
Arts
escèniques

Del 21 d’octubre 
al 20 de novembre

Casals de barri 
Horta-Guinardó



Festival Empodera’t
Totes les activitats són gratuïtes.
L’aforament als concerts i espectacles és limitat.
Cal inscripció prèvia a cada equipament.
Se seguiran totes les mesures i protocols 
determinats pel PROCICAT.

QUÈ ÉS EL FESTIVAL 
EMPODERA’T?
És un festival d’arts escèniques organitzat pels 
Casals de Barri i la Sala Montbau del Districte 
Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona.
Tota la programació que ofereix el festival 
està liderada per dones, artistes emergents,  
tècniques i dissenyadores amb l’objectiu 
d’empoderar a les dones en l’escena. Donant 
suport a les dones creadores, especialment a 
les dels col·lectius LTB.

ORIGEN
El projecte Empodera’t va néixer l’any 2017 al 
Casal de barri Can Travi, amb  la voluntat de 
visualitzar l’activitat de les dones en els circuits 
artístics de proximitat. 
Als barris, com a altres llocs de la societat, 
hi sol predominar l’activitat masculina, cis i 
heteronormativa. Canviar aquesta realitat, 
des de els escenaris del Casal de barri va ser 
l’objectiu del projecte i l’esperit de la primera 
etapa del projecte Empodera’t. 
Enguany i conjuntament amb la resta de 
Casals de barri, el projecte és fa més gran per a 
convertir-se en un festival que a més de donar 
visibilitat a les dones creadores, esdevingui una 
experiència transformadora i emancipadora 
per a totes les participants, treballadores, públic 
i usuàries.
Benvingudes al Festival Empodera’t i desitgem 
que sigui el primer de molts anys més.

FILOSOFIA
La no visibilitat de les capacitats artístiques, 
creatives i tècniques de les dones és un tema 
recurrent sobre els escenaris tant en la creació 
d’espectacles o companyies, com en les 
formacions musicals de petit i gran format.
L’empoderament en l’escena és vital per a 
donar veu a noves reivindicacions des d’una 
contribució feminista i inclusiva, per a fer de 
l’escena un espai de lluita i reivindicació social. I 
alhora per a la construcció d’un discurs on, des 
de la sororitat I el feminisme, es representi a 
totes les dones.



ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Casal de Barri Can Travi
Del 4 al 30 de novembre,  
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

EXPOSICIÓ 
Alta Tecnología Travesti de Rubén Antón,  
Drag is Burning
L’artista Rubén Antón ens presenta per primera 
vegada aquesta col·lecció única de 15 retrats 
vectorials que enalteixen la memòria històrica 
d’artistes i referents trans, de gran influència 
dins i fora de la nostra comunitat artística, i 
promou la lluita per una Llei integral trans més 
que necessària.
“Alta tecnología travestí ¡que lo trans sea ley!”
Inauguració el 4 de novembre a les 19 h, amb 
actuació musical per confirmar. 

ACTE INAUGURAL
Vestíbul de la Seu del districte  
d’Horta-Guinardó
Dijous, 21 d’octubre, a les 18.30 h

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL 
EMPODERA’T 
Inauguració de la imatge gràfica del festival 
i lliurament del premi a la guanyadora del 
concurs gràfic, Nataxa Ruzafa.
Presentació de la programació del Festival 
Empodera’t 2021.

DJ. MARIKARMEN FREE
Petardeo o Barbarie
#DjRarita, Performer a temps complet, 
Anarquista misàndrica, Transgènere separatista, 
independentista andaluça, però vaig a misa 
tots els diumenges
Reserva d’entrades a: https://bit.ly/3AiJfFg  
o per telèfon als Casals de Barri.



ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Casal de Barri La Barraca del Carmel
Dissabte, 6 de novembre,  a les 17 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
Somos barrio - Reivindicaciones y 
movimientos participativos en las barracas 
del Carmel, desde una perspectiva de género  
a càrrec d’Ivan Patrici Navarro Arquillo.
Somos barrio  és l’anàlisi del paper de les dones 
a les barraques del Carmel des dels anys 40 
fins als 90, també és el viatge vital i habitacional 
de vuit dones que, potser sense ser conscients, 
van capgirar la seva falta de privilegis per 
lluitar contra les polítiques aporofòbiques de les 
administracions.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

