
A SANTS-MONTJUÏC 



Benvolgudes,

La commemoració del 8 de Març d’enguany, en una situació 
de pandèmia com l’actual, esdevé especialment important. La 
necessitat de reivindicar la tasca de les cures a les persones, 
malaltes o sanes, que majoritàriament desenvolupen les dones, és 
fonamental. 

Cada dia i de manera no remunerada dones de tot el món destinen 
milions d’hores a aquesta feina, en particular aquelles de col·lectius 
en situació de vulnerabilitat com les dones migrades. La lluita 
feminista aposta fermament per un canvi de model i reclama 
reequilibrar la distribució del temps i la riquesa, i fer visibles les 
cures dins del teixit productiu.

Per celebrar el Dia Internacional de les Dones, les entitats i 
equipaments de Sants-Montjuïc han programat més de 45 
activitats feministes o amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu 
de conscienciar i avançar cap a una societat més igualitària. 

Trobareu concerts, cinefòrums, exposicions, obres de teatre, 
contacontes, xerrades (salut, drets laborals, dones pioneres), 
itineraris guiats pel MNAC, una sessió de pintura en murs del carrer 
(Womart Jam) i moltes altres activitats. El mateix dia 8 de març la 
façana de la seu del Districte s’il·luminarà de forma especial per 
realçar el feminisme i la igualtat.

Aquests propers dies reivindiquem les propostes de les entitats i 
els col·lectius dels nostres barris. Propostes que ens expliquen una 
vegada més, les vivències i la lluita de moltes dones, amb realitats 
diverses, per una societat més justa i igualitària.

Marc Serra Solé
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc



EL POBLE-SEC
CENTRE CULTURAL 
ALBAREDA

Kate Nash, underestimate 
the girl
Dimecres 3 de març, a les 18.30 h 
Documental musical
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions
Organitza: Centre Cultural Albareda, 
Barcelona Districte Cultural i IN-Edit

La música de Chabuca 
Granda 
Dijous 4 de març, a les 19.30 h 
Xerrada del cicle Musicalment 
parlant a càrrec de Sarah Ardite
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions

African Meninas
Divendres 5 de març, a les 17.30 h
Activitat familiar
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions
Organitza: Centre Cultural Albareda en 
col·laboració amb iBiscotti

Les Karamba 
Divendres 5 de març, a les 19.30 h 
Concert del Cicle Amazones
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions
Organitza: Centre Cultural Albareda i 
Barcelona Districte Cultural

Anna Andreu 
Divendres 12 de març, a les 20 h 
Concert del Cicle Amazones
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions
Organitza: Centre Cultural Albareda i 
Barcelona Districte Cultural

Rombo
Divendres 19 de març, a les 20 h
Concert del Cicle Amazones
Inscripció prèvia a 
ja.cat/albaredainscripcions
Organitza: Centre Cultural Albareda i 
Barcelona Districte Cultural

CENTRE CÍVIC 
EL SORTIDOR

Marcadas 
De l’1 al 19 de març
Exposició del Cicle Perspectiva 
a càrrec d’Andrea Ruiz de 
mespapaia.
A través de diverses fotografies 
es mostra el cos nu de diferents 
dones amb les seves marques, la 
seva història i la reflexió que la 
opressió física a la que sotmetem 
el nostre cos per ser acceptades, 
és un mostra més de violència.

http://ja.cat/albaredainscripcions
http://ja.cat/albaredainscripcions
http://ja.cat/albaredainscripcions
http://ja.cat/albaredainscripcions
http://ja.cat/albaredainscripcions
http://ja.cat/albaredainscripcions


Menstruació conscient 
Dimarts 2 de març, a les 18.30 h 
Xerrada a càrrec d’Andrea Ruiz de 
mespapaia. 
Parlarem del cicle menstrual i els 
seus processos, de menstruació 
sostenible, de gestió del dolor i de 
perquè val la pena ser cíclica i no 
lineal com ens vol el sistema. Si 
t’interessa saber què et passa per 
dins cada mes, per què tens còlics, 
canvis d’humor o la sensibilitat a 
flor de pell no te’l pots perdre. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Vides cícliques, alimentació 
i cultura 
Dimecres 3 de març, 
de 18.30 a 20.30 h
Taller a càrrec de Francesca Bayre
Quina relació tenen el cicle 
menstrual i l’alimentació? Mengem 
igual en totes les fases del cicle? 
Hi ha aliments que desitgem més 
quan tenim la regla o just abans? 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Zibila i el poder de les ratlles 
Dijous 4 de març, a les 17.30 h
Cinema per a infants a partir de 3 
anys a càrrec de Rita i Luca Films
La Zibila és una zebra adoptada per 
una família de cavalls. En el seu primer 
dia d’escola, els seus companys la 
tracten diferent i se’n riuen d’ella per 
tenir ratlles, però gràcies a una gran 
aventura amb el seu amic Carino 
recuperarà la seva confiança.
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Art, dones, memòria i lluita 
Dimecres 10 de març, a les 16.30 h
Itinerari guiat al MNAC 
La història de les dones ha estat 
desatesa, marginada i relegada 
a l’oblit per la historiografia 
tradicional patriarcal. Aquesta visita 
planteja conèixer els canvis en el 
paper i la consideració de les dones 
al llarg de la història a través d’un 
recorregut transversal per algunes 
obres de la col·lecció del museu.
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

