
ACTIVITATS AL 
DISTRICTE DE 
SANT ANDREU



Benvolgudes, 

Encarem una nova commemoració del 8 de 
Març fixant els nostres objectius en la ne-
cessitat de reivindicar les milers de milions 
d’hores que les dones de tot el món desti-
nen a les cures cada dia de manera no re-
munerada. La visibilització de les tasques 
pel benestar d’altres persones urgeix una 
democratització tan necessària com justa, 
de manera que permeti reequilibrar la dis-
tribució del temps i també de la riquesa ge-
nerada pel treball a tot arreu. 

Ja siguin de portes endins com de portes 
enfora de la casa, el sector de les cures és 
l’únic que ens garanteix la dignitat des que 
naixem fins que ens fem grans i, malaura-
dament, ha estat la tasca més infravalo-
rada i precaritzada de la història de la hu-
manitat. En l’àmbit domèstic, el temps que 
hi destinen les dones a les diferents res-
ponsabilitats de gestió i cura no solament 
quadruplica el temps que hi destinen els 
homes, sinó que també suposa un dels pit-
jors remunerats quan aquesta tasca la du a 
terme una persona externa. 

SALUDA



Des de l’esclavatge de facto que han viscut 
històricament les minyones al servei de la 
burgesia fins als abusos que encara avui 
pateixen milions de dones de fer feines, la 
desigualtat i l’explotació que es viu en torn 
a les cures acaba perjudicant sempre els 
col·lectius més vulnerables. Les persones 
migrades, les treballadores d’origen humil 
o les famílies monoparentals femenines 
són només alguns exemples de desigual 
distribució del temps i la riquesa en base a 
la invisibilització de les cures dins del teixit 
productiu. 

La lluita feminista no s’entén sense apro-
fundir en aquest clam per un repartiment 
del temps radicalment equitatiu i econò-
micament responsable. Un reequilibri que 
permeti la igualtat en el temps d’oci de to-
tes les persones i que garanteixi el benes-
tar i la qualitat de vida que mereixen totes 
aquelles dones que ens han cuidat, ens 
cuiden i ens cuidaran. La revolució de les 
cures ha arribat per quedar-s’hi! 

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu 



Sovint, quan pensem en cures, pensem en 
femení: perquè sempre les dones? Tradi-
cionalment s’ha encomanat a les filles i a 
les joves la cura dels pares i sogres malalts 
o impedits. A més de l’afectació psicològica 
i emocional que això comporta, haver de fer 
un esforç físic sense cap coneixement previ 
de com s’hauria de fer, fa que a curt termini 
les dones en sortim perjudicades: quantes 
esquenes, espatlles i braços destrossats 
per un mal us de la força física… Cada ve-
gada més hi ha persones -gairebé sempre 
dones- que  es dediquen a aquestes tas-
ques, i que en molts casos no s’han pogut 
preparar com caldria. D’aquí la urgència 
de proporcionar a les persones cuidadores 
-dones i homes- els mitjans necessaris per 
tal que tinguin una atenció personalitzada, 
donant-los una formació imprescindible, 
una instrucció en la prevenció de riscos la-
borals, i un suport psicològic adient. Objec-
tius que també contribuiran a una millora 
de l‘atenció i qualitat de les cures, a favor 
dels qui les reben.

Endinsem-nos ara en el tema de la mater-
nitat: la mà que bressola el bressol és la mà 
que governa el món. Volem poder tenir cura 
dels nostres fills i filles i decidir com fer-
ho en llibertat. La criança és un assumpte 
que exigeix corresponsabilitat social.   

MANIFEST



Ser mare hauria d’estar cuidat i protegit i 
la criança respectada és el dret a alletar 
i tenir cura del nostre fill o filla. L’actual 
crisi sanitària i socioeconòmica ha multi-
plicat els casos de violències masclistes i 
ha augmentat la violència obstètrica; s’han 
implantat nous protocols: ens separen dels 
nostres nadons, ens dificulten la instaura-
ció de la lactància materna, no tenim su-
port posterior... i fins i tot, en alguns casos, 
ens hem vist obligades a parir soles. I tam-
bé les mares feministes aspirem a permi-
sos parentals en què prevalgui la llibertat 
de les famílies per organitzar-se. 

Com a conclusió: volem la igualtat de gène-
re pel que fa a la cura dels nostres familiars 
adults, malalts o impedits. Que no sigui per 
defecte una tasca femenina. I que es doni 
valor i es protegeixi la maternitat, la lac-
tància materna i la criança, prioritzant per 
damunt de tot les necessitats dels nostres 
infants.

Març del 2021 - A.P.E.P.A. (Associació Pro-
motora de l’Educació Permanent d’ Adults) 
CFA Pegaso i ALBA LACTANCIA MATERNA



ACTE CENTRAL DE 
DISTRICTE 
DIJOUS 11 DE MARÇ A LES 18 H
365 dies: Democratitzem les cures

Les cures són un concepte molt ampli que 
engloba totes les activitats que es fan per 
donar resposta a les necessitats físiques, 
psicològiques i emocionals d’una o més 
persones tant en l’esfera privada com en 
l’esfera pública. Per sobre de tot, la cura 
és una activitat que unes persones duen a 
terme vers unes altres persones.

El treball de cura està incorporat en nom-
brosos programes, accions i equipaments 
del Districte de Sant Andreu i la varietat 
de persones i col·lectius que estan impli-
cats en la provisió i la recepció d’aquestes 
cures és amplíssima.

