractaran temes relacionats amb 
l’afectivitat i l’amor romàntic.
Ho organitza: PIJ Les Corts, Aquí t’escoltem i 
Espai Jovecardí

Dijous 5 de març, a les 18 h
Les dones i la resiliència
Centre Cívic Can Deu
En commemoració del Dia Internacional 
de la Dona, parlarem de les infi nites, i mai 
publicitades, capacitats de resiliència 
de les dones en totes les èpoques, i 
per descomptat també de l’actualitat. 
Prendrem consciència i farem refl ex de la 
resiliència de les dones.
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

Divendres 6 de març, a les 22 h
Concert ‘Companyes’ de Joina
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts
Ni d’homes, ni per a homes, ni masclista. 
La veu del rap pot ser tan dolça com la 
de Joina i tan reivindicativa com ho són 
les seves cançons: temes que parlen de 
l’empoderament de les dones, que es 
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1 Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, travessera de les Corts, 58

2 Biblioteca Montserrat Abelló, Comtes de Bell-Lloc, 192

3 Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart", Comandant Benítez, 6

4 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts, Dolors Masferrer i Bosch, 33

5 Punt d'Informació Juvenil (PIJ), 

 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, 

Dolors Masferrer i Bosch, 33

6              Riera Blanca, 1-3
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