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Nom de Districte

25N Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la Violència 
vers les Dones.



Un any més commemorem al Districte d’Horta-
Guinardó el 25 de novembre, Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència vers les dones. Sota 
el lema “Apaguem el masclisme, no el deixem créi-
xer”, demanem a tota la societat, administracions, 
cossos de seguretat, empreses, entitats cíviques i 
socials, comerciants, escoles, jovent, gent gran, ve-
ïnat i ciutadania en general, que no toleri cap mena 
de comportament o actitud masclistes als nostres 
entorns, tant públics com privats, que són a l’arrel 
de les violències  masclistes. De manera específica, 
però, volem interpel·lar els homes, ja que són actors 
clau, perquè aquesta violència s’acabi. Apaguem 
tots i totes el masclisme quotidià i comencem tot 
participant a les múltiples activitats que, com cada 
any, organitzen les entitats i equipaments cívics i 
culturals del Districte i que recollim en aquest llibret. 
Construïm plegades una ciutat i uns barris antimas-
clistes.

Rosa Alarcón Montañés
Regidora del Districte d’Horta-Guinardó



BAIX GUINARDÓ
CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ
C/ Marina, 380. Tel. 93 450 27 47

I TROBADA DE GIMNÀSTICA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Divendres 26 de novembre, a les 10.00 hores
Ens movem contra la violència masclista. L’activitat 
constarà d’una classe de gimnàstica nivell intermig i lec-
tura del manifest redactat per integrants de la comissió 
de gènere del Casal. 

Cal portar alguna peça de roba de color lila.

Activitat gratuïta i oberta.

A càrrec de: Casal de gent gran Baix Guinardó

Organitza: Comissió de gènere del Casal de gent gran 
Baix Guinardó 

XERRADA “QUÈ FER I COM ACTUAR DAVANT D’UNA SITUACIÓ 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA?”
Divendres 26 de novembre, a les 17.00 hores
En aquesta xerrada parlarem de recursos per a la comu-
nitat i donarem eines per procedir quan detectem algun 
cas al nostre entorn.

Com hem d’actuar si algú del nostre entorn està vivint 
una situació de violència masclista? Com podem donar 
suport a la dona? Quines precaucions hem de prendre? 
Abordarem la temàtica des del punt de vista pràctic 
actual.

Activitat gratuïta.

Cal inscripció prèvia al 93 450 27 47 o a l’email  
infobaixguinardo@gmail.com

A càrrec de: PIAD Horta-Guinardó

Organitza: Comissió de gènere del Casal de gent gran 
Baix Guinardó en col·laboració amb el PIAD Horta-Gui-
nardó

Acte commemoratiu del Dia Internacional per  
a l’Eliminació de la Violència contra les Dones 
i de record a les víctimes de la violència masclista
Presideix l’acte la Regidora d’Horta-Guinardó, Rosa 
Alarcón.

BIBLIOTECA HORTA-CAN MARINER
Carrer del Vent, 1. 08031 Barcelona. Tel. 934 208 285. 
b.barcelona.cm@diba.cat

BCN ANTIMASCLISTA; DESOBEEIX EL MASCLISME!
Dijous 25 de novembre, a les hores 17.00 hores
Arribada al jardí de la Biblioteca de la instal·lació col-
lectiva “Atrapades pel masclisme”, on començarà l’acte 
institucional al voltant de l’estàtua “El malson de la 
Ventafocs”. Amb aquest acte ens reunim per dir prou a 
la violència masclista i recordar aquelles dones que han 
perdut la vida.
Comptarem amb la participació de la Coral Performan-
ce# MeToo d’Horta-Guinardó i la seva performance “De-
sobeïm”. Una proposta que reflexiona sobre les causes 
de la violència de gènere i la importància d’aprendre a 
desobeir el patriarcat.
El col·lectiu d’artistes i creatives d’Horta-Guinardó Do-
nArt acompanyaran tot plegat amb accions artístiques.
Presentarà l’acte Sandra Toledano (Coach i terapeuta 
Gestalt).
Com a clausura de l’acte es tallaran corbates com a 
símbol de llibertat, alhora que es llegiran els noms de 
les dones mortes per la violència durant aquest 2021 
i participarem col·lectivament d’un mural on donarem 
respostes a com desobeir el masclisme.
Participa: Consell Dones del Districte Horta-Guinardó, Marisa 
Ordoñez, Dones d’Horta, Alicia Martel, DonArt (Creativas Horta-
Guinardó), Coral performance Me Too Horta Guinardó, Retrobat 
amb tú amb detall artistic, Elisabeth Gimeno amb la veu entrada 
Biblioteca, Joana Navarro i Alexandra Lara amb l’ofrena floral, 
Gretel Broyn i Beatriz Concha Torres amb el Mural Desobeim el 
masclisme, Paula Pujol, Centre Cívic Matas i Ramis i Biblioteca 
Horta-Can Mariner. 



CAMP DE FUTBOL DE CD. CARMEL 
Cultural Deportivo Carmel. C. de Can Xirot, 8. 
08024 Barcelona. Tel. 931 93 89 29

ACTE DE CLOENDA FOK (FESTES DE L’ORGULL DEL KARMEL)
Dissabte 13 de novembre, de 10 a 13.30 hores)
10h. CaminaFOK pels entorns de la Muntanya del Car-
mel. Sortida des de Pça. Salvador Allende (col·labora 
Panteres Grogues, Diables del Carmel i F.O.C.). Dificultat 
mitjana, cal portar calçat adequat

12h.  Pregó de la madrini (Jimena Fernández).
 Comunicat de l’Organització. 
  Darrera de les dades, Històries a càrrec d’Observa-

tori contra la Homofòbia
 Fums multicolors a càrrec de Diables del Carmel
 Concert de Las Bajas Pasiones
 Presenta l’acte: Brigitta Lamoure

El FOK de 2021 (del 2 al 13 de novembre) acaba amb un 
acte de cloenda on es podrà escoltar el pregó de la ma-
drini d’enguany, texts llegits per membres de l’Observa-
tori contra l’homofòbia, el comunicat de l’organització i la 
musica del grup Las Bajas Pasiones. I si vols, tot això ho 
podràs gaudir després de fer una caminada per la Mun-
tanya del Carmel veient la ciutat de Barcelona en 360º.

Organitza: Biblioteca Carmel – Juan Marsé, Centre Cívic 
del Carmel i Espai Jove Boca Nord.

RAMBLA DEL CARMEL
BALL I LECTURA DE MANIFEST
Dijous 25 de novembre, a les 17.00 hores
Es realitzarà un ball dut a terme per 10 veïnes i sòcies de 
l’associació de veïns i veïnes del l’associació. També es 
llegirà un manifest.

A càrrec de: veïnes i sòcies de l’Avv. de veïnes i veïns del 
Carmel.

Organitza: Associació veïns i veïnes del Carmel

CARMEL
CASAL DE BARRI LA BARRACA  
DEL CARMEL
C. Llobregós, 107. Tel. 93 358 61 07

VÍDEO COL·LABORATIU PER XARXES SOCIALS
Dijous 25 de novembre, a les 10.00 hores
Vídeo de denuncia i reflexió sobre les víctimes de violèn-
cia fe gènere.

És demanarà a cada veïna que digui el nom d’una de les 
víctimes i es farà un vídeo amb la denuncia de totes les 
participants.

A càrrec de: Veïnes i entitats del Casal de Barri La Barra-
ca del Carmel.

Organitza: Casal de Barri La Barraca del Carmel.

ESPAI JOVE BOCA NORD 
Carrer Agudells, 37-45. Tel. 93 429 93 69

B.O.P. (BOCA ORGULL PARTY)
Dissabte 13 de novembre, de 20.00 a 22.00 hores
Dins de la programació del FOK (Festes de l’Orgull del 
Karmel) l’Espai Jove Boca Nord ofereix, un any més, una 
nova edició de la nit del B.O.P. Enguany amb els aeris de 
circ de la Companyia Volar.T, l’actuació de les Flamenco 
Queer i un Disco-fòrum LGTBI.

A càrrec de: Companyia Volar.T, Flamenco Queer, Disco 
fòrum LGTBI a càrrec de Dj Karmelas

Organitza: Espai Jove Boca Nord.



ACTIVITATS AMB MIRADA DE DONA: XERRADA-COL-LOQUI: LA 
REPRESENTACIÓ DEL SEXE FEMENÍ EN LA HISTÒRIA DE L’ART
Dilluns 22 novembre, a les 19.00 hores
Cada societat estimula un tipus d’art específic. Mentre 
l’home se’ns ha mostrat exercitant el poder, la dona ha 
estat representada com objecte de desig a través de la 
mirada masculina.

Entrada lliure. Cal inscripció prèvia mitjançant l’aplicatiu 
del Mas Guinardó, a la web del Casal 

Organitza: A càrrec de Salvador Rodés i Lina Giralt

Col·labora: Casal Mas Guinardó

ACTIVITATS AMB MIRADA DE DONA:  
EXPOSICIÓ ORCHIS EROTICA
De l’1 al 31 novembre
Orchis Erotica, crea una iconografia pròpia que va més 
enllà de la mera representació del sexe femení i reivin-
dica el seu caràcter simbòlic i real, amagat al llarg de la 
història per una perspectiva moralista i patriarcal, que ha 
convertit la seva imatge en un fetitxe sense misteri.