Casal de Barri La Barraca del Carmel
Dissabte, 6 de novembre,  a les 20.00 h

DJ’S KARMELAS 
Disco Fòrum 
Karmela Fest va néixer el 2017 amb l’ajuda 
de l’espai Jove Boca Nord. El col·lectiu es va 
formar per la necessitat que teníem 9 joves de 
sentir-nos representades en les festes del barri. 
Volíem escoltar música i gaudir de concerts 
amb perspectiva feminista, antiracista i sense 
assetjament masclista.
Com vam començar amb poc pressupost, 
vam buscar alternatives i així es va crear Dj’s 
Karmelas, dones joves, migrants i racialitzades 
damunt d’un escenari fent ballar a centenars 
de veïnes. A partir d’aquest dia hem pogut 
reivindicar i celebrar les nostres enriquidores 
diferències en un barri tan multicultural com és 
el barri del Carmel. La necessitat de reinventar-
nos és un pilar fonamental de Dj’s Karmelas i 
amb la pandèmia hem hagut de recórrer a això.
Així és com han aparegut els discoforums i 
els bingos ballables, plens de teoria feminista, 
antiracista i queer que intentem transmetre de 
la forma més dinàmica i plena de sabor que és 
precisament el que ens caracteritza.
Reserva d’entrades a partir del 25/10 a les 10 h a 
través de la web del Barcelona Districte cultural 
https://bit.ly/3mTQted o bé trucant  
al 93 358 61 07 o escrivint-nos un correu a:  
info@casalcarmel.cat



Casal Mas Guinardó
Dijous 11 de novembre, a les 19.30 h

ALCUADRADO 
Som Ania i Andrea, dues amigues que es 
coneixen des dels dotze anys. Als quinze vam 
començar a cantar juntes amb una guitarra, i 
fa aproximadament un any vam decidir crear el 
grup d’A2.
Vam començar fent bolos al casal del 
nostre barri, cantàvem a les festes amb els 
amics, penjant a l’Instagram petits covers al 
confinament, etc. Fins que vam treure la nostra 
primera cançó Cover Fuentes de Ortiz - Ed 
Maverick i seguidament el nostre primer EP amb 
cançons pròpies.
Des de llavors hem fet diversos bolos a festes 
majors i algun bar-musical. El nostre estil es 
podria dir que és pop alternatiu, però ens 
agrada experimentar amb molts tipus d’àmbits.
Reserva d’entrades a partir del 22/10. Podeu fer 
les inscripcions mitjançant l’aplicatiu del Casal 
Mas Guinardó. Ho trobareu a través de la seva 
pàgina web. 
Si teniu qualsevol dubte, contacta amb 
l’equip tècnic del casal, a través del correu 
cemasguinardo@qsl.cat o del tel.: 934461429.

Casal de Barri Font d’en Fargues
Dissabte 13 de novembre, a les 20 h

CIA. DEJABUGO
Under the pelucas 
T’has provat alguna vegada una perruca? 
Has sentit que canviant de pentinat podries 
convertir-te en un personatge diferent i viure 
experiències desconegudes? Aquesta és la 
premissa de l’espectacle Under The Pelucas, 
del duo còmic Cia. Dejabugo, format per Judit 
Martín i Emma Bassas.
Sota cada perruca s’amaga un personatge, i 
en aquest espectacle d’humor inclassificable 
coincideixen tota mena de personatges. Under 
The Pelucas és un xou que fa brillar l’estil de les 
Dejabugo, números que freguen el surrealisme 
i tracten, amb ironia, temes d’actualitat. Replet 
de sketches amb confessions reals de gent 
real, vuit bessones que canten, àvies que 
expliquen acudits políticament incorrectes, 
trosses parlants, cadells virtuals, pallasses amb 
seriosos problemes, un gran concurso sorpresa 
i molt més! Utilitzen el seu domini de la ganyota, 
el gest i la veu per a crear un univers molt 
personal i personatges propis, anònims.
Reserva d’entrades a partir del dia 4/11 a les 10 h a 
través de la web del Barcelona Districte Cultural: 
https://bit.ly/3iZT8lJ o bé a trucant al 
93 420 59 41 o escrivint-nos un correu a: 
info@casalfontdenfargues.cat



Sala Polivalent de Montbau
Dijous 18 de novembre, a les 19 h

FERA Y LAS DISIDENTES
Fera y Las Disidentes és l’últim projecte de Thaïs 
Cuadreny, àlies Fera, activista queer i música 
amb més de quinze anys de trajectòria en 
l’escena underground barcelonina. 
La seva música és una performance en clau 
de riot, folk i post-punk, acompanyada d’Ana 
Bonano, Anadleehi, Jordi Farreras i Nadia Lago 
Sáez. El projecte barreja  la potència en escena, 
l’activisme queer i LGTBIQ+
Reserva d’entades a través del següent enllaç: 
https://forms.gle/DkMZoe8RPSGEW6KS9  o bé 
trucant al 93 428 55 69