L’acte central comptarà amb les següents 
propostes performatives: 

Representació teatral de Jo Amy Plath 
amb el Conte de les Sabates Vermelles, 
interpretat per Alba Duñó

Actuació musical del grup de dones 
joves: la Clika Pika

Manifest a càrrec d’Alba Lactàn-
cia Sant Andreu i   



Associació Promotora de l’Educació Per-
manent d’ Adults Parlaments institucio-
nals

Descoberta del plafó expositiu sobre els 
temps de cures 

L’acte serà obert al públic i accessi-
ble a la comunicació amb subtitula-

ció en pantalla i interpretació en llengua 
de signes. Cal inscripció prèvia fent clic 
aquí. 

Organitza: Districte de Sant Andreu i 
Consell de Dones del Districte

Lloc: Espai Josep Bota (recinte Fabra i 
Coats)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchl9bHauQWHFM74UeTpLP-msN_lzOD424axmFaGYgaSnEIZA/viewform


ACTIVITATS 
D’ENTITATS, 
EQUIPAMENTS I 
SERVEIS 

DILLUNS 1 DE MARÇ  
18 h
Cinefòrum d’Oh My Goig

Projecció de diversos capítols del web-
sèrie i posterior espai de reflexió.

Organitza: Espai Jove Garcilaso 

Lloc: Espai Jove Garcilaso

DIMECRES 3 DE MARÇ
Miss Cosas y Yo

Peça de dansa, teatre i tècniques de circ a 
través de la qual ens parlarà Miss Cosas, 
el personatge que l’actriu Diana Pla ate-
rrarà a l’Espai Jove en un espectacle 
molt especial. 

Organitza: Espai Jove Garcilaso

Lloc: Espai Jove Garcilaso



DIJOUS 4 DE MARÇ

17.45 h
Canviem el conte

Explicació de contes tradicionals amb pers-
pectiva de gènere mostrant les situacions 
masclistes i analitzant, de manera activa, la 
seva solució mitjançant la reinterpretació del 
conte amb una visió positiva, igualitària, inte-
gradora i feminista. 

L’activitat es realitzarà a través de la platafor-
ma Zoom. Per aconseguir l’enllaç, s’haurà d’en-
viar un correu demanant-lo a l’entitat (infolali-
ra@gmail.com) 

Públic familiar

Organitza: SCE La Lira

Lloc: SCE La Lira

19 h
Dones d’art – Frida Kahlo 

Conferència teatralitzada de producció pròpia 
(públic adult)

El paper de la dona en la història de l’art ha 
estat polièdric: creadora, inspiradora,    

mailto:infolalira%40gmail.com?subject=
mailto:infolalira%40gmail.com?subject=


catalitzadora, avantguardista,  trencado-
ra...l’hem vista en primera línia com a artista, 
com a musa, com a element vehicular d’altres 
personalitats o col·legues, en definitiva com a 
protagonista directa o indirecta del fet artístic. 

Endinsa’t en la ment de Frida a través d’una ex-
periència on hi participen tots els sentits. 

“Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. 
Nunca pinté mis sueños, sólo pinté mi pròpia 
realidad”... T’atreveixes a viure-la?

Cal reserva prèvia

Organitza: CC Trinitat Vella

Lloc: CC Trinitat Vella

19 h
Concert: KETEKALLES

Ketekalles és grup feminista no mixt que visibilitza 
el discurs de la dona i reivindica la presència de mú-
siques als escenaris. Rumba, funk, hiphop, soul... La 
seva fusió sonora fa un viatge introspectiu que ba-
rreja l’àmbit personal amb el polític.

Cal inscripció prèvia. 

Organitza: Espai Gent Gran i CC Baró de 
Viver

Lloc: Espai Gent Gran i CC Baró de Viver



DIVENDRES 5 DE MARÇ

10.30 h 
Dona: cuidem-nos!

Treball d’expressió corporal amb les do-
nes del Casal Gent Gran Navas basat en 
els 4 elements de la naturalesa fusionats 
amb la figura de la dona. Com ens hem de 
cuidar tot i l’opressió en moltes ocasions 
per renàixer més fortes.

Organitza: Casal Gent Gran Navas

Lloc: Casal Gent Gran Navas

16:30 h
Visita guiada a l’exposició MNAC: 
Art, Dones i Lluita 

Els canvis en la vida i el posicionament so-
cial de la dona des de mitjan segle XIX fins a 
1936, reflectits en les obres que conformen 
la col·lecció d’Art Modern.

Lloc: Citació a l’exterior de l’entrada princi-
pal MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc 
s/n). Metro Pl. Espanya.

Cal inscripció prèvia des de 15 dies    



abans a la web del Centre Cívic, o en aquest 
enllaç: https://cutt.ly/RhFshxs

Activitat gratuïta

Dins del cicle ITINERARIS CULTURALS

Organitzen: MNAC i CC La Sagrera-La Ba-
rraca 

17 h
Taller : Gestió dels temps i conci-
liació familiar

Taller d’apoderament per parlar de la con-
ciliació familiar, coresponsabilitat a la llar i 
recomanacions d’autocura per evitar la so-
brecàrrega de les dones en les feines de la 
llar i cures. 

Organitza: Comissió de Dones de la Taula 
Comunitària de Baró de Viver

Format virtual. Ho podreu seguir a través de 
plataforma online. 

https://cutt.ly/RhFshxs


17.30 h 
Teatre infantil: Les aventures de la 
Tona i la Mei 

La Tona i la Mei han arribat a un lloc virtual des-
conegut a la recerca d’un conte, però aquesta 
vegada el radar els ha jugat una mala passada 
i no n’han trobat ni rastre... Amb elles desco-
brirem les fascinants històries que han estat 
amagades des de fa molt de temps. Històries 
de princeses que no volen ser princeses, de 
dracs que volen ser els nostres amics i de 
mons fantàstics on pot passar qualsevol cosa.