Entrada lliure. Es pot visitar en horari del Casal de dilluns 
a divendres de 9.30 a 21h i dissabtes de 10 a 14.30h

A càrrec de Salvador Rodés i Lina Giralt

Organitza: Casal Mas Guinardó.

EXPOSICIONS | OBJECTIU DONA: NÓSZEMÉLY 
De l’1 d’octubre al 31 de desembre
Amb aquesta paraula d’origen hongarès que significa 
“dona de mala fama que és jutjada per la societat per 
actuar com no s’espera d’ella”, la Marta Belev ens acom-
panya a conèixer aquesta peça de dansa que profunditza 
en algunes de les vivències de les dones que formen la 
companyia emergent la Calíope.

Entrada lliure. Es pot visitar en horari del Casal de dilluns 
a divendres de 9.30 a 21h i dissabtes de 10 a 14.30h

A càrrec de Marta Belev i La Calíope Cia.

Organitza: Casal Mas Guinardó

FONT D’EN FARGUES
CASAL FONT D’EN FARGUES
C. Pedrell 67, 08032 Barcelona. Tel. 93 420 59 41. 
info@casalfontdenfargues.cat

UNDER THE PELUCAS 
Dissabte 13 de novembre a les 20.00 hores
T’has emprovat mai una perruca? Has sentit que, en po-
sar-te-la, podries convertir-te en un personatge diferent i 
viure experiències desconegudes? Aquesta és la premis-
sa d’aquest espectacle, del duet còmic Cia. Dejabugo 
(Judit Martín i Emma Bassas). Sota cada perruca s’amaga 
un personatge, i en aquest espectacle d’humor inclassifi-
cable coincideixen tota mena de personatges i situacions 
delirants i inesperades. Un xou ple d’esquetxos on es 
veuran confessions reals de gent real, vuit bessones que 
canten, iaies que expliquen acudits políticament incor-
rectes, monyos parlants, cadells virtuals, pallasses amb 
problemes seriosos, un gran concurs sorpresa i molt més. 

A càrrec de la comapnyia Dejabugo

Organitza: Associació Casal Font d’en Fargues i Barcelo-
na Districte Cultural

EL GUINARDÓ
CASAL MAS GUINARDÓ
Pl. Salvador Riera, 2 08041 Barcelona. Tel. 93 446 14 29 
cemasguinardo@qsl.cat

ACTIVITATS AMB MIRADA DE DONA: MOMENT DE CREACIÓ
Dissabte 6 novembre, de 10.00 a 15.00 hores
Trobada de dones artistes de totes les disciplines i no 
artistes que vulguin crear obres de caràcter personal o 
col·lectives en què el PART sigui motiu de creació.

Entrada lliure. Cal inscripció prèvia mitjançant l’aplicatiu 
del Mas Guinardó, a la web del Casal 

Organitza: Migjorn, Casa de Naixements

Col·labora: Casal Mas Guinardó



CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Ronda del Guinardó 113, 08041 Barcelona. 
Tel. 93 450 39 87

TALLER: ^ MANŒUVRE ^
Divendres 19 de novembre de 18.00 hores a 20.00 hores
Taller on s’analitzaran com els poders administratius 
del món de l’art, al llarg de la història, perpetuen cànons 
excloents respecte les dones que ens fa invisibles.  Es 
treballarà des del concepte i la reflexió i també des de 
l’àmbit del cos i el moviment. Es proposa crear una petita 
peça audiovisual conjunta per incorporar-la a l’especta-
cle Justícia Patriarcal que es podrà veure el 26 de novem-
bre al Guinardó a Escena.

Taller dirigit a dones, no calen coneixements previs.

Activitat gratuïta amb places limitades, cal reservar plaça 
a la web del centre cívic Guinardó.

A càrrec de Colectivo Deria+Rectificadora

Organitza: Centre Cívic Guinardó

PERFORMANCE-HAPPENING: JUSTÍCIA PATRIARCAL
Divendres 26 de novembre a les 19.30 hores
Els museus no són neutrals, perpetuen cànons exclo-
ents respecte les dones que ens fa invisibles, la justícia 
patriarcal és una institució en el cos de les dones. Un 
tema sociopolític i social profundament ancorat. Trac-
tem les violacions en l’art, i com dins dels museus, com 
encara avui dia a les cartel·les dels museus, la paraula 
violació mai està escrita, o com el Museo del Prado i 
altres institucions como el Louvre o la National Gallery, 
que tenen 5000 obres, només 22 les van fer dones. Els àu-
dios d’aquesta performance donen veu a 7 veus diferents 
que expliquen les agressions sexuals a les dones i com 
entendre aquest fet.

