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Benvolgudes i benvolguts,

Encetem un nou cicle de reivindicacions i activitats 
de visibilització per plantar cara al masclisme en 
aquest 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència vers les dones. I ho fem, com sempre, 
preparades per una lluita que no ens aturarà per 
moltes dificultats que hi trobem al llarg del camí. 

Denunciem les situacions que hem hagut de patir 
pel fet de ser dones, des de la realitat que van patir 
moltes víctimes confinades amb els seus agressors 
durant el darrer any fins a situacions de violència 
física i sexual a qualsevol espai públic. Per no 
mencionar el comptador de feminicidis que a data de 
redacció d’aquest text ascendeix a 70 víctimes des 
de l’1 de gener o els casos de violència vicària que 
s’utilitzen per causar el màxim dolor possible a les 
mares. 

Malgrat tot, seguirem sense permetre que el 
masclisme aconsegueixi que visquem submises, 
abnegades i amb la por permanent al cos. Seguirem 
clamant més fort que mai que volem ser lliures, que 
volem ser tractades amb igualtat, fugint dels sostres 
de vidre i dels terres enganxifosos, compartint la lluita 
amb totes les dones independentment dels nostres 
orígens, de la nostra identitat o de la nostra orientació 
afectiva. Ens estimarem cada vegada més fort per 
sumar tota l’energia necessària en la lluita contra qui 
defensi qualsevol postura masclista, contra qui calli 
còmplice davant d’una agressió i contra qui no ens 
vulgui lliures. 

Aquest 25N, els equipaments i serveis del Districte 
de Sant Andreu han dut a terme una programació 
molt diversa que, a més, ens dotarà de moltes eines 
per seguir endavant. Els espectacles i la projecció 
de pel·lícules per aprofundir en la problemàtica 
s’intercalen amb una extensa oferta de xerrades 
informatives per protegir-nos del ciberassetjament 
i per conèixer millor un dels nostres serveis més 
importants, el Punt D’Informació i Atenció a les Dones. 

Comptar amb més i millor formació per enfortir-nos 
també ens permetrà sentir-nos cada cop més segures 
de nosaltres mateixes. Així que sortim al carrer i 
apaguem el masclisme d’una vegada! 

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu



Manifest  
El col·lectiu de dones de “La Sagrera Es mou en 
Femení”, una iniciativa feminista sorgida amb 
l’objectiu de crear un espai per i per a dones, fem 
el manifest d’enguany reivindicant el 25N, Dia 
internacional de l’Eliminació de la Violència contra 
la Dona, i ho fem exposant la realitat de les nostres 
veïnes i de les vivències a les quals s’enfronten.

Són molts els avenços en matèria d’igualtat entre 
homes i dones dels darrers temps, resultat de 
totes les lluites portades a terme per col·lectius i 
dones que han dedicat grans esforços i energies 
en la lluita feminista. Dones a les quals volem 
tenir sempre presents, sobretot aquelles que no 
acostumen a ser anomenades. Dones que tenen 
sempre el nostre reconeixement i especialment en 
un dia com avui.

Tanmateix som conscients que hi ha encara molt 
camí a recórrer per arribar a uns nivells d’igualtat 
en tots els àmbits de la societat: escletxa salarial 
i digital, igualtat en les tasques de cures en 
l’àmbit familiar, dificultats per assolir càrrecs 
de responsabilitat en institucions, col·lectius 
i empreses. A més, les agressions masclistes 
continuen sorgint en totes les seves formes: 
assassinats de dones o violacions, violència vicària, 
així com psicològiques i econòmiques. La violència 
masclista està latent. Hem de fer una clara i forta 
resistència des del veïnat, unint forces amb la 
nostra comunitat per no deixar cap dona enrere.

I amb aquest context actual, sumem el fet que 
estem vivint un retrocés ideològic, que afecta 

directament als drets de les dones i d’altres 
col·lectius (LGTBI, persones migrades, ...). 

El ressorgiment d’ideologies d’extrema 
dreta darrerament es mostren sense 

complexos, promogudes per 
formacions polítiques presents 

en diferents àmbits de la vida 
política que intenten entrar 

als nostres barris amb 
discursos populistes i 

opressius.



Devem fer front a aquestes situacions que 
representen una amenaça i una involució en 
matèria dels drets fonamentals de les dones. 
Hem de plantar cara des dels nostres barris duent 
a terme accions directes i de denúncia i creant 
col·lectius de dones, organitzacions, entitats i 
associacions. Volem que els veïns i veïnes sentin i 
vegin accions en els seus barris i que hi participin. 
Cal fer un pas endavant!

Posant la mirada en La Sagrera, realitat 
compartida amb molts altres barris del districte, 
ens preocupa la situació actual de les nostres 
veïnes. Patim l’opressió patriarcal però també 
hi ha veïnes que són violentades per altres com 
la classe social, ètnia, origen, edat, orientació 
sexual… Pel que fa a les dones grans, quasi un 40% 
de les dones majors de 65 anys pateixen o han 
patit maltractaments. S’afegeix que els serveis 
d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista no tenen una mirada completament 
sensibilitzada. 