Casal de Barri Can Travi
Divendres 19 de novembre, a les 20 h

CABARET EMPODERA’T
Cía. Tirititrans trans trans, teatre i mestres de 
cerimònies.
Chichi bravo, monologuista. 
Translocura, música performer Dragqueer.
Cabaret on trobareu una representació de 
dones artistes de diferents disciplines. Tindrà un 
format obert i transformador ple de propostes 
que d’altra forma no estarien presents en un 
cabaret clàssic.
L’empoderament en l’escena és important 
per a donar veu a noves reivindicacions des 
d’una contribució feminista i inclusiva per 
a fer de l’escena un espai divers, de lluita i 
reivindicació. Al cabaret trobareu un ampli 
ventall de propostes, des de les més emergents 
amb noves reivindicacions, fins a les més 
transformadores sobre la figura de les dones 
transsexuals als escenaris. 
Una nit on dones artistes emergents d’arts 
escèniques, s’ajunten per fer-nos gaudir d’una 
vetllada reivindicativa i alhora divertida.
Reserva d’entrades a partir del 12/10, escrivint-
nos un correu a: info@casalcantravi.cat  
o al 934289848



CONCERT CLOENDA
Anfiteatre verd dels Jardins del Doctor  
Pla i Armengol
Dissabte 20 de novembre, a les 12 h

MONÒLEG AMB L’ANA POLO
Ana Polo és periodista i humorista i ha treballat 
a diversos programes de RAC1, Catalunya Ràdio 
i TVE. També va ser col·laboradora del late show 
‘No te metas en política’. Actualment la podeu 
seguir a Feministic de Fibracat TV, al podcast 
de Ràdio Primavera Sound OYE POLO i també 
als monòlegs amb què recorre la geografia 
catalana.
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CARAMELO A KILO
Agrupació musical fundada a Barcelona el 2019 
per les germanes Bruno (Ahyvin i Ahylin), Lucía 
Fumero i Mafer Ramírez. Contempla una dolça 
interacció cultural entre Veneçuela, Colòmbia, 
Argentina i Barcelona, caminant sempre de la 
mà amb la música cubana. Una banda que 
abasta estils com; el son, el bolero, el txatxatxá, 
i la salsa, que va expandint les seves fronteres, 
fusionant amb la personalitat de cadascuna de 
les seves integrants.
El nom de l’agrupació prové d’una expressió 
col·loquial cubana que es va fer popular al món 
sencer amb la cançó Caramelo a Kilo de La 
Sonora Matancera, interpretada per Celia Cruz, 
màxim exponent femenina del gènere.
Històries de migracions amb herències 
musicals, plenes de color, s’ajunten per oferir un 
espectacle sublim i poderós.
Caramelo a kilo és un viatge fugaç al Carib, una 
connexió amb el ball, una invitació a ser lliures, 
un ritual musical que entusiasma a tota mena 
de públic. Música amb sentiment i sabor.
Reserva d’entrades a: https://bit.ly/2WPiTxa 
o per telèfon als Casals de Barri.



ADRECES:

Casal de Barri Font d’en Fargues
Pedrell, 67-69. Tel. 93 420 59 41
Bus: 39, 117. Metro: El Carmel (L5) i Horta (L5)

Casal Mas Guinardó
Pl. Salvador Riera, 2. Tel. 93 446 14 29
Bus: 39, 5, 117, H6; N6, D40

Casal de Barri Can Travi de la Vall d’Hebron
Av. Cardenal Vidal Barraquer, 45. 
Tel. 93 428 98 48
Metro: Mundet (L3)

Casal de Barri La Barraca del Carmel
Llobregós, 107-113. Tel. 93 358 61 07
Bus: 19,86,87, 119, H2, V23
Metro: El Carmel (L5)

Sala Polivalent de Montbau
Domènech i Montaner, 3. Tel. 93 428 55 69
Bus: H4, V21, 27, 60, 76, 135, B19
Metro: Montbau (L3)

Casal Barri Can Baró-Pirineu
Josep Serrano 59-71. Tel: 93 213 68 50
Bus:  114, D40
Metro: Alfons X (L4)

Jardins del Doctor Pla i Armengol
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 132.
Bus: 39, V23; D40
Metro: Guinardó-Hospital Sant Pau (L4)

Seu del districte d’Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49. Tel. 93 402 70 00 

Despatx Dona Cançó
Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30.
dona@donacanco.com Tel: 648188169



Escriu-nos a: festivalempoderat@gmail.com

@empoderatfest

@festivalempoderat 

Festival Empodera’t
Comparteix la teva experiència del Festival 
Empodera’t a Horta-Guinardó perquè ningú  
s’ho perdi:


