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El dia que escric aquestes línies, les xifres 
oficials revelen que, a Espanya, des de 

començament d’any, 36 dones han mort 
víctimes de la violència masclista; 8 d’elles a 
Catalunya, la comunitat autònoma que, a hores 
d’ara, mostra la xifra més elevada. 

Les estadístiques sempre són fredes. Al 
final, són números que serviran per fer 
comparacions, i, quan acabi l’any, ens 
revelaran, per exemple, si la xifra és més o 
menys elevada que la de l’any anterior. 

Voldria, però, que féssim l’esforç de pensar en 
aquestes dones com si les coneguéssim, com 
si fossin la nostra germana, una companya de 
feina, la mare de la millor amiga de la nostra 
filla o, simplement, aquella veïna amb qui de 
tant en tant creuàvem quatre paraules quan 
ens trobàvem al replà de l’escala. I voldria 
que penséssim en les seves vides; en els 
seus més que probables somnis, anhels i 
il·lusions; en l’amor que desprenien vers les 
persones estimades, i en l’amor que també 
rebien. M’agradaria que penséssim en els cors 
trencats que deixen, en el dolor intens de les 
qui més les trobaran a faltar, i que no poden 
entendre com és possible que hi hagi algú que 
es cregui en el dret de llevar-los la vida. 



Us deia abans que les estadístiques són fredes. 
Probablement ens passa que la repetició 
reiterada de segons quins esdeveniments, 
per terribles que siguin, els atorguen una 
aparença de normalitat que, si ens aturem a 
pensar-hi, esdevé esfereïdora. No ens podem 
permetre aquesta mena d’immunitat al dolor. 
Com a societat que ens volem civilitzada, no 
podem acceptar que hi hagi una sola víctima 
de violència masclista, en cap de les seves 
formes. Perquè ara que ens tornem a aplegar 
al voltant del 25N, hem de seguir visibilitzant, 
també, aquelles altres formes de violència, més 
sibil·lines, més quotidianes i igual d’execrables, 
com el maltractament o les agressions sexuals, 
per posar només un parell d’exemples. 

Cada any diem el mateix, i no deixarem de 
repetir-ho fins que no calgui. Som davant d’un 
autèntic problema públic de primer ordre que 
ens interpel·la a totes i tots. Sobretot a tots, 
no ens enganyem. Així que com a Districte de 
Nou Barris, i per extensió com a Ajuntament 
de Barcelona, no podem fer altra cosa que 
treballar, treballar i seguir treballant fins a 
erradicar d’una vegada per totes la violència 
masclista. I ho farem al costat de les entitats 
que lluiten diàriament contra aquesta xacra, 

i a les quals vull agrair la 
seva tasca infatigable. Amb 
elles, però, no n’hi ha prou. 
Comptem amb vosaltres! 

Xavier Marcé
Regidor del Districte 
de Nou Barris



26 de novembre

ACTE CENTRAL
DE DISTRICTE
Lloc: Centre Cívic de la Zona Nord, 
c. Vallcivera, 14
18 h: Benvinguda i presentació institucional, 
a càrrec del regidor Francesc Xavier Marsé i la 
consellera de Feminismes i LGTBI, Alexandra 
López. 
18.10 h: Lectura del manifest contra la violència 
vers les dones. A càrrec de dones de la Taula de 
Feminismes i Lgtbi
18.20 h: Dins del Festival SORORITÉ 
de Nou Barris: ELLES Píndoles teatrals 
de la Cia La Melancòmica. Org. Dona Cançó
19.20 h: Coral Performance #Metoo de Nou 
Barris. A càrrec de Dona Cançó
19.40 h: Marxa Ens volem vives!, totes cap la 
zona d’entre blocs del costat del Centre Cívic. Es 
tornarà a llegir el manifest i es  repartiran espelmes 
i marxarem cap a la pl. Roja per formar el símbol 
feminista en el centre.
Inscripcions al Centre Cívic de la Zona Nord i a 
través del seu tel. 933591251 i a través de l’enllaç 
següent:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
zonanord/p/43795/25n-dia-internacional-per-a-
leliminacio-de-la-violencia-vers-les-dones
Organitzen: Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou 
Barris i Dona Cançó