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor

18 h
FEMME RÀDIO

Presentació del nou projecte del Grup de Do-
nes TEMPS DE DONA, del CC Baró de Viver; FE-
MME RÀDIO, plataforma de podcasts creats 
per les dones del grup a partir de les inquie-
tuds i interessos culturals i amb una mirada de 
gènere. 

Organitza: Espai Gent Gran i CC Baró de Viver

Modalitat online



18 h
Presentació del llibre “Econo-
mies Feministes i Economia So-
lidària”, a càrrec de la XES Sant 
Andreu.
L’obra reconeix la producció col·lectiva de pen-
sament i les pràctiques que integren perspec-
tives feministes, anticapitalistes i antiracistes 
a Catalunya. Contextualitza l’Economia Femi-
nista, l’Economia de les Cures, l’Ecofeminisme 
i el Feminisme Decolonial i reflexiona, a partir 
de diversos articles, sobre les aportacions i di-
ficultats de les pageses a Catalunya, els pro-
jectes d’autoorganització laboral i de suport 
mutu de les treballadores de la llar i les cures, 
els processos de transició organitzatius fe-
ministes, la denúncia del racisme burocràtic, 
institucional, sexista i mercantilista, la salut 
comunitària i les experiències d’urbanisme fe-
minista. 

Les autores del recull són Mireia Bosch, Alba 
Crespo, Sarai Dorado, Mercè Esteban, Júlia 
Granell, Elba Mansilla, Martina Marcet, Este-
l·la Marcos, Ana Muñoz, Tariana Salazar i Blan-
ca Valdivia. 

Organitza: Xarxa d’Economia Solidària 
de Sant Andreu

Lloc: Ateneu l’Harmonia



18 h
TAULA RODONA VIRTUAL
Per exposar diferents activitats fetes per 
tots els grups de dones de Baró de Viver.

Plataforma online de ZOOM

Organitza: La Tireta Salut Comunitària

18 h
Quartet Moana: Dones composi-
tores

Quartet Moana és un quartet de corda de 
música clàssica i contemporània fundat el 
2013 i format per les violinistes Rubén He-
rrera i Carlota Novell, la violista Anna Ribera 
i la violoncel·lista Clara Majón.

“Dones compositores” és un projecte que 
sorgeix de l’interès i la manera de reivindi-
cació per la dona compositora a través de la 
història. 

Reserva d’entrades a partir del 3 de març al 
telèfon 935970194 o a    
informacio@canportabella.cat  

mailto:informacio%40canportabella.cat%20%20?subject=


Preu mínim és d’1 € o aportació d’aliments 
no peribles destinat al Banc Obrer Solidari 
d’Aliments.

Organitza: CB Can Portabella

Lloc: CB Can Portabella 

19 h 
Concert amb la Clika Pika

La Clika Pika és un grup de rap feminista 
no mixt. Creuen que l’escena del hip-hop 
és eminentment masculina i masclista, on 
imperen valors com la rivalitat, la compe-
tència, la falta de companyia, l’ocupació 
violenta de l’espai i la paraula. És per això 
que aposten per un hip-hop feminista i 
anticapitalista en què la vergonya, la por, 
el respecte o l’escolta també hi càpiguen. 

Organitza: Espai Jove Garcilaso 

Lloc: Espai Jove Garcilaso



19 h
Canvi de rols!

Conversa de l’evidència del micromasclis-
me, sexisme, etc… en diferents aspectes 
de la nostra vida quotidiana. Què passaria 
si canviéssim el rol de les persones que 
apareixen en els diferents moments?

Activitat duta a terme a través de la pla-
taforma Zoom. Per participar i aconseguir 
l’enllaç, s’ha d’enviar un correu a l’entitat 
(infolalira@gmail.com) 

Activitat destinada a persones joves i 
adultes

Organitza: SCE La Lira

19.30 h
Veus contra el Masclisme: Visi-
ta guiada a l’exposició “Peque-
ño pero matón” de Nazareth Dos 
Santos

Amb la participació de l’autora i il·lustra-
dora Nazareth Dos Santos.

Organitza: Ateneu L’Harmonia

Lloc: Ateneu L’Harmonia 



DISABTE 6 DE MARÇ

11 h
Xerrada: Dones de guerra, pione-
res de la Segona República

Teresa Pàmies, Mercè Rodoreda o Rosa 
Maria Arquimbau són algunes de les es-
criptores que van deixar empremta a la 
Barcelona convulsa dels anys 30. Amb 
aquesta xerrada recordarem les trajec-
tòries d’aquestes i altres dones pioneres 
en l’àmbit de la cultura, algunes força 
desconegudes pel gran públic.

Cal inscripció prèvia

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor



DILLUNS 8 DE MARÇ

Tot el dia

Vídeo amb els testimonis de 4 dones 
usuàries del Casal GG Navas en el qual 
ens expliquen la seva experiència com a 
dones cuidadores i la seva mirada de futur 
respecte de les cures i la figura femenina.

Es penjarà al Facebook del Casal de Gent 
Gran Navas

10 h
Històries de dona

Vídeo amb entrevistes a dones de diferents 
edats amb motiu del dia de la dona treballa-
dora, 8 de març.