De la mateixa manera les dones migrades són un 
col·lectiu essencial en els nostres barris. Elles 
han d’afrontar totes les problemàtiques lligades 
al seu procés migratori, el xoc cultural i situacions 
sociolaborals precàries. Per finalitzar, en els barris 
del Districte de Sant Andreu hi ha una mancança 
molt important d’equipaments i serveis, sobretot 
en els barris de Navas i la Sagrera. Aquest fet ens 
amoïna, com veïnes i com a dones. Una de les claus 
per poder fer un procés de cura i recuperació de la 
situació de violència masclista és tenir una FORTA 
XARXA AFECTIVA. Així mateix, també considerem 
que hi ha una manca de seguretat a l’espai públic. 
Necessitem un increment notori d’il·luminació als 
carrers i fer-los accessibles per tothom.

Com a col·lectiu aspirem a treballar en xarxa i des 
d’una perspectiva comunitària, mitjançant la lluita 
i la reivindicació per la millora de les condicions 
de vida de totes les dones. I des d’aquí i en un dia 
com avui, volem encoratjar-vos a donar vida a tots 
els moviments dels nostres barris per teixir llaços 
de fraternitat i consolidar un districte en lluita pels 
drets de les dones i contra la violència masclista 
en qualsevol de les seves formes.

LA LLUITA SERÀ FEMINISTA, O NO SERÀ!



Acte central 
del Districte 
de Sant Andreu
Dimecres 24 de novembre, 18 h
Performance i lectura del manifest 
del 25N
La performance es durà a terme per part d’un grup 
format exclusivament per dones i el manifest s’ha 
elaborat per part de La Sagrera en femení. 
Encesa d’espelmes amb el símbol de la dona davant 
del Centre Cívic Baró de Viver. 
Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver
Organitza: Consell de Dones del Districte 
de Sant Andreu

 Acte amb servei de subtitulació per a persones 
amb discapacitat auditiva.

A més, el 25N s’il·luminarà la façana de la seu del 
Districte de Sant Andreu, en horari de 18 a 23 h. 

Com es prepara la performance del Manifest del 25N?
A través de 2 sessions de 2 hores, un equipament de 
cada barri del Districte de Sant Andreu organitza un 
taller amb el grup que hi participa. L’Anna Llombart 
(especialista en body percussion) és l’artista 
que ha ideat la coreografia que acompanyarà el 
manifest i l’encarregada d’impartir els tallers a cada 
equipament. 
La Performance es durà a terme en grup a cada barri 
format exclusivament per dones.
Com serà l’acte?
Es tracta d’unificar els actes que ja es feien a cada 
barri amb la lectura d’un manifest comú ballat per 
grups de dones de cada barri. Aquesta performance 
d’aproximadament 5 minuts de durada s’afegirà al 
desenvolupament normal de l’acte previst a cada 
barri com a proposta.
Lloc: diferents espais de Baró de Viver, Congrés-
Indians, Navas, la Sagrera, Sant Andreu de Palomar, 
Bon Pastor i Trinitat Vella 
Organitza: Consell de dones del Districte de Sant Andreu amb la 
col·laboració dels equipaments i serveis  de proximitat del Districte 
de Sant Andreu.



PROGRAMA 
D’ACTIVITATS

Divendres 12 de novembre
19 h
Cicle de guitarra: Mariana Gómez 
Amezcua
Graduada per la Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo (Mèxic) i becada per la 
Fundació Conservatori del Liceu de Barcelona, 
és considerada una de les joves promeses de la 
guitarra clàssica. Ha estat premiada en diversos 
certàmens internacionals de guitarra per mèrits 
artístics i projectes culturals i és Fundadora de 
l’Organización Iberoamericana de la Guitarra.
Per accedir a aquest espectacle, s’haurà d’adquirir 
una entrada. La donació mínima és d’1 € o, qui ho 
prefereixi, pot col·laborar amb aliments no peribles.

Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Casal de barri Can Portabella

Dilluns 15 de novembre
18 h

Taller de Caputxes 
La May, dissenyadora feminista 
de @tropidelia ens farà un 
taller sobre com reutilitzar 
teles i empoderar-nos en la 
lluita feminista, confeccionant 
i decorant caputxes feministes, 

utilitzades sobretot en la lluita xilena. 
Inscripcions a l’Instagram: @intercanviadorjoves o 
al 646 15 37 26
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Organitza: Espai Jove Garcilaso



Dijous 18 de novembre
10.30 h
Taller manualitats contra la violència 
de gènere
Ajuda’ns a crear cordons subjecta màscares contra 
la violència!Aforament limitat
Lloc: Casal Gent Gran Mossèn Clapés
Organitza: Casal Gent Gran Mossèn Clapés

