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DONES I APODERAMENT

Dimarts 21 de setembre, 26 d’octubre 
i 14 de desembre, a les 18 h
REUNIONS DE LA TAULA DE DONES 
DE LES CORTS
La Taula de Dones convida totes les 
dones del districte que vulguin lluitar 
per la transformació d’aquesta socie-
tat en una realitat lliure de violències 
i a favor del respecte pel gènere a su-
mar-se a les seves trobades. Punt de 
debat i reflexió on preparar activitats 
de cara al 8 de març o el 25 de novem-
bre, entre d’altres iniciatives. 
Més informació: 
doneslescorts@gmail.com
Seu del Districte de les Corts

Dimarts 28 de setembre,  30 de no-
vembre i 21 de desembre, a les 19 h
SESSIONS VIQUIDONES
Aprèn a editar a la Viquipèdia biogra-
fies de dones rellevants en la histò-
ria. Disposarem de l’ajuda d’una pro-
fessional, que ens facilitarà les eines 
per poder fer visible la trajectòria de 
dones que formen part del nostre pa-
trimoni feminista. 
Inscripcions: 
doneslescorts@gmail.com
Aula d’informàtica, Centre Cívic Joan 

Oliver “Pere Quart”
Activitat gratuïta

Divendres 8 d’octubre, a les 20 h
SOPAR DE DONES - FESTA MAJOR DE 
LES CORTS 
Un any més la Taula de Dones de les 
Corts organitza un sopar per a les 
dones del districte. Els tiquets es po-
den sol·licitar al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas els dies 27 i 28 de setembre, 
de 18 a 20 h. 
Preu: 19 euros
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Organitza: Taula de Dones de les 
Corts

Dimecres 13 d’octubre, a les 18 h
TALLER DE VIKIDONES
Què és la Viquipèdia, quins són els 
passos per crear un compte, editar 
articles i crear-ne de nous? Si vols 
convertir-te en una dona editora en 
aquesta enciclopèdia lliure, vine a 
aquesta sessió, en què podràs apren-
dre’n les nocions bàsiques. A més, et 
presentarem el projecte Vikidona de 
les Corts i et facilitarem la informació 
de com sumar-t’hi.
Inscripcions gratuïtes al Centre Cívic 
Joan Oliver “Pere Quart” 
(màxim 10 places) 
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Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart”

Divendres 15 d’octubre, a les 19 h
XERRADA:
“MATERNITATS DISSIDENTS”
La feminista autònoma Mercè Nebot 
ens acompanyarà com a conferenci-
ant per parlar de maternitats dissi-
dents. Com a mare de dues criatures 
de 2 i 6 anys, ens parlarà d’engendrar, 
parir i criar fora de la norma hetero-
patriarcal, al marge de la paternitat, 
els qüestionaments i els càstigs soci-
als i del plaer de trencar normes. Ne-
bot és professora d’Educació Afecti-
va i Sexual a l’Institut Maria Espinal 
i membre d’associacions que lluiten 
pel dret al propi cos.
Organitza: Taula de Dones de les 
Corts i Casal de Joves de les Corts
Casal de Joves de les Corts

De l’1 al 24 de novembre
IV CONCURS ARTÍSTIC CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Concurs artístic de tècnica lliure con-
tra les violències de gènere per a jo-
ves de 12 a 35 anys.
Punt InfoJove Les Corts
Activitat gratuïta

De l’11 al  26 de novembre
Inauguració: dijous 11 de novembre, 
a les 18 h
EXPOSICIÓ: “ALERTA PEL 25N PROU!”
La Taula de Dones de les Corts ins-
tal·la un estenedor on  penjar frases 
que són testimoni de  la violència de 
gènere vigent a la nostra societat. 
Violència que sentim, que diem i que 
ens diuen. Agressions que queden 
enregistrades en cançons, refranys, 
dites populars i acudits que perpetu-

en l’opressió envers el nostre gènere.
ALERTA, això fa massa que dura. Es-
tem cansades i volem cridar ben fort: 
PROU!
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Organitza: Taula de Dones de les 
Corts
Amb el suport i la col·laboració de 
l’Ateneu de Fabricació de les Corts i el 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Activitat gratuïta.