Espectacle per a majors de 18 anys. Activitat gratuïta, cal 
reservar plaça a la web del Centre Cívic Guinardó

A càrrec de Colectivo Deria+Rectificadora 

Organitza: Centre Cívic Guinardó

ESPECTACLE DANSA| OBJECTIU DONA: NÓSZEMÉLY
Data i horari: Dijous 25 de novembre, a les 19.00 hores
Nószemély. Ésta es una palabra de origen húngaro que 
significa “Mujer de mala fama que es juzgada por la soci-
edad por actuar como no se espera de ella” La iniciativa 
de dirección la toma Csilla Halász, quien combina el 
lenguaje de la danza contemporánea y del teatro físico. 
La pieza profundiza en algunas de nuestras vivencias, 
personas socializadxs como mujeres en un sistema idea-
do y liderado por el régimen patriarcal.

Entrada lliure. Cal inscripció prèvia mitjançant l’aplicatiu 
del Mas Guinardó, a la web del Casal 

A càrrec de La Calíope Cia 

Organitza: Casal Mas Guinardó

FESTIVAL EMPODERA’T | CONCERT A2 (LES ALCUADRADO)
Data i horari: Dijous 11 novembre, a les 19.30 hores
Descripció de l’activitat: Actuació del duet barceloní 
“A2”, emmarcat dins del Festival Empodera’t 2021 en el 
districte Horta-Guinardó. Aquest festival neix de la vo-
luntat de visualitzar l’activitat de les dones en els circuits 
artístics de proximitat als barris on com en altres llocs 
de la societat hi sol predominar l’activitat masculina, cis i 
heteronormativa. 

Espectacles de diferents arts escèniques que donen 
suport especialment a les dones creado¬res dels col-
lectius LTB.

Entrada lliure. Cal inscripció prèvia mitjançant l’aplicatiu 
del Mas Guinardó, a la web del Casal 

A càrrec de A2

Organitza: Casal Mas Guinardó



SILENCI, LES VEUS DE TOTES
Del 22 al 26 de novembre 
Horari de visita lliure de dilluns a divendres  
de 10.00 a 12.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores
Exposició ideada i elaborada per la Comissió de Gènere 
del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó el 2019, es 
pretén reivindicar el dret de totes les dones a lluitar i 
defensar la igualtat de gènere als diferents àmbits de 
la seva vida i l’eliminació de les diverses violències que 
patim les dones.

Perquè totes som una i mereixem respecte i igualtat. 
Si toquen a una ens toquen a totes!

A càrrec de: Comissió de Gènere del Casal gent Gran Baix 
Guinardó

Organitza: Casal Gent Gran Horta

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS
c. Feliu i Codina, 20. 08031 Tel. 93 407 23 56 
FB: @ccmatasiramis TW: @ matasiramis  
IG: @ccmatasiramis

CONVOCATÒRIA PROJECTE PANKHURST
La convocatòria Projecte Pankhurst és una convocatòria 
curatorial per a realitzar una exposició d’art emergent 
de temàtica feminista al CC Matas i Ramis dirigida a co-
missàries i comissaris, amb o sense experiència prèvia. 
Poden participar col·lectius. La convocatòria rep el nom 
en homenatge a Emmeline Pankhurst, una de les funda-
dores del moviment sufragista britànic.

Presentació de propostes: de l’1 d’octubre al 15 de  
novembre de 2021
Exposició: del 17 de febrer al 6 d’abril de 2022
Per a més informació consultar al web del Centre Cívic 
Matas i Ramis.

 

JARDINS DEL DOCTOR PLA I ARMENGOL 
(Amfiteatre verd)

CLOENDA FESTIVAL EMPODERA’T
Dissabte, 20 de novembre a les 12.00 hores
Monòleg amb l’Anna Polo, humor i feminisme. 

Concert amb Caramelo a Kilo, 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.

