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INTERNACIONAL 
DE LES DONES

ACTIVITATS
NOU BARRIS
2021



ACTE CENTRAL 
DEL DISTRICTE

Divendres 12
18 h.  Presentació institucional
18.10 h. Lectura del manifest amb el lema “Les dones 

sostenim la vida”, elaborat per les dones de la 
Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de 
Nou Barris

18.15 h. Curtmetratge Algo queda, de la directora Ana 
López, sobre les dones que han de tenir cura 
de persones malaltes. Aquest curtmetratge va 
ser premiat al Festival  Solo para Cortos

18.30 h. Fòrum col·loqui sobre les cures i les dones 
dinamitzat per l’entitat Dona Cançó

19 h.  Actuació musical del grup de rap Clika Pika
19.30 h. Cloenda
 Servei d’interpretació amb llengua de signes

Marquesina del parc de Josep Serra i Martí (Canyelles)

Formulari d’inscripcions: 
https://forms.gle/GzfMLALke4KiFiAh8

L’acte es podrà veure en directe al canal YouTube del 
Districte
Org. Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris

https://forms.gle/GzfMLALke4KiFiAh8


ACTIVITATS
EXPOSICIÓ
“Confi(n)ades: paraules i emocions de les dones durant 
el confinament del 2020” 
De l’1 al 31 de març
A partir de l’obra artística col·lectiva de les dones par-
ticipants del barri de Roquetes al taller “20x20=2020, 
paraules i emocions de dones durant el confinament 
del 2020” 
A càrrec de l’entitat Arquera-Cultura
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3  

EXPOSICIÓ 
9a Mostra d’art en femení
Del 5 al 27 de març
Exhibició col·lectiva que reuneix obres creades per do-
nes de Nou Barris al voltant de l’alegria i la resiliència 
com a elements per combatre la incertesa. Un espai de 
reflexió i experimentació on trobarem pintura, dibuix, 
il·lustració i fotografia
Inauguració: divendres 5, a les 19 h
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2



XERRADA
“Frida Kahlo: la dona i el mite”
Divendres 5 , a les 18 h
Més d’un segle després del seu naixement, Frida 
Kahlo segueix ben present a l’imaginari col·lectiu. Amb 
aquesta xerrada monogràfica farem un recorregut pels 
episodis més importants de la seva vida i veurem com 
van quedar reflectits a la seva obra. Una oportunitat 
per submergir-nos en el fascinant univers de la pinto-
ra mexicana més importat del segle XX i d’una de les 
icones feministes més universals 
A càrrec d’Alba Casaramona
Inscripcions al casal presencialment, al tel. 
93 354 79 04 o al correu electrònic:
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6

CONFERÈNCIA
“Dones a l’Institut Mental”
Divendres 5, a les 19 h
Durada màxima 1 h 30 min.
Parlarem de dones que van tenir alguna mena de vin-
culació amb l’Institut Mental de l’Hospital de la Santa 
Creu. Serà un recorregut per la història que iniciarem al 
segle XIX i continuarem per tot el segle XX, i on sortiran 
a la llum noms tan emblemàtics com Antònia Bacigalu-
pi i Raquel Meller, entre d’altres
A càrrec del Grup d’Història de Nou Barris
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274-276

mailto:casaldebarriverdun%40casaldebarriverdun.cat?subject=


CLOWN
Tensió al client... bon dia
Dissabte 6, a les 19 h
Entrada 6 €, cal fer reserva prèvia a:
www.bit.ly/teatralitzat
Espai Jove Les Basses, c/ Teide, 20

MONÒLEG 
Cero dramas
Dissabte 6, a les 19 h 
La cara més absurda i còmica dels nostres petits dra-
mes diaris
A càrrec de Paloma Jiménez
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2

EXPOSICIÓ
“Dona cara a cara”
Inauguració dilluns 8, a les 18 h 
A càrrec del Racó de la Foto del casal La Font d’en 
Fargues 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100

http://www.bit.ly/teatralitzat


XERRADA
“En clau femenina”
Dilluns 8, a les 18 h
L’univers femení és gran, però hi ha qui l’ha volgut 
contenir, com a la dona mateixa. Com a homenatge a 
la lluita que segueixen portant a terme les dones per 
la igualtat de drets, per esborrar la violència de gènere 
o per ser respectades, oferim un petit recorregut per 
alguns relats protagonitzats per dones. Històries que 
parlen de la violència, la submissió i l’abandó, però 
també de la rebel·lió, la lluita i les ganes de ser lliure
A càrrec d’Inés Macpherson
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

DOCUMENTAL
Dones inspiradores
Dilluns 8
Les persones grans de Nou Barris volen retre homenat-
ge i posar en valor aquelles dones que les han inspirat 
en algun moment de la seva vida. Per això, aquest dia 
es publicarà un vídeo que mostra dones que han estat 
un exemple a seguir i que les han motivat per aconse-
guir reptes
Estrena al Canal de YouTube Gent Gran Nou Barris i a 
les xarxes socials dels Casals Municipals de Gent Gran 
de Nou Barris
youtube.com/channel/UCMbli_eNL5_rsBqc7MP98yg 

https://www.youtube.com/channel/UCMbli_eNL5_rsBqc7MP98yg


CONFERÈNCIA
“Escriptores a la gran pantalla”
Dimarts 9, a les 18.30 h
Partint de la lectura d’alguns dels relats més significa-
tius d’autores com Alice Munro, Annie Proulx, Angela 
Carter, Doris Lessing i Patricia Highsmith, descobrirem  
com el cinema ha plasmat visualment el món particular 
i personal de cadascuna d’elles i com els relats i les se-
ves adaptacions cinematogràfiques posen en qüestió 
nocions tradicionals sobre gènere, classe i identitat
A càrrec de Lídia Bardina Molina
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

TALLER
“Reutilitzem-nos”
Dimarts 9, a les 18.30 h.
En aquest taller aprendrem a fer compreses de tela 
que podrem reutilitzar diverses vegades. Descobrirem 
quins són els materials més adients per confeccio-
nar-les i els millors consells per aconseguir allargar-ne 
la vida al màxim
A càrrec d’Esther Pérez, professora de patchwork i 
membre de l’Associació Pedacets 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100



MASTERCLASS 
Dansa oriental
Dimecres 10, a les 17 h
En línia des de xarxes socials:
youtube.com/channel/UCUFcKhTvMuapN30c54QtweQ
facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera
instagram.com/canpeguera/
Org. Casal de gent gran Can Peguera
Més informació: 93 429 27 75 / 602 225 089

XERRADA
“Dones cícliques”
Dimecres 10, a les 18 h 
Generarem un espai de confiança per parlar oberta-
ment sobre el cicle menstrual femení i com ens afecta 
a l’hora de relacionar-nos amb el nostre entorn. Bus-
carem i practicarem eines d’autoconeixement i sabrem 
com identificar i aprofitar els moments més òptims del 
cicle
A càrrec de l’Associació La Roska 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100

MICROTEATRE
Escenas de la vida cotidiana (o no)
Dijous 11, a les 18 h
Històries breus amb mil embolics per descobrir com n’és 
d’esbojarrada la quotidianitat dels seus personatges
A càrrec de Grup de Teatre Pandora
Hi col·labora Grup de Dones en Forma
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2

http://www.youtube.com/channel/UCUFcKhTvMuapN30c54QtweQ
http://www.facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera
https://www.instagram.com/canpeguera/


XERRADA
“Dona i empoderament: cinc eines per aconseguir-ho”
Dijous 11, a les 18.30 h
A càrrec de Cristina Domingo, amb la col·laboració d’In-
tegral Centre Mèdic i Salut
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2

CINEMA
Què esperaves de mi? 
Dijous 11, a les 18 h
Curtmetratge de Violets, productora audiovisual espe-
cialitzada en igualtat de gènere, que visibilitza l’evo-
lució del rol de la dona dins la societat a través d’un 
recorregut per tres generacions
Després de la projecció, Violets explicaran com ha evo-
lucionat el projecte i quines altres iniciatives han dut a 
terme, i obriran un debat en què tothom podrà opinar 
i explicar les seves experiències relacionades amb la 
igualtat de gènere
A càrrec de Violets 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100

TEATRE
El hijo de José y Patro y Leo 
Divendres 12, a les 18 h
A càrrec del Grup de teatre Pandora
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100



TALLER FAMILIAR
“Fem un àlbum il·lustrat” 
Dissabte 13, 17.30 h
Taller amb dues parts: durant la primera explicarem 
contes del llibre Tudos Fazemos Tudo de Madalena 
Matoso, que trenca amb els rols de gènere establerts 
entre nosaltres, i durant la segona dissenyarem entre 
tots un conte en format d’àlbum il·lustrat col·lectiu que 
reflectirà allò que hem après
Cada infant disposarà del seu material individual
A càrrec de Marina Sáez
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94-100

ANIMACIÓ INFANTIL 
“Juguem per la igualtat”
Dissabte 13, a les 18 h
A través dels contes, el joc i el teatre desenvoluparem 
empatia, aprendrem a cooperar i solidaritzar-nos amb 
les persones que ens envolten i celebrarem la diversi-
tat i la diferència
Per a infants entre 7 i 12 anys
A càrrec de Cooperativa Trama
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2



CIRC
La punta de mi nariz
Dissabte 13, a les 19.30 h 
Dins el cicle Barcelona Districte Cultural
A càrrec del Kolektivo Konika
Més informació, reserva d’entrades, imatges i descripció:
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/39684/
la-punta-de-mi-nariz
o trucant al tel. 93 359 12 51
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14

CINEMA
Docs del mes des del sofà de casa: The letter
Del 16 al 31 de març
Una pel·lícula de Maia Lekow & Christopher King
La sorprenent història entre una àvia i el seu net amaga 
un poder femení indestructible
+ informació a: 
https://docsbarcelona.com/docs-del-mes
Activitat en línia. Per obtenir el codi per veure-la cal 
inscriure’s a https://bit.ly/3a20Qq3
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/39684/la-punta-de-mi-nariz
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/39684/la-punta-de-mi-nariz
https://docsbarcelona.com/docs-del-mes
https://bit.ly/3a20Qq3


ESPECTACLE DE POESIA I MÚSICA
Veus de dones iberoamericanes
Dijous 18, a les 18 h 
Espectacle de poesia i música
Un recorregut a través de cèlebres poetes iberoameri-
canes i també de noves veus amb acompanyament mu-
sical que conforma una peça escènica intensa, creativa 
i diversa
A càrrec de Lorena Carrizo i Dani Caracola
Activitat en línia pel canal de YouTube:
youtube.com/channel/UCGThIMCM0vTOy0Xy7Q4PS7A
Org. Casal de gent gran Turó de la Peira

TROBEM-NOS  
Cicle de cançó intercultural 
Dissabte 20, a les 19 h
Presentació de cançons que ens expliquen emocions i 
maneres d’entendre la vida i la societat
A càrrec de Maria del Alar
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2

https://www.youtube.com/channel/UCGThIMCM0vTOy0Xy7Q4PS7A


Tots els actes són amb aforament limitat i reserva 
prèvia i estan sotmesos a canvis de format i a la 
possibilitat de cancel·lació en funció de la situació 
sanitària per la covid-19 i la normativa aplicable 
que se’n derivi.
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