On achève bien les gros
Dijous 11 de març, a les 19 h
Cinefòrum dels cicles Perspectiva 
i Bons hàbits a càrrec de Marta 
Ruiz, de L’Etnogràfica i Maria Clara 
de Moraes, de l’ODELA
Una pel·lícula contundent sobre la 
grassofòbia, a través d’un retrat, 
una entrevista presencial i tres 
ficcions distòpiques. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Pessigolles
Diumenge 14 de març, a les 11 h 
Contacontes familiar a càrrec de 
L’Etnogràfica
L’Ira està molt emocionada perquè 
ha descobert que les seves mans 
poden fer màgia! Tot fent un pastís 
amb la seva iaia li explica com de 
divertit és jugar amb les papallones 
a fer-se pessigolles. Un conte 
preciós per a parlar de sexualitat 
amb les criatures des de ben petites. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

EL POBLE-SEC
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Transgender parents
Dijous 18 de març, a les 18.30 h     
Cinefòrum a càrrec de 
L’Etnogràfica. 
Projecció i debat al voltant d’un 
documental que ens mostra 
les dificultats i les fortaleses 
de moltes dones i homes trans 
en diferents etapes de la vida 
parental. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Cop de gràcia
Dissabte 20 de març, a les 19 h 
Teatre a càrrec la cia. resident 
del centre Los Genios Locos en el 
marc del cicle Balandra.
La Gemma imparteix un curs 
d’autodefensa per a persones 
LGTBI en un centre cívic. El taller 
és un espai on es comparteixen 
confidències i els participants 
aprenen a fer front als traumes 
que han patit. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

Salut i plaer, un dret de les 
criatures 
Dijous 25 de març, a les 17.30 h
Xerrada del Cicle Perspectiva 
a càrrec de Teo Pardo amb la 
col·laboració del projecte Créixer 
lliures de l’Etnogràfica. 
Donarem algunes eines per 
repensar la relació entre la 
sexualitat i la infància. 
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Sortidorinscripcions

JARDINS DE LES 
TRES XEMENEIES

Womart Jam
Diumenge 7 de març, de 9 a 18 h
Organitzen: Rebobinart i WALLSPOT

A LES XARXES

Campanya fotogràfica 
“Poble-sec Jove i feminista” 
De l’1 de febrer fins al 19 de març
Noies d’entre 12 i 25 anys del 
Poble-sec, han recollit fotografies 
soles o en grup on mostren una 
frase en referència al projecte 
o entitat en el qual participen. 
El 8 de Març, als perfils del Pla 
Comunitari del Poble-sec trobareu 
un muntatge amb les fotografies.
Organitza: Comissió jove del Pla 
Comunitari del Poble-sec

EL POBLE-SEC
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CENTRE CÍVIC 
FONT DE LA GUATLLA

Les meravelloses dones 
de la música clàssica 
Diumenge 7 de març, a les 12 h
Xerrada a càrrec del músic Valeri 
Cabós
Entrada gratuïta. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia 
per telèfon 934 248 506, correu 
electrònic (admin@fontdelaguatlla.
org) o presencialment al centre en 
horari d’atenció.  
Organitza: Grup de Dones de Font de la 
Guatlla

II Mostra Fotogràfica 
del grup de dones. 
El camí de la vida per la 
igualtat: pas a pas
Del 7 al 31 de març
De dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h

Organitza: Grup de Dones
Font de la Guatlla

LA FONT 
DE LA GUATLLA

Maneres de gestionar la 
càrrega mental femenina
Dimarts 9 de març, a les 18 h
Xerrada a càrrec de la mediadora 
familiar Sònia Méndez.
Entrada gratuïta. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia 
per telèfon 934 248 506, 
correu electrònic 
(admin@fontdelaguatlla.org) o 
presencialment al centre en horari 
d’atenció.  
Organitza Dones de Font de la Guatlla