Modalitat virtual

Organitza: Casal Gent Gran La Palmera i To-
rre de la Sagrera



12 h

Reflexionem juntes: quina ha es-
tat la nostra experiència com a 
dones treballadores?
Grava la teva reflexió en vídeo responent a 
les preguntes: Quina ha estat la teva expe-
riència com a dona treballadora? Creus que 
hauria estat diferent com a home?

Amb totes les vostres respostes muntarem 
un vídeo per reivindicar el Dia Internacional 
de les Dones. 

Modalitat virtual

Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia 

12 h
Ja no ho aguanto més!!

Esquetx teatral amb temàtica feminista.

Grup teatre CGG Mossèn Claplés

Organitza: Casal de Gent Gran Mossèn 
Clapés

Lloc: Espai de Facebook del Casal de 
Gent Gran Mossèn Clapés



Tarda-vespre

Il·luminació de la Font de Can fabra en 
commemoració del 8 de Març, Dia Inter-
nacional de les Dones. 

Organitza: Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
Medi Ambient i àrea d’Ecologia Urbana

Lloc: Plaça de Can Fabra

18 h
Meditació guiada: cura i autocu-
ra
Activitat on-line especial per celebrar el 
dia de la dona! Uneix-te a la meditació que 
ofereix l’Associació ARTENEA i relaxa’t vi-
brant amb els bols tibetans; et guiarem a 
través del teu interior, treballant l’autoes-
tima i la conjunció amb la naturalesa. Po-
dràs veure l’estrena del vídeo a Youtube; 
Casal Congrés Indians.

A càrrec d’Associació d’Art-Teràpia ARTE-
NEA

Organiza: Casal de barri Congrés-Indians



18 h

Il·luminació façana del Districte de Sant An-
dreu en commemoració del 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones. 

La façana de la seu del Districte de Sant An-
dreu s’il·luminarà de lila el dia 8 de març de 
18 a 21 h.

Organitza: Districte de Sant Andreu

Lloc: Plaça d’Orfila

DIMARTS 9 DE MARÇ

17 h 
Xerrada: Impuls i enfortiment de 
projectes sociocomunitaris en el 
sector de les cures a Barcelona. 
L’experiència de la cooperativa 
Ca l’Abril i altres iniciatives.
L’objectiu de l’activitat és presentar algunes 
actuacions portades a terme per Barcelo-
na Activa en l’impuls i enfortiment de 
projectes sociocomunitaris en el sec-
tor de les cures. En concret, es pre-
sentarà el programa d’emprenedoria 
social i col·lectiva En Prenem Cura i 
l’acompanyament a projectes  



sociocomunitaris en aquest sector. D’altra 
banda, es comptarà amb la participació i 
l’experiència de Ca l’Abril, cooperativa cons-
tituïda arran del programa d’emprenedoria 
de Barcelona Activa, que explicaran el seu 
procés de creació, quina és la visió que te-
nen sobre les cures i com treballen conjun-
tament amb altres iniciatives de la ciutat 
per a proveir serveis de cures i atenció a les 
persones des d’una visió holística i amb els 
valors de l’Economia Social i Solidària.

Activitat virtual

Organitza: Barcelona Activa

18 h
8M: Conversant entre genera-
cions
Entrevistes a dones de diferents genera-
cions al voltant de la seva experiència en 
el món laboral. Una visió personal que a la 
vegada reflecteix els canvis socials que han 
acompanyat al desenvolupament professio-
nal de les dones. 

Com ha canviat i amb quines dificultats es 
continuen trobant les dones avui en dia?

Audiovisual compartit en els canals  



Youtube i xarxes socials dels equipaments 
organitzadors.

Organitza: Casal de Gent Gran La Palmera i 
Torre de La Sagrera

DIMECRES 10 DE MARÇ

Conferència literària en format vir-
tual: Rosa Maria Arquimbau. Una fe-
minista una mica especial

Un treball de recerca de Julià Guillamon (L’enig-
ma Arquimbau. Sexe, feminisme i literatura a 
l’era del flirt) va treure a la llum les novel·les i 
articles de diari i la filosofia vital de Rosa Maria 
Arquimbau: era una dona lliure, descarada, atre-
vida, que plantava cara als homes. L’escriptor i 
crític literari Julià Guillamon ens explica els de-
talls en aquesta conferència en streaming.

Cal inscripció prèvia des de 15 dies abans. For-
mulari a la web del centre: https://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/lasagrera

Organitza: CC La Sagrera – La Barraca

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera


17 h
Exposició d’arpilleres: la Covid
Activitat on line

Com cada any presentem la nostra exposició 
d’arpilleres. Podràs veure l’estrena del vídeo de 
presentació a Youtube; Casal Congrés Indians.

Organitza: Casal de barri Congrés-Indians i Ar-
pilleres Congrés-Indians.

DIJOUS 11 DE MARÇ 

11 h 
Taula Rodona: Diversitat i Cures. Pre-
sentació de la peça Artística comuni-
tària ‘Alas’ de l’Associació Artenea. 

Des de la Taula d’Entitats de Persones amb 
Discapacitat de Sant Andreu, ens sumem al 
lema del 8 de març d’enguany.Volem reflexio-
nar i compartir  la visió i la situació actual de les 
dones vers les cures en l’àmbit de la Diversitat 
Funcional. 

És un acte que comptarà amb mesures 
d’accessibilitat a la comunicació: subti-

tulació en pantalla i interpretació en llengua de 
signes.    