Dilluns 15 de novembre, a les 18 h
CONFERÈNCIA:
“ENGINY ENTRE FOGONS”
La Taula de Dones de les Corts, dins la 
Setmana de la Ciència 2021, vol apro-
par-se a la relació que han tingut al-
gunes dones científiques i inventores 
al llarg de la història amb els avenços 
a la cuina. Núria Salán, química cata-
lana, doctora en Ciència dels Materi-
als i Enginyeria Metal·lúrgica, profes-
sora de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i actual presidenta 
de la Societat Catalana de Tecnolo-
gia (SCT), ens aproparà a la història 
d’aquests enginys femenins. I ho farà 
passant per Elisabeth Hawks, inven-
tora del forn de convecció; Beulah 
Louise Henry, creadora de l’obrellau-
nes i del congelador;  Florence Par-
part, inventora de la nevera elèctrica; 
Amanda Jones, inventora de l’envasat 
al buit, o Melitta Bentz, creadora in-
ventora dels filtres de cafè.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Organitza: Taula de Dones de les Corts 

ESPORT I SALUT

Dimecres, del 29 de setembre a l’1 de 
desembre, de 18 a 19 h
EXPRESSIÓ LLATINA PER A DONES
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Practicarem de forma individual el 
ritme del merengue, la salsa, la bat-
xata, la cúmbia i el mambo. Cal portar 
mitjons o calçat nets per a l’activitat.
Aula polivalent, Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias 
i Peitx
Preu activitat:  51,67 euros (10 sessions)

ART, CULTURA I CIÈNCIA

Del 6 al 12 de setembre, a les 9 h
DONES DEL FOLKLORE CATALÀ
Les  dones  catalanes, procedents fo-
namentalment del món urbà i filles de 
la burgesia, van tenir accés a l’educa-
ció i al món cultural a inicis del segle 
XX. Aquesta obertura a l’educació va 
anar acompanyada d’una participa-
ció més gran de les dones en la soci-
etat, com per exemple prenent notes 
musicals de tot el que veien i sentien 
per tal de transmetre-ho cap enfora. 
Xarxes socials del centre cívic
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dijous 30 de setembre, a les 19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
MAMA TENGO ANSIEDAD… ¡OTRA VEZ!
Aquest llibre està basat en l’experièn-
cia personal de l’autora, que exposa 
una manera de mirar l’ansietat des d’un 
punt de vista diferent de l’habitual: una 
manera menys dramàtica, més lleuge-
ra i fins i tot divertida, perquè puguis 
aprendre a relativitzar les emocions. 
A càrrec de Marina Pagliara.
Centre Cívic Can Deu
Activitat   gratuïta. Cal inscriure-s’hi 
prèviament a través del web del Cen-
tre Cívic

Octubre (data a confirmar), a les 20 h
EL PAPER DE LA DONA EN 
L’ARQUITECTURA
Xarxes socials (per a més informació 
podeu consultar les xarxes del centre 
o seguir-ne el butlletí d’informació)
Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dijous 7, 14, 21 i 28 d’octubre, a les 20 h
DONES I JAZZ
Farem un recorregut per les dones 
que van destacar en el jazz.
Xarxes socials del centre cívic
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dissabte 9 d’octubre, a les 11 h
CONTES SOLIDARIS
Sessió de contes per acostar els in-
fants als valors sovint oblidats però 
alhora imprescindibles en la nostra 
societat: la igualtat i la no-discrimina-
ció, la interculturalitat o la integració. 
A càrrec de Vivim del Cuentu!
Sala d’actes, Biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras
Organitza: Ludoteca La Tardor - Bibli-
oteca Les Corts - Miquel Llongueras
Activitat gratuïta

Dijous 14 d’octubre, 11 de novembre i 
16 de desembre, a les 18.30 h
CLUB DE LECTURA “VEUS DE 
DONES”
Aquesta segona edició l’organitza la 
Taula de Dones de les Corts conjunta-
ment amb les biblioteques Les Corts 
- Miquel Llongueras i Montserrat 
Abelló, del districte de les Corts. Com 
a grup feminista del districte, la Taula 
de Dones vol promoure l’acostament 
de la gent del barri a novel·listes ca-
talanes i crear un espai de trobada on 



compartir lectures en clau de gènere. 
Conductora: Anna Maria Villalonga.

· 14 d’octubre.   La cervesa de la 
Highsmith, a càrrec de diverses au-
tores. Sessió a la Biblioteca Les Corts 
- Miquel Llongueras
· 11 de novembre. Claus i Lucas, 
d’Agota Kristof. Sessió a la Biblioteca 
Montserrat Abelló
· 16 de desembre. El somriure de 
Darwin, d’Anna Maria Villalonga. 
Sessió a la Biblioteca Les Corts - Mi-
quel Llongueras

Dijous 14 d’octubre, a les 19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
 LLUNA DE NACRE
Què passa quan la minyona és el tes-
timoni silenciós dels fets misteriosos 
que ocorren en la intimitat d’una saga 
poderosa? La nissaga dels Camprubí 
és una pròspera i acabalada família 
dedicada a la fabricació de botons a 
Barcelona. 
A càrrec de Mònica Soler Ranzani
Centre Cívic Can Deu
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta. Cal inscriure-s’hi 
prèviament a través del web del Cen-
tre Cívic