A càrrec de: Festival Empodera’t

Organitza: Festival Empodera’t 

HORTA
CASAL DE GENT GRAN D’HORTA
c. Feliu i Codina 37-43 . Tel. 93 428 78 29 i 618 15 14 23

NOM DE L’ACTIVITAT: L’ADULTERI FEMENÍ, EL LITERARI
Data i horari: 25 de novembre a les 10.30 hores
Potser alguna vegada ens haurem preguntat cóm és que 
a finals del segle XIX, en diferents àmbits polítics i geo-
gràfics apareix com a protagonista de la novel·la, la gran 
novel·la realista, la dona que practica l’adulteri. No són 
heroïnes, ni princeses… són dones contemporànies, que 
l’autor vol esbrinar per què arriben aquí. Mai novel·listes, 
homes, havien dedicat la seva pluma a descriure les inte-
rioritats femenines, els seus anhels i les seves frustraci-
ons perllongades en els segles. Per què ho fan Flaubert, 
Tolstoi o Clarín, entre altres? d’on prové aquesta atenció?. 
Això és el que intentarem explicar amb tres dels molts 
exemples: Madame Bovary, Anna Karenina i La Regenta.

A càrrec de: Mercè Bausili

Organitza: Casal Gent Gran Horta



TERTÚLIA I DEBAT: LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA LITERATURA
Dilluns, 15 de novembre, a les 18.30 hores
Tertúlia a càrrec de: Marisa Ordoñez, Pilar Gallifa, Olga 
Uribe i Elena Plazaola

Com es veu la violència de 
gènere en la literatura? La 
violència de gènere és un pro-
blema universal que no sembla 
minvar amb el pas del temps, 
sinó tot el contrari, sembla 
anar en augment any rere any. 

La literatura, reflex de la rea-
litat que ens envolta, s’ha fet 
ressò d’aquest tema en totes 
les èpoques, però sovint ha passat inadvertida o no se li 
ha donat suficient importància. 

Per a aquesta tertúlia s’han seleccionat quatre llibres 
d’èpoques diverses, on es parla de violència de gènere. 
Començarem la tertúlia exposant una breu sinopsi i 
un recull dels fragments més significatius dels llibres 
que ens donaran un punt de partida per a la reflexió i el 
debat. 

Activitat presencial. Cal inscripció prèvia al web del 
centre cívic.

Organitza: Marisa Ordoñez, Dones d’Horta i Centre Cívic 
Matas i Ramis 

INSTAL·LACIÓ “ATRAPADES PEL MASCLISME”
Dilluns, 22 de novembre, a les 18.30 hores
La instal·lació romandrà al Centre Cívic fins el 25 de 
novembre a les 16.00 hores 
La corbata s’associa, entre altres definicions, a la mascu-
linitat i al poder sexual masclista. Aquest fet ens porta a 
considerar-la com a símbol d’opressió cap a la dona.

Aquesta és la idea que porta a triar-la com element per a 
la instal·lació conjunta que farem al Centre Cívic Matas i 
Ramis, i que acabarem completant a la Biblioteca Horta-
Can Mariner el dia 25 de novembre, lloc on es commemo-
ra durant els últims anys el Dia internacional contra la 
violència de gènere. 

Aquest acte institucional es farà al jardí on es troba 

CINEFÒRUM: LA CHANA 
Dilluns, 8 de novembre, a les 18.30 hores
A les 18.30 hores: visionat del documental “La Chana”.
A les 19.40 hores: debat del documental.
Directora: Lucija Stojevic// Espanya // Any: 2016 // Docu-
mental llargmetratge

Debat a càrrec de: Dones d’Horta i Centre Cívic Matas i 
Ramis

Sinopsi: Ballarina autodidacta, Antonia Santiago Ama-
dor, coneguda com La Chana, té 68 anys i viu una vida 
tranquil·la a Catalunya. Viu a l’ombra de la divaque va ser 
una vegada: entre els anys 1960 i 1970, La Chana va ser 
una de les estrelles més grans del món del flamenc, i va 
sorprendre les audiències d’arreu del món amb el seu 
estil innovador, velocitat i l’ús inventiu del ritme. Peter 
Sellers, amb qui apareix a The Bobo (1967), la va convidar 
a Hollywood. De sobte, en el cim de la seva carrera, va 
desaparèixer d’escena.

Dècades de ball han desgastat el seu cos però La Chana 
encara es defineix a si mateixa per la dansa. Sensual, 
vulnerable però aparentment invencible ens porta al seu 
món de creació i ritme mentre decideix tornar als esce-
naris després d’una pausa de 25 anys.

Mentre seguim el drama darrere de l’escenari de la seva 
última actuació asseguda el 2013, La Chana desentranya 
la història turbulenta de la seva vida i desvetlla el secret 
que va truncar la seva prometedora carrera: durant 18 
anys va ser víctima d’abusos domèstics a mans del seu 
ex-espòs.

La Chana és una pel·lícula sobre el procés i el poder de la 
creació, sobre l’envelliment que abraça la vida, la perse-
verança i la reinvenció. La Chana ens porta profundament 
a l’essència de la seva passió i revela una història poètica 
i inspiradora que cristal·litza els enfrontaments entre els 
extrems i contradiccions de 
la seva vida; entre l’artista a 
l’escenari i la dona darrere de 
les escenes.

Activitat presencial. Cal 
inscripció prèvia al web del 
Centre Cívic.

Organitza: Dones d’Horta i 
Centre Cívic Matas i Ramis. 



de la dansa contemporània, una escena de violència 
domèstica, cruament, sense filtres. Deurà ser la darrera? 
Aconseguirem obrir els ulls?

Places limitades amb inscripción previa presencialment 
o bé en línea.

A càrrec de: LaBoda, col·lectiu que va néixer de les ganes 
de crear, compartir, unir persones i ser un pont per gene-
rar projectes, produir-los, gestionar-los, veure’ls créixer, 
ballar-los.

Organitza: Centre Cívic Teixondera

QUÈ FER I COM ACTUAR DAVANT D’UNA SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Dimarts, 23 de novembre, de 12.00 a 13.30 hores 
En motiu del dia El Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència contra les dones que se celebra el 25 de no-
vembre a tot el món, es parlarà de què fer i de com actuar 
davant d’una situació de violència masclista.

Places limitades amb inscripció prèvia presencialment o 
bé en línia.

A càrrec de l’advocada Lourdes Gonzalez, en col-
laboració amb el Punt d’Informació de la Dona (PIAD).

Organitza: Centre Cívic Teixonera i PIAD

LA VALL D’HEBRON
CASAL DE BARRI CAN TRAVI
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. Tel. 93 428 98 48

EXPOSICIÓ ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ. 
QUE LO TRANS SEA LEY!
Del 4 al 30 de novembre, de 
10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 
21.00 hores
L’artista Rubén Antón ens 
presenta per primera vegada 
aquesta col·lecció única de 

l’escultura “El malson de la Ventafocs”, que recorda les 
dones mortes per la violència de gènere.

Activitat presencial. 

Organitza: Marisa Ordoñez, Dones d’Horta i Centre Cívic 
Matas i Ramis.

 

CAMINEM JUNTES 
Dijous, 25 de novembre, a les 16.00 hores
Davant del Centre Cívic Matas i Ramis

La instal·lació “Atrapades pel masclisme” serà trasllada-
da del Centre Cívic Matas i Ramis al jardí de la Biblioteca 
d’Horta-Can Mariner en una caminada reivindicativa. Un 
cop allà s´iniciarà l’ Acte Central i es completarà la instal-
lació.

Participa: Marisa Ordoñez, 
Dones d’Horta, Coral per-
formance Me Too Horta, 
Biblioteca Horta-Can Mariner 
i Centre Cívic Matas i Ramis.

LA TEIXONERA
CENTRE CÍVIC TEIXONERA 
C. Arenys, 75. Tel. 932 563 388

TÉCNICAS PARA UN ABRAZO PERFECTO. LABODA
Divendres, 19 de novembre, a les 19.00 hores
Técnicas para un abrazo perfecto és un d’aquests pro-
jectes que mostra una història particular però molt més 
comuna del que pensem en el nostre dia a dia. En aques-
ta abraçada conflueixen fragments d’una vida, més aviat 
de dues vides. Una situació que es repeteix constant-
ment, que ignorem, que no volem acceptar, que no volem 
veure i, per això, una situació que no podem transformar. 
Desitgem que simplement desaparegui, però sabem que 
no serà així. Pensem que el millor encara ha d’arribar… 
Técnicas para un abrazo perfecto ens mostra, a través 



MONTBAU
ACTIVITATS A LA SALA POLIVALENT DE 
MONTBAU 
Carrer Domènech i Montaner 3, 93 428 55 69

FESTIVAL EMPODERA’T! CONCERT DE FERA Y LAS DISIDENTES
Dijous 18 de novembre, a les 19.30 hores
Fera i Les Dissidents és una bomba inclassificable de 
música i activisme transfeminista i gai, un mix de can-
çons sense gènere ni etiquetes on es barreja el compro-
mís amb la lluita LGTBIQ+, grans dosis d’actitud riot punk 
i una performance d’alt voltatge. Un espectacle basat 
en la llibertat creativa, els sons vintage i la música en 
directe!

A càrrec de: Fera y las Disidentes (Thaïs Cuadreny, Ana 
Bonano, Anadleehi, Jordi Farreras y Nadia Lago Sáez)

Organitza: Sala Polivalent de Montbau dins del Festival 
Empodera’t (xarxa de Casals de Barri) que va néixer a Can 
Travi.

NOM DE L’ACTIVITAT: “PARAULA D’UNA NENA NEGRA”
Dissabte 20 de novembre, a les 11.00 hores
L’activitat consisteix en un conte teatralitzat (combina 
ball, cant i titelles) al voltant de l’experiència d’una nena 
petita que viu racisme i com això afecta la seva identitat i 
com s’hi ubica o es situa en aquest context concret. 

Un cop acabada la representació del conte, la tallerista 
dinamitzarà amb el públic exercicis de moviment i dansa 
(teatre social) per explorar estereotips i el perquè sor-
geixen. En acabar hi ha un moment d’obertura de debats 
i reflexions dirigits a explorar la prevenció d’actituds 
discriminatòries i racistes des de la infància.

A càrrec de: Maisa Sally-anna Perk (Cía No Somos  
Whoopi Goldberg de l’Associació Hibiscus).

Organitza: Sala Polivalent de Montbau.

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. 
A càrrec de: Dragsisburning, Rubén Antón
Organitza: Festival Empodera’t 
 

CASAL DE BARRI CAN TRAVI
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. Tel. 93 428 98 48

CABARET EMPODERA’T
Divendres, 19 de novembre a partir de les 20.00 hores
El Cabaret, un clàssic del Festival Empodera’t, on tro-
bareu 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. Cía. Tirititrans trans trans, teatre 
i mestres de cerimònies, Chichi bravo, monologuista, 
Dragisburning presentant la exposició “Alta Tecnología 
Travesti” amb les actuacions de Kaiky, Cacao i Groupie, i 
per finalitzar Translocura, música performer Dragqueer.

Reserva d’entrades a partir del 12/10, escrivintnos un 
correu a: info@casalcantravi.cat o al 934289848

A càrrec de: Festival Empoderat 

Organitza: Festival Empodera’t  
i el Casal Can Travi
    



AGUANTA POR EL SOBRE AGUANTA
Dijous, 25 de novembre a les 17.00 hores
Peça de teatre foro, on es posa de manifest els poders 
opressors oficialment reconeguts. Donarem alternatives 
per modificar certs comportaments, dins d’una societat 
patriarcal. 

A càrrec de Montse García (Xixa Teatre)

Organitza: Casal Sant Genís

CENTRE CÍVIC CASA GROGA
Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. Tel. 93 418 65 31 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

24 HORES AL DIA, 365 DIES A L’ANY.  
DEMOCRATITZEM LES CURES
Dijous 11 de novembre, a les 17.00 hores 
Acte inaugural de l’exposició impulsada per la Taula de 
Casals Comunitaris Zona Nord del Districte d’Horta-Gui-
nardó. A través de la mirada de l’Helena Castro, fotògrafa 
i veïna d’un dels tres barris implicats, per testimoniar la 
història de vida de dones de Sant Genís dels Agudells, 
Vall d’Hebron i Montbau que es dediquen a les cures, ja 
sigui en el seu àmbit professional, personal o familiar.

A càrrec de: Taula de Casals Comunitaris Zona Nord del 
Districte d’Horta-Guinardó

Organitza: Taula de Casals Comunitaris Zona Nord del 
Districte d’Horta-Guinardó i Centre Cívic Casa Groga.

NOM DE L’ACTIVITAT: AMB VEU DE DONA
Dijous 11 de novembre, a les 19.00 hores
Dins del cicle “Amb veu de dona” de la Casa Groga té 
el privilegi de presentar en concert l’Alba Morena. La 
cantant ens proposa un viatge conceptual i artístic en 
que s’harmonitzen diferents disciplines com el teatre i la 
dansa.
A càrrec de: Alba Morena
Organitza: Centre Cívic Casa Groga

NO EXIT
Dissabte 27 de novembre, a les 18.30 hores
Arts escèniques amb música en directe.

La Dona, atrapada en un cercle viciós, en un bucle sense 
sortida, viu en un mar de tedi engolit pel pas del temps. 
Davant seu té una porta tancada que no la deixa avançar, 
darrera hi pot estar la salvació... o la condemna. Intenta 
aferrar-se a les regles de la societat i salta al buit per les 
finestres de l’autoengany, intentant trobar una sortida 
que no sigui errònia. La trobarà? Farà res per canviar? 
Trobarà la clau que obri la porta... o la tanqui per sempre?

A càrrec de: CIA Amartis (Elisenda Selvas Batlle (Elisen-
da Amartis), Lluís Queraltó Flores, Roc Roquerols, Dèlia 
Español, Óscar Olivares Lucio, Josep Miquel Mateu Vives, 
Santi Ponce Seoane).

Organitza: Sala Polivalent de Montbau.

SANT GENIS DELS AGUDELLS
CASAL GENT GRAN SANT GENÍS DELS 
AGUDELLS
C. Naïm, 10-12. 08035 Barcelona

AMORS QUE MATEN
Divendres, 19 de novembre a les 11.00 hores
Taula rodona, on posarem en comú que ens suggereixen 
imatges i missatges masclistes i com podem canviar-los 
dins la societat. 

Organitza: Casal Sant Genís

L’ALEGRIA DE VIURE
Dimecres, 24 de novembre a les 11.30 hores
A través de l’autoconeixement, la música, la cohesió i les 
ganes de estimar-se, crearem un grup segur, on recol-
zar-nos els uns als altres.

A càrrec de Cristina Patino (Clota Cotreball)

Organitza: Casal Sant Genís



A càrrec de: Impactat

Organitza: Projecte de Cooperació Districte Horta-
Guinardó, Institut Narcís Monturiol i Centre Cívic Casa 
Groga.

VOCALIA DONA SANT GENÍS  
DELS AGUDELLS
Av. Jordà 29 08035 Barcelona Tel. 93 315 76 30
vocaliadonasantgenis@gmail.com

MARXA EXPLORATÒRIA PER SANT GENÍS
Divendres 26 novembre, a les 18.30 hores
Marxa a peu pel Sant Genís dels Agudells, per tal de des-
cobrir i donar a conèixer els punts negres que s’amaguen 
per tot el barri.

Lloc de trobada: Sortida Metro Vall d’Hebron direcció 
Hospitals.

Organitza: Vocalia Dona Sant Genís

ACTE EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Diumenge 28 novembre, a les 12.00 hores
Petit concert d’un duo musical veïns del barri davant la 
porta de la AAVV de Sant Genís. Lectura de manifest i del 
nom de les dones i infants assassinats. Llançament de 
globus en commemoració de les víctimes. Mentre es fa 
l’acte paral·lelament es farà un mural amb dibuixos, fotos 
i frases.

Organitza: Vocalia Dona Sant Genís
Col·labora: La Llavor.

EXPOSICIÓ 24 HORES AL DIA, 365 DIES A L’ANY. 
DEMOCRATITZEM LES CURES
De l’11 al 26 de novembre 
Exposició impulsada per la Taula de Casals Comunitaris 
Zona Nord del Districte d’Horta-Guinardó. Fotografia. 

A càrrec de: Helena Castro

Organitza: Taula de Casals Comunitaris Zona Nord del 
Districte d’Horta-Guinardó i Centre Cívic Casa Groga.

TÉCNICAS PARA UN ABRAZO PERFECTO 
Dijous 19 de novembre, a les 19.00 hores
La companyia “La boda” amb el seu espectacle “Técnicas 
para un abrazo perfecto” ens mostra, a través de la dansa 
contemporània, una escena de violència domèstica, cru-
ament, sense filtres. Deurà ser la darrera? Aconseguirem 
obrir els ulls? 

A càrrec de: Companyia La Boda

Organitza: Barcelona Districte Cultural i Centre Cívic 
Casa Groga.

LA DONA IL·LEGAL 
Dijous 19 de novembre, a les 19.00 hores
Descripció de l’activitat: la companyia “La boda” amb el 
seu espectacle “Técnicas para un abrazo perfecto” ens 
mostra, a través de la dansa contemporània, una escena 
de violència domèstica, cruament, sense filtres. Deurà 
ser la darrera? Aconseguirem obrir els ulls? 

A càrrec de: Pantalla Barcelona i ElParlante

Organitza: Pantalla Barcelona i Centre Cívic Casa Groga.

TU NO JUGUES!
Dijous 25 de novembre, a les 11.30 hores
Sessió de teatre fòrum sobre la prevenció de les relaci-
ons d’abús i assetjament a l’etapa adolescent a l’àmbit 
escolar.



barcelona.cat/bcnantimasclista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. In posuere justo quis tincidunt 
consequat. Maecenas vehicula non nisl nec 
pulvinar. Sed lobortis risus tempus, viverra nisi ut, 
maximus elit.

ACTIVITAT AMB EL TÍTOL
BASTANT LLARG

25/11/20
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adipiscing elit. In posuere justo quis tincidunt 
consequat. Maecenas vehicula non nisl nec 
pulvinar. Sed lobortis risus tempus, viverra nisi ut, 
maximus elit. Nunc rutrum quis enim eu aliquet. 
Cras eget ipsum erat.

ACTIVITAT
25/11/20
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ACTIVITAT AMB EL TÍTOL
BASTANT LLARG QUE OCUPA
TRES LINEES
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Cras eget ipsum erat.
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Nom de Districte

25N Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la Violència 
vers les Dones.