Del 28 d’octubre al 27 novembre
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
“LA GUERRA QUE NO ES VEU”
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat, pl. Àngel Pestaña
La doble lluita de les dones al Pròxim Orient
Fotografies de Ferran Quevedo
Organitza: Districte de Nou Barris

Del 2 al 26 de novembre
EXPOSICIÓ 
“LLIURES I SENSE POR”
Lloc: Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
Exposició comissionada i dissenyada per l’Institut 
Català de les Dones i Creación Positiva. Pensada per 
a fer reflexionar sobre què són les violències sexuals, 
com identificar-les, quines en són les causes i què es 
pot fer davant situacions de violència.
Organitza: PIAD de Nou Barris

Del 2 al 30 de novembre
EXPOSICIÓ 
“DONES REFERENTS ARREU DEL MÓN”
Lloc: Centre Ton i Guida, c. de Romaní, 6
Organitza: Grup Motor Gènere i Feminismes

3 de novembre, 20 h
MONÒLEG 
NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
Lloc: Ateneu Popular 9Barris, c. de Portlligat, 11-15
A càrrec de Pamela Palenciano
Organitza: Grup Motor Gènere i Feminismes de Roquetes



Del 3 al 27 de novembre 
EXPOSICIÓ
“ELS DRETS TRANS SÓN DRETS 
HUMANS”
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94, 
espai expositiu 
A càrrec del col·lectiu Sextories
Aquesta exposició és un acte de supervivència 
necessari. Des del col·lectiu Sextories creiem que el 
dret a conèixer i viure la nostra identitat en plenitud 
és irrefutable. En un moment polític i social en què 
el sexe biològic ha revifat el debat del gènere i la 
identitat, ens veiem amb el deure de reflexionar si 
s’estan instrumentalitzant parts del nostre cos per 
a definir conceptes socials. Existeixen dones amb 
penis, homes amb vagina, existeixen persones no 
binàries, existeixen persones que s’hormonen i altres 
que no, existeixen milers de realitats trans i cap 
és igual a l’altra. No abraçar la diversitat ens resta 
empatia i ens tanca els ulls davant una realitat bàsica.

Del 5 al 27 de novembre
EXPOSICIÓ
“MOVER UN CUERPO”
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94, 
espai expositiu golfes
A càrrec de Valentina Gaia Lops
L’exposició recopila algunes obres de la fotògrafa 
italiana Valentina Gaia Lops, concebudes 
principalment entre els anys 2019 i 2021 durant la 
seva permanència a Milà, Dublín i Barcelona.
La selecció de retrats de dones i feminitats 
sexualment dissidents aspira a subvertir l’objectivació 
femenina i a celebrar l’autonomia corporal i sexual 
de les dones, desafia estigmes i estereotips i convida 
l’espectador a qüestionar les normes socials, binàries 
i heteropatriarcals radicades en les estructures 
socials, a través d’un procés fotogràfic íntim i 
personal.



5 de novembre, 11 h
BLUES A LES ESCOLES
EL BLUES D’ELLES
Lloc: plaça Sóller
A càrrec de Queralt Albinyana Quartet
Activitat dirigida a l’alumnat de 2n de primària de les 
escoles del barri
Torna el Blues a les escoles i ho fem d’una manera 
molt especial perquè tornem a la plaça Sóller! 
Enguany, farem un recorregut per la història del 
blues, sobretot de les seves cantants i compositores 
femenines. Un repertori de temes molt variats que 
abastarà des del temps de les dames del blues dels 
anys vint fins a l’actualitat. Tot amb un toc personal, i 
amb tot el respecte i afecte.
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

5 de novembre, 19 h
PANTALLA BARCELONA 
CINE: UNA MUJER FANTÁSTICA 
Lloc: Teatre Zona Nord, c. Vallcivera, 14
Dir.: Sebastián Lelio Watt. Durada: 104 minuts
Marina (Daniela Vega), una jove cambrera aspirant 
a cantant, i Orlando (Francisco Reis), vint anys més 
gran, planegen un futur junts. Després d’una nit de 
festa, Marina el porta a urgències, però ell mor a 
l’arribar a l’hospital. Ella ha d’afrontar les sospites per 
la seva mort. La seva condició de dona transsexual 
suposa per a la família d’Orlando una completa 
aberració. Ella haurà de lluitar per convertir-se en el 
que és: una dona forta, passional..., fantàstica.
Inscripcions a través del tel. 933 59 12 51 i de l’enllaç 
següent:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
zonanord/p/43555/una-mujer-fantastica