Dissabte 15 d’octubre, a les 20 h
DONES RURALS: PRESENT I FUTUR
Amb motiu del Dia Internacional de 
les Dones Rurals us oferim aquest 
documental dins del nostre projecte 
FILMSHOME.
Xarxes socials del centre cívic
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dimecres 20 d’octubre, 17 de novem-
bre i 15 de desembre, a les 18 h
CINEMA “DONES AL MÓN: DONA I VA-
LORS RURALS”
Explorar les diferents realitats de 
les dones al món a través del cine 
o el documental ens serveix com a 
finestra per  conèixer els reptes que 
enfrontem,  educar-nos i animar-nos 
a participar activament en la conse-
cució d’una societat més igualitària. 
Aquest trimestre treballarem els va-
lors de la dona en l’àmbit rural.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Organitza: Taula de Dones de les Corts
Activitat gratuïta. Cal inscriure-s’hi 
prèviament a través del web del Cen-
tre Cívic quinze dies abans de la pro-
jecció.

Enllaços inscripció:
Honeyland
O que arde
El olivo

Dilluns 25 d’octubre, a les 19 h
DONES POETES
Xarxes socials (per a més informació 
podeu consultar les xarxes del centre 
o seguir-ne el butlletí d’informació)
Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dijous 11 de novembre, a les 19 h
DOCUMENTAL:
MY MEXICAN BRETZEL
Diari íntim d’una dona de classe 
benestant, Vivian Barrett, il·lustrat 
per les filmacions casolanes del seu 
marit Lleó, un industrial ric, entre els 
anys quaranta i seixanta del segle 
passat. Un viatge a través de la vella 
Europa. Un somni romàntic.
Sala d’actes, Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4507
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4508
https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4509


Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias 
i Peitx
Activitat gratuïta

Dimarts 16 de novembre, a les 17.30 h
ESPECTACLE:
TOCANT DE PEUS A TERRA
Activitat amb motiu de la Setmana de 
la Ciència. Espectacle on les dones 
científiques tindran un paper relle-
vant. A càrrec de Santi Rovira. 
Sala d’actes, Biblioteca Miquel Llon-
gueras 
Organitza: Biblioteca Les Corts - Mi-
quel Llongueras
Activitat gratuïta

Dijous 25 de novembre, a les 19 h
CINEMA: UNA MUJER FANTÁSTICA
La Marina (Daniela Vega), una jove 
cambrera aspirant a cantant, i l’Or-
lando (Francisco Reis), vint anys més 
gran, planegen un futur junts. Des-
prés d’una nit de festa, la Marina 
porta l’Orlando a urgències, però ell 
mor en arribar a l’hospital. Ella s’ha 
d’enfrontar a diferents sospites arran 
de la seva mort. La condició d’ella, 
de dona transsexual, suposa per a 
la família de l’Orlando una autèntica 
aberració. La Marina haurà de llui-
tar per convertir-se en el que és: una 
dona forta, passional…, fantàstica.
Sala d’actes, Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias 
i Peitx
Activitat gratuïta

Divendres 26 de novembre, a les 19 h
CONCERT CONFERÈNCIA: “LES VEUS 
SILENCIADES”
Un grup de músics professionals i 
amateurs de Barcelona es reuneixen 
per reivindicar la fantàstica música 
que ha estat oblidada durant segles 
només pel fet de ser escrita per una 
dona.
En el concert conferència us presen-
tem Clara Schumann, Fanny Men-
delssohn i Cécile Chaminade, entre 
d’altres.
Sala d’actes, Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias 
i Peitx
Activitat gratuïta

Desembre (data a confirmar), a les 20 h
DONES I RÀDIO
Xarxes socials del centre cívic
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Activitat gratuïta

Dijous 2 de desembre, a les 18.30 h
CONFERÈNCIA I DOCUMENTAL: 
EMOCIONS DEL DOLOR
A través d’aquest documental po-
dreu conèixer les pintures de Manoli 
Tapias i la narració poètica, recitada 
i escrita per Mercè Guiu, traductora 
i intèrpret amb discapacitat visual 
que també pateix fibromiàlgia i que 
a través de les seves emocions del 
dolor ens convida a un viatge emoci-
onal. Després del documental podeu 
fer preguntes a l’artista sobre la seva 
obra i com viu la malaltia.
Sala d’actes, Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias 
i Peitx
Activitat gratuïta
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Tota la informació a:

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

twitter: @doneslescorts 
facebook: facebook.com/cortsdones
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Programació gener - març 2020

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

2 Casal de Joves de les Corts, Dolors Masferrer i Bosch, 33 

3 Seu Districte de les Corts, pl. Comas, 18

4 Centre Cívic Can Deu, pl. Concòrdia, 13

5 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, Comandant Benítez, 6

6 Espai d’adolescents Jovecardí, trav. de les Corts, 94

7 Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, trav. de les Corts, 58

8 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, Riera Blanca, 1-3
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