Itinerari: Art, dones, 
memòria i lluita
Divendres 19 de març, a les 11 h
Punt de trobada: 10.45 h davant la 
porta del MNAC
Els canvis en la vida i el 
posicionament social de la dona 
des de mitjant de segle XIX fins 
al 1936, reflectits en les obres 
que conformen la colecció d’Art 
Modern del MNAC.
Entrada gratuïta. Aforament 
limitat.
Cal inscripció prèvia per telèfon 
934 248 506, correu electrònic 
(admin@fontdelaguatlla.org) o 
presencialment al centre.
Organitza: Vocalia de Cultura de 
Font de la Guatlla
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CENTRE CÍVIC 
LA CADENA

Dissabtes en Cadena 
Amb “I” d’Igualtat
Dissabte 27 de març, a les 11.30 h 
Equinkana feminista destinada al 
públic familiar.
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/Idigualtat

ESPAI JOVE 
LA BÀSCULA 

Reivindica’t 
Dimarts 2 de març, a les 18 h 
Habilitarem un espai on podràs 
deixar anar la teva creativitat 
reivindicativa i poder fer xapes, 
pancartes, samarretes, bosses de 
tela del 8M.
Organitza: Espai Jove La Bàscula, 
Espai Química i ATE (Aquí t’escoltem)
Cal inscripció prèvia a 
labascula.cat

Low Level Panic
Dissabte 6 de març, a les 19 h
Teatre a càrrec de la cia. 
Llunàtiques
Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia a labascula.cat

LA MARINA
Exposició col·lectiva del 8M
Del 8 de març al 30 d’abril
Mostra de diferents artistes de 
menys de 30 anys que reflexionen 
al voltant del Dia de les Dones.
Organitzen: Espai Jove La Bàscula, 
joves del Centre Cultural Estrelles Altes, 
Espai Química Joves, Taula de Dones de 
La Marina i ATE

Rocio Rapoport duo
Dijous 11 de març, a les 19.30 h
Concert del cicle En clau de dona
Activitat gratuïta del Cicle En Clau 
de dona. Cal inscripció prèvia a 
labascula.cat

Sex game feminista
Dimarts 16 de març, a les 18 h 
Organitza: Espai jove La Bàscula, 
Espai Química i ATE 
Cal inscripció prèvia a 
labascula.cat

Entrevista i concert de 
música urbana de Nani 
Divendres 19 de març, a les 20 h
Activitat gratuïta i en línia del Cicle 
En Clau de dona  que podràs seguir 
a https://www.youtube.com/user/
emlabascula 
 
Itzipa, Alérgicas al Polen 
i Siesta Polar
Divendres 26 de març, a les 19.30 h
Activitat gratuïta del Cicle En Clau 
de dona. Cal inscripció prèvia a 
labascula.cat
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ESPAI QUÍMICA 
JOVES

Doblatge de pel·lícules 
Disney
Dimecres 10 de març, a les 18 h 
Inscripció a través de l’Instagram 
@EspaiQuimicaJoves o per 
Whatsapp al 689 07 08 36.
Organitza: La Marina Viva, Espai jove 
La Bàscula i Espai Química Joves i ATE

Cosim protectors de calces 
de tela al taller de costura
Dimarts 23 de març, a les 17.30 h
Inscripció a través de l’Instagram 
@EspaiQuimicaJoves o per 
Whatsapp al 689 07 08 36.
Organitza: Espai jove La Bàscula i 
Espai Química Joves i ATE

Clitoritza’t!
Dimecres 31 de març, a les 18 h
Inscripció a través de l’Instagram 
@EspaiQuimicaJoves o per 
Whatsapp al 689 07 08 36.
Organitza: Espai jove La Bàscula i 
Espai Química Joves i ATE

SALA PEPITA 
CASANELLAS

Fòrum obert: Connecta 
amb el teu cos i bellesa i 
preestrena del curt B(ellas)
Divendres 26 de febrer, a les 19 h
Cal Inscripció prèvia a 
ja.cat/Forum8M
Organitza: Centre Cívic La Cadena

SALA MAREMAR

Llibert Unplugged
Divendres 12 de març, a les 19.30 h
Lectura dramatitzada amb música 
en directe del Barcelona Districte 
Cultural a càrrec de la 
Cia. Les Llibertàries.
Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia a ja.cat/llibert
 

CENTRE CÍVIC 
CASA DEL 
RELLOTGE

Nomenclàtor femení 
als carrers de Barcelona
Divendres 12 de març, a les 16 h
Itinerari cultural amb sortida 
des de la Casa del Rellotge
Cal inscripció prèvia a 
ja.cat/itinerarifemeni

A LES XARXES

Vídeo feminista comunitari
Febrer i març del 2021
Al Perfil d’Instagram 
@tauladedonesdelamarina i al 
Facebook de la Taula de Dones 
de la Marina

LA MARINA
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CASINET 
D’HOSTAFRANCS

Incertesa
Del 2 al 20 de març de 2021
Inauguració: divendres 5 de març 
a les 19 h 
Instal·lació artística del Grup 3-D 
del Col·lectiu d’Artistes de Sants  
a l’Aparador del Casinet.

Els dies mentits
Dijous 11 de març, a les 19.30 h 
Teatre a càrrec de la cia. Flyhard 
Reserva prèvia a partir del 25 de 
febrer a: ja.cat/diesmentits

HOSTAFRANCS
PARC DE 
L’ESPANYA 
INDUSTRIAL

Fem xarxa  feminista
Dilluns 8 de març, a les 17 h
Organitza: Punt Infojove, Punt JIP, 
ATE, Espai d’adolescents La Clau 
i APC de Sants. 

SEU DEL DISTRICTE

Il·luminació de la façana
Dilluns 8 de març

http://ja.cat/diesmentits


COTXERES 
DE SANTS

Aigua, dona, vida 
Del 2 al 18 de març de 2021
Inauguració: 2 de març de 2021 
a les 19 h  
Exposició Art i Dona del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants a la Sala 
d’exposicions “Lluïsa Franch” 
de les Cotxeres de Sants.

LA LLEIALTAT 
SANTSENCA

Degenérate mucho
Dissabte 27 de febrer, a les 20 h
Concert  a càrrec de Las XL 
Les components del grup afronten 
amb sentit de l’humor la difícil 
tasca de desconstruir-se des 
d’una perspectiva feminista, 
per a ressorgir millorades, 
convidant-nos a participar en 
un festí de llàgrimes i riallades, 
de contradiccions personals 
i col·lectives, d’imposicions i 
rebel·lia. 
Preu: 10 euros. Entrades: 
https://pretix.eu/lleialtat/lasXL/ 

SANTS
Los espigadores 
y la espigadora
Dijous 4 de març, a les 19 h
Cinefòrum al voltant d’aquest 
documental d’Agnès Varda 
La directora recorre França per 
trobar-se amb espigoladors, 
recol·lectors i tot tipus de gent que 
busca entre les escombraries.
Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia obligatòria a 
www.lleialtat.cat/entrades 
Organitza: Espai Feminista de Sants 
i la Lleialtat Santsenca

Solas
Dijous 11 de març, a les 19 h
Cinefòrum al voltant d’aquest film 
de Benito Zambrano 
La pel·lícula narra la història de 
Maria, una dona de quasi quaranta 
anys que malviu en un apartament 
fosc d’un barri miserable, 
treballa com a noia de la neteja i 
descobreix que està embarassada 
d’un home que no l’estima. 
Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia obligatòria a 
www.lleialtat.cat/entrades 
Organitza: Espai Feminista de Sants 
i la Lleialtat Santsenca
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SANTS

Famílies trans*—
Construccions identitàries 
Del 15 al 27 de març
Exposició fotogràfica de l’artista 
Mar C. Llop 
Retrat de 28 famílies amb infants 
trans* que s’endinsa en les 
experiències en primera persona 
de les criatures.
Organitzen: Associació Generem, 
Mar C. Llop i la Lleialtat Santsenca

La història de les dones: 
entre la befa i el silenci
Dimarts 16 de març, a les 18 h
Teatre. Una tarda feminista amb 
les escenes teatrals adaptades 
i dirigides per Santiago Rusiñol i 
la conferència «La NO història de 
les dones» a càrrec d’Assumpta 
Montellà.
Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia obligatòria a 
www.lleialtat.cat/entrades 
Organitza: Òmnium Cultural de 
Sants-Montjuïc

A LES XARXES

Drets laborals de les dones
Dimarts 9 de març, a les 18 h
Xerrada col·loqui en línia (Meet) 
a càrrec de Carme Rodríguez Mir 
i Sole Gàlvez
Inscripció prèvia per telèfon 
al 93 432 48 01 o através 
del perfil d’Instagram 
@monicatimonpsicologabcn
Organitza: Pandora amb el suport 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Districte 
de Sants-Montjuïc
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Centre Cívic 
Casinet d’Hostafrancs
C. Rector Triadó, 53

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116

Centre Cívic Cotxeres de Sants
C. Sants, 79

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12

Centre Cívic Font de la Guatlla
C. Rabí Rubèn, 24-26

Centre Cívic La Cadena
C. Mare de Déu de Port, 397

Districte de
Sants-Montjuïc 

www.barcelona.cat/dones
www. barcelona.cat/sants-montjuic

@bcn_santsmont

ADRECES

Centre Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24

Espai Jove La Bàscula
Carrer del Foc, 128

Espai Química Joves
C. Química, 2

La Lleialtat Santsenca
C. Olzinelles, 31

Sala Maremar
Pg. de la Zona Franca, 56 - 64

Sala Pepita Casanellas
Pg. de la Zona Franca, 185

Seu del Districte
C. Creu Coberta, 104

Santsmontjuic@bcn_santsmont

http://@bcn_santsmont
http://Santsmontjuic
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