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/43555/una-mujer-fantastica 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/43555/una-mujer-fantastica 


5 de novembre, 19.30 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
ACCIÓ PERFORMATIVA: 
“MOVER UN CUERPO”
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 9
A càrrec d’Ana Estrada Zúñiga, artista sonora 
A Mover un cuerpo, un manifest verbalitzat per les 
artistes Valentina i Ana sumat a la imatge projectada 
d’una cossa en suspensió, funcionen com a teló de 
fons per a l’inici d’una acció performativa. En aquesta 
acció, ens trobarem amb una cossa buida, que serà 
mobilitzada per les veus del públic, els qui en emetre 
sons o paraules provocaran que l’Ana comenci a 
moure la seva cossa i a desplaçar-se per l’espai. 
Aquests sons o paraules estaran suggerits de manera 
escrita i podran ser abstractes o reflectir també el que 
les fotografies de l’exposició suggereixen.
La peça proposa parlar sobre les cures i la 
consciència del vincle entre la veu, l’escolta i les 
cosses, en relació amb el context que les sosté.

Dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre, 
de 16 a 17.15 h
TALLER
LABORATORI D’IMPROVISACIÓ I MOVIMENT
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Valentina Gaia Lops, coreògrafa i artista 
visual
Aquest taller està orientat a les persones interessades 
en la composició de moviment amb qualsevol nivell 
d’experiència. L’objectiu d’aquest curs és facilitar eines 
per a aprendre a improvisar de manera segura, fluida 
i amb major confiança. Farem exercicis centrats en 
la comunicació entre cossos en moviment explorant 
diferents tècniques d’improvisació i composició.

11 de novembre, 18.30 h
XERRADA
“DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL” 
Lloc: Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
Vinculada a l’exposició “Lliures i sense por”, per 
reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les 
dones en l’àmbit públic i privat
Organitza: PIAD de Nou Barris



11 de novembre, 19 h
CONFERÈNCIA
“GRÈCIA. LES FILÒSOFES, LES GRANS 
OBLIDADES”
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en 
Història Antiga, especialista en Alexandre el Gran, 
l’Imperi persa, els diàdocs i l’Àsia central hel·lenística
Quan es parla de filosofia grega, els noms que ens 
venen al cap sempre són masculins. Les filòsofes 
gregues, que res no tenien a envejar als seus 
col·legues, han estat sovint invisibilitzades en els 
estudis i són unes absolutes desconegudes pel gran 
públic. En aquesta xerrada coneixerem l’interessant 
vida d’unes dones, encapçalades per Aspàsia i 
Hipàrquia, que va anar molt més enllà dels rols que la 
societat els havia imposat.

12 de novembre, 18 h
XERRADA 
“LES MANADES: EINES LEGALS I 
PERSPECTIVA DE GÈNERE”
Lloc: Centre Cívic Can Basté, pg. de Fabra i Puig, 274
Ponents: Esther García Lòpez, advocada 
especialitzada en violència masclista i violència sexual 
Col·laboració psicòloga clínica de l’Hospital Clínic 
especialitzada en agressions sexuals 
Presenta: Anna Navarrete, psicòloga voluntària 
d’Acció
Organitza: Associació Acció contra la Violència Domèstica

12 de novembre, 19 h
CONFERÈNCIA
“DONES I FILOSOFIA. ESCRIPTURA 
I EXPERIÈNCIA DE DONES A L’EDAT 
MITJANA”
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia
Durant l’edat mitjana disposem de textos manuscrits 
d’autores. Donat que les dones no poden accedir 
habitualment als centres de cultura (n’hi ha, 
d’excepcions) el tema que sovint hi apareix és el de 
la descripció i la reflexió sobre la pròpia experiència. 



Per això hi trobem tantes dones místiques. Parlarem 
d’elles i de la relació entre aquesta escriptura i l’amor 
cortès. Parlarem d’Heloïsa del Paràclit, Hildegard de 
Bingen i Margarida Porète, entre d’altres autores.