Cal inscripció prèvia. Consulta l’enllaç al nostre web

Organitza: Taula d’Entitats de Persones amb Disca-
pacitat de Sant Andreu 

Lloc: Espai Josep Bota (recinte Fabra i Coats)

DIVENDRES 12 DE MARÇ

18 h
Presentació pública del col·lectiu La Sagrera 
En Femení i taula rodona: Les Dones Sàvies de 
la Sagrera i Navas

Organitza: La Sagrera en femení

Lloc: Espai 30

19 h
Teatre: Sibil·la

Sibil·la revisa el passat per criticar el pre-
sent. Som filles de la Història. Cada fet 
o esdeveniment anterior condiciona 
directament el dia a dia actual. Durant 
l’edat mitjana, 9 milions de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVzXhkx6vqvHWyc4kun_m8ZIwrMfhiDkHgQvJcwEP4UbRwSw/viewform


bruixes van ser assassinades a Europa. Les 
bruixes van ser les primeres guerreres, les pri-
meres practicants del control de la natalitat i 
les primeres alquimistes. La seva mort va re-
presentar l’extinció del poder femení. Aquests 
assassinats van deixar petja. Encara avui en dia 
el masclisme continua deixant moltes víctimes 
mortals. 

A càrrec de Les Fugitives

Durada:  20 minuts de funció més col·loqui

Espectacle en el marc del Dia de les Dones

Preu: 3,5 €

Organitza: CC Can Clariana Cultural

Lloc: CC Can Clariana Cultural 

19 h
Espectacle: La dona que somiava 
mariatxis
Els malsons de l’Higini, una sorpresa sota el llit, 
l’assassinat de l’Eulàlia, la fixació per una mà i, per 
rematar-ho, un gintònic acompanyat d’un con-
junt de mariatxis. El plaer, la por, la mort, l’amor i el 
desig es troben en l’univers de situacions i perso-
natges de “La Dona que somiava Mariatxis”. L’As-
sumpta a les paraules i en Pau a la guitarra elèc-



trica presenten un espectacle que uneix la veu 
amb les notes i els acords. El resultat és una fusió 
de melodies i paraules, la música i les històries es 
barallen i alhora s’embolcallen, es donen força, 
s’emfatitzen per arribar al públic d’una manera 
diferent i excepcional. 

Cal reserva prèvia

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor

19.30 h
Espectacle: 3, 2, 1... ZERO CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE amb la 
Cia. La Jarra Azul

Jo, tu, ella... Germana, mare, veïna, compan-
ya... No són xifres, són persones. No són esta-
dístiques, són dones. Dones que pateixen, que 
ploren, que són colpejades... però que no estan 
vençudes. Dones que han de retrobar la seva 
força i dir no, dir ja n’hi ha prou, dir mai més.

3, 2, 1... Zero: Compte enrere per perdre la 
por.

3, 2, 1... Zero: Compte enrere per plantar 
cara.



3, 2, 1... Zero: Compte enrere per recuperar la 
vida.

3, 2, 1... Zero: Compte enrere per posar fi a un 
malson que sembla no tenir sortida, ni desper-
tar. 

Cal inscripció prèvia

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella

DISSABTE 13 DE MARÇ

12 h
Concert amb La Clika Pika
La Clika Pika és un grup de rap feminista i anti-
capitalista no mixt. Elles contribueixen a crear 
un escenari on també hi cap la vergonya, la por, 
el respecte i l’escolta en front d’una escena del 
hip hop habitualment masculina i masclista.

Cal reserva prèvia

Organitza: CC Trinitat Vella

Lloc: CC Trinitat Vella



18 h
Concert de la Beat Band 
Organitza: Xarxa d’Economia Solidària de Sant 
Andreu

Lloc: Espai Josep Bota (recinte Fabra i Coats)

DILLUNS 15 DE MARÇ

18.30 h
Taller. Fent malabars: Cures en 
temps de confinament, a càrrec del 
col·lectiu Espai Coneix.
En aquest taller reflexionarem al voltant de com 
el confinament i les mesures de seguretat en 
relació a la Covid-19 han impactat de manera 
diferenciada a homes i dones a l’hora de relacio-
nar-nos i cuidar-nos. Serà un espai on sensibilit-
zar-nos sobre l’existència dels rols de gènere i les 
relacions de poder. També posarem en valor el 
treball de cures i el sosteniment de la vida i visi-
bilitzarem les violències masclistes presents a la 
societat.

*Possible format online, pendent de deci-
dir en funció de l’evolució de la COVID-19

Organitza: Ateneu L’Harmonia

Lloc: Ateneu L’Harmonia





DIMECRES 17 DE MARÇ

Taller d’autodefensa feminista
Taller monogràfic destinat a públic adolescent 
mitjançant el qual les joves aprendran a gestio-
nar activament el  seu espai i a posar en pràcti-
ca diverses tècniques físiques, d’expressió i de 
posicionament davant de possibles situacions 
de violència i/o assetjament. 

Cal reserva prèvia

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor

DIVENDRES 19 DE MARÇ

18 h
#CONNECTEM-NOS! Prevenció de 
l’assetjament a les xarxes
És real el que passa a les xarxes socials i a inter-
net? Podem rebre violència cibernètica? Què és el 
sexting? En aquest taller reflexionarem sobre les 
relacions que establim a través dels dispositius 
mòbils i les xarxes socials. Aprendrem estratè-
gies per detectar notícies falses, qüestionarem 
els estereotips i com construïm les nostres iden-
titats virtuals, veurem què és el 





ciberassetjament o el sexspreading i a fer un ús 
més conscient de les tecnologies de la informa-
ció. 