13 de novembre, 11.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR
LA RATETA VOLADORA
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Mitja i Mitjoneta
Activitat dirigida a infants a partir de cinc anys 
acompanyats d’una persona adulta
Totes coneixem el conte de la Rateta presumida i 
totes ja estem cansades d’aquest tipus de contes en 
què la violència masclista és acceptada i justificada. 
Us presentem la Rateta voladora, la nostra rata 
feminista, a la qual se li ha trencat l’escombra que 
necessita per poder volar pels aires. En el temps 
d’arreglar-la, se succeeix una passarel·la d’animals 
que per la seva condició de mascles es creuen amb 
el dret de molestar-la. La Rateta voladora, però, no 
té por de plantar cara a l’assetjament constant i dona 
una resposta clara i activa davant de la situació. La 
Mitja i la Mitjoneta posen en dubte aquest conte 
tradicional als ulls de les més petites, que hauran de 
participar per ajudar la Rateta a entendre què li està 
passant i poder reaccionar. Un conte ple de reflexió, 
humor i crítica.

19 de novembre, 17.30 h

XERRADA CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES I TALLER D’ESPELMES
Lloc: Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4
Organitza: Casal de Barri Verdun amb la col·laboració 
d’Accions Fem.
Cal inscripció prèvia, places limitades



19 de novembre, 19 h
CONCERT
VOCES VELADAS
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Maria Esteban Quartet
Voces Veladas és un espectacle que tracta de donar 
visibilitat, dins del món de la música, a algunes dones 
actualment oblidades. El nostre treball gira entorn 
d’aquestes sis artistes: Betty Comden i Carolyn 
Leigh (lletristes d’estàndards de jazz i musicals de 
Broadway), Blossom Dearie (intèrpret, pianista i 
compositora), Ann Richards, Chris Connor i June 
Christy (cantants). El nostre projecte pretén mostrar la 
inestimable qualitat dels seus treballs.

20 de novembre, 17.30 h
EN FAMÍLIA
BLAURÓ
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Clara Algaba
Activitat dirigida a infants d’entre dos i cinc anys 
acompanyats d’una persona adulta
Sapigueu que hi ha un poble al nord de Catalunya 
on passa un tren una vegada a l’any, coincidint amb 
la lluna plena... Propera parada: Blauró, el poble que 
només coneixia dos colors. Una història que parla 
sobre la identitat de ser qui vulguis ser a través dels 
colors. El Kim, la Tula i la Klara us estan esperant... 
Hi anem?
Blauró és un espectacle de titelles que es planteja 
de més gran format, en què es posa la mirada en el 
gènere i la identitat de ser qui vulguis ser, sense por i 
amb respecte. 

20 de novembre, 19 h

TEATRE DE LES OPRIMIDES
Lloc: Kasal de Joves Roquetes
Organitza: Som del Barri



20 de novembre, 19 h
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
TEATRE: SERÀ EL NOSTRE SECRET 
Lloc: Teatre Zona Nord, c. Vallcivera, 14
Una de cada cinc persones a Catalunya ha patit 
algun tipus de violència sexual durant la seva 
infància. Malgrat que els abusos a menors tenen 
conseqüències físiques, emocionals i psicològiques 
per a tota la vida, impera el silenci davant d’aquests 
fets. Només quan es pot explicar el que s’ha viscut, 
es pot començar a comprendre. La paraula dita ens 
fa prendre consciència, evidencia l’abús de l’agressor, 
la covardia dels encobridors i sacseja els valors de la 
nostra societat.
Inscripcions a través del tel. 933 59 12 51 i de l’enllaç 
següent:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
zonanord/p/43390/sera-el-nostre-secret

24 de novembre, 17 h
TEATRE 
LA RATETA VOLADORA
Lloc: Institut-Escola Turó de Roquetes, 
c. d’Alcántara, 22
A càrrec de la CIA Mitja i Mitjoneta Teatre
Organitza: el Grup Motor Gènere i Feminismes

24 de novembre, 17 h

EXQUETXOS
Lloc: Institut-Escola Turó de Roquetes, 
c. d’Alcántara, 22
A càrrec del Grup de Teatre del Kasal de Joves de 
Roquetes
Organitza: el Grup Motor Gènere i Feminismes

24 de novembre, 17.30 h
CONTES INFANTILS 
NINGÚ MÉS QUE L’ALTRE
Lloc: pl. dels Eucaliptus
A càrrec de la Cia Raig de sol
Organitzen: AV dels Eucaliptus i la Taula Amb Veu de Dona de la 
Zona Nord

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/43390/sera-el-nostre-secret 
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24 de novembre, 17.30 h
TALLER
ECOBOSSES ANTIMASCLISTES
Lloc: pl. dels Eucaliptus
A càrrec de la Taula Amb Veu de Dona 
de la Zona Nord
Organitza: la Taula Amb Veu de Dona de la Zona Nord

25 de novembre, de 18.30 a 22 h

IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE LA SEU 
DEL DISTRICTE
Il·luminació de color lila de la façana de la Seu 
del Districte, com a mostra de suport a aquesta 
commemoració i de rebuig a la violència envers les 
dones.