Cal reserva prèvia

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor

DISSABTE 20 DE MARÇ

18 h
Taller: Segon tast de cerveses arte-
sanes amb perspectiva feminista, a 
càrrec de Lorena Bazan.
En aquest taller donarem valor al talent fe-
mení dins del sector cerveser i gaudirem de 
conèixer el vincle social de la dona amb el 
món cerveser al llarg de la història. Tot ple-
gat, acompanyat d’un tast guiat de tres no-
ves cerveses d’estils diferents, triades per la 
seva qualitat, proximitat i per la implicació 
de dones en portar endavant els projectes 
que representen. 

Aquest taller es realitzarà en format 
online. Els dies previs, us informarem 
a les persones inscrites per passar a 
buscar les cerveses a l’Ateneu i us 
farem arribar l’enllaç per    



connectar-vos a la sessió. 

Organitza: Ateneu L’Harmonia

Lloc: Ateneu L’Harmonia

DIVENDRES 26 DE MARÇ

19 h
Concert Silvia Nogales Barrios

Silvia Nogales és una guitarrista diferent, que 
fusiona el repertori de la guitarra amb noves 
formes d’expressió, buscant en les seves ac-
tuacions arribar al públic i despertar la seva 
sensibilitat. Aquest fet l’ha portat a obtenir el 
reconeixement de figures tan destacades com 
el mestre Leo Brouwer.

Reserva d’entrades a partir del 10 de març al 
telèfon 935970194 o a informacio@canporta-
bella.cat 

Preu mínim és d’1 € o aportació d’aliments no 
peribles destinat al Banc Obrer Solidari d’Ali-
ments.

Cal reserva prèvia

Organitza: CB Can Portabella

Lloc: CB Can Portabella

mailto:informacio%40canportabella.cat%20%20?subject=
mailto:informacio%40canportabella.cat%20%20?subject=


CICLES I 
EXPOSICIONS
DE L’1 A L’11 DE MARÇ 
La deessa de cada dona
Activitat lúdica en la que treballarem els arquetips de 
les deesses gregues com a forma inspiradora d’auto-
coneixement, autoajuda i transformació conscient.

Organitza: Espai de Gent Gran Baró de Viver

Modalitat online

A través de les xarxes del centre cívic @ccbarodeviver

FINS EL 12 DE MARÇ
Resiliència
Exposició de set artistes en la qual, a través de les se-
ves fotografies, analitzen les diferents formes de força 
i resistència i com totes les vivim de diferent mane-
ra. Durant aquestes tres setmanes es podran visitar 
algunes de les obres i tindreu disponible tota la seva 
informació per a poder conèixer-les i seguir a cadas-
cuna d’elles.

Per a venir a visitar l’exposició heu de reservar hora per 
a garantir que no hi haurà aglomeracions i respectar 
les mesures de seguretat. Enllaç a la web de l’en-
titat.

Organitzat per ART-ES Medea

Lloc: SCE La Lira



DE L’1 AL 26 DE MARÇ
Exposició: Viure amb una altra 
mirada
Mireu de front a la vida o només la veieu passar? 
Aquestes dones ens mostren, a través de les seves fo-
tografies, una mirada plena de lluita, de perseverança, 
de tristesa, de felicitat, d’il·lusió i sobretot d’enderroc 
de barreres i etiquetes.

En el seu vocabulari no existeixen les paraules “no 
pots”. Us animem a “Viure amb una altra mirada” amb 
elles.

Descripció en codi braille per a persones cegues.

Dins del cicle 8 de març i 30 de març (Dia Mundial del 
Trastorn Bipolar)

Organitza: ASENDI NS

Lloc: CB Can Portabella

DE L’1 AL 31 DE MARÇ
No + mes en femení 
Les dones treballadores i artistes existim tot l’any 
no només al març, així que acabem amb els actes de 
i per a dones centralitzats en aquest mes, ja que els 
fem i farem durant tot el curs. Igualment, sempre hi ha 
un espai per recordar el 8 març com a data clau pel 
feminisme, la memòria és important per continuar 
avançant.

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

Lloc: CC Trinitat Vella



DEL 2 AL 20 DE MARÇ
Exposició de recursos, fotografies i iniciatives realitza-
des amb entitats i serveis del territori durant la darrera 
dècada al voltant de la Commemoració del Dia de la 
Dona al barri de Bon Pastor.

Organitza: CC Bon Pastor

Lloc: CC Bon Pastor

DEL 3 AL 31 DE MARÇ
Exposició: INDÓMITAS
Exhibició col·lectiva de dones artistes de tot el món 
unides per presentar la seva idea personal i única del 
que significa la indomació.”INDÓMITAS”, és la primera 
exposició dels membres de WO, comunitat de dones 
en l’art, allotja més de 40 peces de 15 artistes inter-
nacionals que inclouen pintura, il·lustració i fotogra-
fia. Cada artista presenta la seva pròpia expressió del 
tema i revela el que per a cada un significa trobar l’alli-
beració dels condicionaments socials i redescobrir “la 
cosa salvatge”, lliurant-se a elles mateixes o empode-
rar a altres dones perquè facin el mateix.



DE L’1 AL 20 DE MARÇ 
Exposició: Pequeño pero matón”, 
de la il·lustradora Nazareth Dos 
Santos. 
L’exposició “Pequeño pero matón”, de la il·lustradora 
Nazareth Dos Santos, posa al punt de mira els micro-
masclismes i la violència de gènere. A través d’il·lus-
tracions, rètols i muras, l’artista mostra la necessitat 
d’un feminisme intergeneracional per aconseguir la 
igualtat entre dones i homes. Nazareth Dos Santos 
reivindica la perillositat dels micromasclismes que 
s’han normalitzat en el dia a dia ja que, tot i ser petits 
masclismes, poden tenir conseqüències fatídiques: 
“Tenim un mal concepte dels micromasclismes per-
què no tenen res de micro, ja que poden acabar en si-
tuacions de violència masclista molt més greus com 
un feminicidi“, apunta la il·lustradora.