25 de novembre, 12 h

MANIFEST: QUE PARLIN LES DONES! 
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta, c. de Santa Fe, 2
Música, dansa i paraules per donar veu a les dones.
Convidades: Grup de Teatre Espontani La foguera i 
Associació Homes igualitaris
A càrrec dels grups de dones de Torre Llobeta 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia
Organitzen: Assoc. Grup de Dones en Forma i Grup Infinita Dona

25 de novembre, 18.30 h

LECTURA D’UN MANIFEST CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES 
Lloc: plaça Francesc Layret
Es llegirà un manifest de totes les entitats del barri 
per denunciar i reivindicar el posicionament del barri 
contra aquests tipus de violències.
Organitzen: Accions Fem, Lola No Estàs Sola, Pla Comunitari 
de Verdum, Associació de Veïns i Veïnes de Verdum i Casal de 
Barri Verdun



25 de novembre, 19 h
PROJECCIÓ I COL·LOQUI
POR SER MUJER
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de Mercedes Resino
Dues dones, la cantant Julia León i la professora 
Luisa Postigo, pioneres del feminisme a Madrid amb 
Franco encara en el poder, que van trencar amb els 
codis familiars i socials del moment. Dues dones, dos 
testimonis vius d’una època de la nostra història, un 
exemple de consciència, l’activisme del qual és motor 
per al canvi que encara ens ocupa.

25 de novembre, 21 h

POESÍA ACÚSTICA EN EXPANSIÓN: 
LAS HERMANAS DEL DESORDEN FEAT
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat, pl. Àngel Pestaña
A càrrec de Laura Tomás, Belén Berlín i Ale 
Oseguera, i com a poetessa convidada actua l’artista 
multidisciplinari Blanca Haddad
Gratuït

26 de novembre, 11 h

ACCIÓ TEATRAL ITINERANT SOBRE ELS 
DRETS DE LES DONES
Lloc: pl. dels Eucaliptus
A càrrec de Les Kelly’s Influencers
El recorregut començarà a la pl. dels Eucaliptus i 
acabarà a la pl. Roja
Organitzen: AV Els Eucaliptus i la Taula Amb Veu de Dona de la 
Zona Nord



Tots els actes 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.

Dimecres 25 de novembre s’il·luminarà de color lila 
la façana de la Seu del Districte com a mostra de 
suport a aquesta commemoració i de rebuig a la 
violència envers les dones.

26 de novembre, 19 h

PRESENTACIÓ LLIBRE: BAJO EL ÁRBOL 
DE MANGO, DE NELLY VILLEGAS
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta, c. de Santa Fe, 2
L’autora conversarà sobre aquest compendi de 
catorze contes i el context en què estan escrits: la 
seva Colòmbia natal. 
Un viatge a la memòria sensorial viva en l’autora, que 
submergirà el lector en la humitat de la selva, en una 
gran ciutat respirant el boirum o sentint l’aroma del 
cafè fumejant en el bar d’un poblet de muntanya. 
Històries crues però alhora esperançadores en què 
es reflecteix la gran capacitat de resiliència de l’ésser 
humà. 
També hi haurà una lectura interpretada del conte El 
falso positivo, realitzada per Luz Marina Gil Vanegas, 
amb disseny visual de Liliana Londoño Gil.
Activitat presentada per Alba Lucia Reinoso Zea
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia

26 de novembre, 19 h
TEATRE
ÍNCUBO
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
A càrrec de la companyia Incesables
Parla de la part més fosca de la societat envers la 
dona des d’un to irònic i revelador. Volem portar 
l’espectador per un viatge guiat per les dives, 
les narradores d’aquesta història. ÍNCUBO és 
un monstre, un dimoni. La víctima és una dona, 
qualsevol dona.
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