Organitza: Ateneu L’Harmonia

Lloc: Ateneu L’Harmonia

DEL 5 AL 7 DE MARÇ
Documental: Amazona, de Clare 
Weiskopf
Què fa que una dona sigui bona mare?  

Un història fascinant entre dues dones, mare i filla, 
plena de converses que ens situen davant d’un dilema 
moral sobre els límits de la llibertat i la responsabili-
tat.

Activitat gratuïta

Tots els públics





Obté el teu codi d’accés a l’enllaç a la web del centre 
durant els 3 dies de visionat (5, 6 i 7 de març), o en 
aquest enllaç: cutt.ly/AhIwzpc 

Organitzen: Centre Cívic La Sagrera-La Barraca i 
DocsBarcelona

DEL 8 AL 15 DE MARÇ
Exposició: Jo també tinc molt a 
dir!
Mostra que recull la tasca de les dones més rellevants 
de la història i reflexió col·lectiva sobre què en pensen 
les grans dones del Casal sobre el paper que la socie-
tat els ha imposat des de que van nèixer. Estarà dispo-
nible en dues finestres del Casal per poder visitar-la 
des del carrer.

Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor

Lloc: Casal de Gent Gran Bon Pastor

FINS EL 19 DE MARÇ
Presentació pública del col·lec-
tiu La Sagrera En Femení i 
taula rodona: Les Dones Sà-
vies de la Sagrera i Navas
La saviesa no es troba sempre en títol aca-
dèmic o trajectòries personals reconegudes 
pel conjunt de la societat. Moltes vegades 
està en accions de la vida quotidiana,  



Cicle Batec: Conversa sobre feminismes i Salut 
Mental, a càrrec de la Comissió Antiestigma de 
l’Ateneu L’Harmonia - Online 
Vulnerabilitat, cures, malestars, col·lectivitat, 
marges, gènere… Com entenem la bogeria? És a 
partir d’aquesta reflexió que neix la present con-
versa entre Anna Carrió, Luci Marcos i Patrícia 
Zamora, membres de la Comissió Antiestigma 
de l’Ateneu sobre feminismes i salut mental Ens 
acompanyes a escoltar-les? Ja ho pots fer a través 
de la pàgina web de l’Ateneu, a l’apartat del pro-
jecte “Batec”!

Cicle Batec: Conversa sobre violència obstètrica, 
a càrrec de la periodista Saioa Baleztena i l’Eli-
sa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau - Online 
Com pot ser que l’embaràs compti amb un segui-
ment rigorós de la salut de la dona i, en canvi, el 
sistema de salut públic abandoni les persones just 
havent parit? Per què s’estigmatitza a les dones 
que denuncien la violència obstètrica? La pressió 
social i la contínua idealització tant de la ma-
ternitat com del postpart també posen pals a les 
rodes a totes aquelles dones que es fan preguntes 

en experiències dures i difícils que se superen per la 
maduresa, l’experiència i la fortalesa de les persones. 
El paper de la dona ha estat cabdal en el desenvolu-
pament d’aquest tipus de saviesa de la nostra comu-
nitat.

La proposta d’aquesta jornada és escoltar i compartir 
entre totes l’experiència de diferents dones sàvies del 
nostre barri. Dones fortes i valentes que calladament 
han impulsat i gestionat experiències desconegudes 
per la majoria de la comunitat.

Organitza: La Sagrera En Femení

Lloc: Espai 30

DEL 8 AL 31 DE MARÇ
Recull de vivències de cures 
Elaborarem un material virtual de cara al 8M, que 
aquest any té com a temàtica les cures. Posarem de 
relleu que les dones tenen un paper fonamental en 
aquesta tasca i que de vegades això comporta deixar 
de banda cuidar-se a una mateixa. Per això la propos-
ta és col·lectivitzar diferents formes d’autocura de 
dones d’orígens culturals diversos, perquè cuidar no 
signifiqui deixar de cuidar-se. Tot plegat en un context 
de pandèmia que pot dificultar encara més aquesta 
tasca de mirar cap endins.

Modalitat virtual a través de barcelona.cat/santan-
dreu 

Organitza: Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu



Exposició: Aquarel·les amb fra-
ses en record de la figura del 
Quino
Exposició pintures del grup d’Aquarel·la Avançada del 
Casal GGNavas recollint frases i pensaments del co-
negut humorista gràfic Quino que ens fa pensar en la 
figura de la Dona i els seus estereotips en la societat.

Organitza: Casal Gent Gran Navas

Lloc: Casal Gent Gran Navas

Cicle Batec: Conversa sobre fe-
minismes i Salut Mental, a càrrec 
de la Comissió Antiestigma de 
l’Ateneu L’Harmonia - Online 
Vulnerabilitat, cures, malestars, col·lectivitat, marges, 
gènere… Com entenem la bogeria? És a partir d’aques-
ta reflexió que neix la present conversa entre Anna 
Carrió, Luci Marcos i Patrícia Zamora, membres de la 
Comissió Antiestigma de l’Ateneu sobre feminismes 
i salut mental Ens acompanyes a escoltar-les? Ja ho 
pots fer a través de la pàgina web de l’Ateneu, a l’apar-
tat del projecte “Batec”!



Cicle Batec: Conversa sobre 
violència obstètrica, a càrrec de 
la periodista Saioa Baleztena i 
l’Elisa Llurba, directora del Ser-
vei de Ginecologia i Obstetrícia 
de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau - Online 
Com pot ser que l’embaràs compti amb un seguiment 
rigorós de la salut de la dona i, en canvi, el sistema de 
salut públic abandoni les persones just havent parit? 
Per què s’estigmatitza a les dones que denuncien la 
violència obstètrica? La pressió social i la contínua 
idealització tant de la maternitat com del postpart 
també posen pals a les rodes a totes aquelles dones 
que es fan preguntes com aquestes. Una conversa 
amb Saioa Baleztena i Elisa Llurba, on expliquen de 
manera vivencial la violència obstètrica que han patit, 
que pots escoltar a la pàgina web de l’Ateneu, a l’apar-
tat del projecte Batec.

Instal·lació de la placa en homenatge a Isabel Boronat, 
lluitadora pels drets socials, al barri del Bon Pastor.



ENTITATS I SERVEIS 
SANT ANDREU

 Associació Ciutadana pels 
Drets de les Dones

 Associació de la gent gran 
Bascònia 

 Biblioteca Ignasi Iglesias – Can 
Fabra 

 Escola d’ adults Pegaso-
Associació promotora de 
l’educació Permanent d’adults 

 Espai Josep Bota 

 Alba Lactància 

LA SAGRERA

 Associació de Veïns i Veïnes de 
la Sagrera                  

 Ventijol

 La sagrera en femení

                                            
BARÓ DE VIVER: 
 Pla de Barris Baró de Viver

 La Tireta Salut Comunitària 

 Comissió de dones de la Taula 
comunitària de Baró de Viver

BON PASTOR: 

 Biblioteca Bon Pastor

TRINITAT VELLA

 Grup de Dones de la Trinitat 
Vella

 Banc del temps de la Trinitat 
Vella

 Servei d´acompanyament i 
foment del voluntariat

 Biblioteca de la Trinitat Vella 
-    J. Barbero

NAVAS  

 Pla Comunitari de Navas 

ALTRES 

 Piad del Districte de Sant 
Andreu 

 XES (Xarxa d’ Economia Social 
de Sant Andreu )

 La Sagrera en Femení

 Servei d’Interculturalitat de 
Sant Andreu 

 Taula d’entitats i serveis de 
persones amb discapacitat de 
Sant Andreu 

 Consell de dones del Districte 
de Sant Andreu

 Departament de promoció dels 
drets de les dones i LGTBI

 Barcelona Activa

 MNAC



EQUIPAMENTS
CENTRES CÍVICS
LA SAGRERA-LA BARRACA
Barcelona.cat/ccivics/lasagrera
 @cclasagrera_labarraca
 @cclasagrera
 cclasagrera

TRINITAT VELLA
Barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
 @cctrinitatvella
 @cctrinitatvella
 @cctrinitatvella

BON PASTOR
Barcelona.cat/ccivics/bonpastor 
 ccbonpastor
  @CCBonPastor
 @ccbonpastor

CAN CLARIANA CULTURAL
Canclariana.cat
 @canclariana  
  @Can_Clariana 
 @CanClarianaCultural 

BARÓ DE VIVER
Barcelona.cat/ccivics/barodeviver 
 @ccbarodeviver
  @ccbarodeviver
 @ccbarodeviver

SANT ANDREU

Barcelona.cat/ccivics/santandreu
 @ccsantandreu
  @ccsantandreu 
 @ccsantandreu

NAVAS

Barcelona.cat/ccivics/navas
 @ccnavas
  @ccnavas
 @ccnavas

CASALS DE BARRI
CAN PORTABELLA
Canportabella.cat 
 informacio@canportabella.cat
 canportabella_cb
 Casal de Barri Can Portabella

CONGRÉS-INDIANS
Barcelona.cat/casalsdebarri/congre-
sindians/ 
 Casal de Barri Congrés-Indians
 congresindians@bcn.cat

ATENEU L’HARMONIA
ateneuharmonia.cat
 @AteneuHarmonia
  @AteneuHarmonia
 Ateneu L’Harmonia

TORRE DE LA SAGRERA
www.torrelasagrera.cat
 Torre de La Sagrera
 @torrelasagrera

ESPAIS JOVES
ESPAI JOVE GARCILASO
Espaijovegarcilaso.org/
 @espaijovegarcilaso 
 @EJGarcilaso
 @EjGarcilaso

CASALS DE GENT GRAN
CASAL GENT GRAN NAVAS

 Casal Navas

CASAL GENT GRAN LA 

PALMERA
 Casal La Palmera

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barodeviver
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas
https://www.canportabella.cat/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/congresindians/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/congresindians/
mailto:congresindians%40bcn.cat?subject=
https://ateneuharmonia.cat/
http://www.torrelasagrera.cat 
http://espaijovegarcilaso.org/


CASAL GENT GRAN BON 
PASTOR
 Casal Gent Gran Bon Pastor o  
@cggbonpastor

CASAL GENT GRAN BASCÒNIA
 Casal Gent Gran Bascònia

ALTRES
SOCIETAT CULTURAL I 
ESPORTIVA LA LIRA

scelalira.cat 
 @scelalira
  @SCELaLira
 SceLaLira

XARXA D’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA DE SANT ANDREU

xes.cat 

  @XES_SantAndreu
 @xarxaeconomiasolidaria

https://scelalira.cat/
https://xes.cat/