19.30 h
Presentació del llibre: Els Abrivats
Quines son les diferències entre les vivències com 
a dones en el segle XVII i el XXI? Com ha fet l’autora 
per emmarcar la pròpia experiència en una novel·la 
històrica? Tindrem la oportunitat de conversar amb 
ella i adreçar-li totes les preguntes que desitgem. 
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Sonia Ruz

Divendres 19 de novembre
19 h
Espectacle: 
Assassines
Assassines ens parla 
d’un món de dones, 
del món de les dones 
d’avui en dia i de com s’ha arribat fins al moment 
actual. L’obra, que formalment no deixa de ser 
una comèdia-cabaret, ens exposa els trets més 
característics de la feminitat actual, tot posant-los 
en crisi i disseccionant-los fins al punt on l’anàlisi 
perd sentit. Tot això enmig de cançons, monòlegs, 
assassinats i bosses de Louis Vuiton.
Autora: Núria Vizcarro
Director: Joan M. Albinyana
Actrius: Mar Esteban, Agnès Esquerra i Padi Padilla
Música i Direcció musical: Miquel Esquerra
Arrengaments: Joan Cot
Agraïments: Vocal Factory BCN Idioma: Català
Taquilla inversa amb inscripció gratuïta.
Cal inscripció al web del Centre Cívic Navas
Lloc: Centre Cívic Navas
Organitza: Centre Cívic Navas



19 h
Teatre: El silenci dels telers
La Pilar i la Carme van viure i treballar tota la vida 
en una colònia tèxtil. Amb elles, reviurem el dia 
a dia d’aquesta mena de món en miniatura, tot 
resseguint el segle XX. Veurem passar la Hisòtria 
en majúscula mentre ens ocupem de les petites 
històries.
A càrrec de: Maria Casellas
Durada: 75 minuts de funció i col·loqui postfunció 
amb l’autora del llibre
Espectacle dins del circuit del Barcelona Districte 
Cultural
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Barcelona Districte Cultural en col·laboració amb el 
Centre Cívic Can Clariana Cultural

Diumenge 21 de novembre
18 h
Diada de les Dones Diablesses.
Diem Prou a la Violència Masclista!
És una de les activitats més rellevants del projecte 
de visibilitzar les dones dins el món de la cultura 
popular. L’acte és una petita mostra de foc amb 
pirotècnia lila a la plaça de les dones de la Motor 
ibèrica pel simbolisme de l’emplaçament i per ser 
una plaça sense arbrat.
Lloc: Plaça de les dones de la motor ibèrica
Organitza: Federació de diables de la ciutat de Barcelona



Dilluns 22 de novembre
16 h
Xerrada: Com prevenir les relacions 
de violència masclista? 
Xerrada enfocada a afavorir el treball de les 
emocions i la comunicació en llibertat des d’una 
perspectiva de gènere i intercultural.
Ho farem a través de la reflexió sobre les 
desigualtats de gènere i el treball de les relacions 
de parella, l’amor romàntic i les diverses 
manifestacions de la violència masclista amb la 
finalitat de prevenir-les.
Lloc: Espai 30 – Ateneu Sagrerenc
Organitza: Activitat organitzada pel PIAD del Districte de Sant 
Andreu en col·laboració amb el grup de dones La Sagrera en 
Femení.

17.30 h 
Concert contra la violència de gènere
Aforament limitat
Lloc: Casal Gent Gran Mossèn Clapés
Organitza: Casal Gent Gran Mossèn Clapés

19 h
Xerrada: Ciberassetjament masclista
Xerrada en la qual es plantejaran els diferents 
mecanismes de control de la dona, el discurs d’odi 
a les xarxes i la resposta judicial a partir de la 
reforma del Codi Penal del 2015. També la revelació 
de secrets a través de les xarxes. Hi haurà torn 
obert de preguntes per resoldre dubtes i generar 
debat. 
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Activitat organitzada pel PIAD de Sant Andreu en 
col·laboració amb el Casal de barri Can Portabella

19 h
Conversa: Les dones, les grans 
oblidades també a les presons
Conversa entre responsables d’administració i 
preses
Lloc: Centre Cultural Els Catalanistes
Organitza: Junts per Catalunya Sant Andreu



Dimarts 23 de novembre
17.30 h

Cinefòrum: La boda de 
Rosa, d’Itziar Bollaín
La boda de Rosa aborda la idea 
del respecte propi i el perill de 
descurar-se a un mateix amb 
l’objectiu de reforçar que la 
construcció de la felicitat té base 
en la pròpia persona. 

Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Organitza: Fundació Vidal i Barraquer dintre del IX Cicle de Cinema 
i Salut Mental

18 h
Tastet d’autocura per dones que volen 
millorar les seves relacions
Espai enfocat a afavorir el treball de les emocions 
i la comunicació en llibertat des d’una perspectiva 
de gènere i intercultural. Ho farem a través de la 
reflexió sobre les desigualtats de gènere i el treball 
de les relacions de parella, l’amor romàntic i les 
diverses manifestacions de la violència masclista, 
amb la finalitat de prevenir-les.
Lloc: Casal Gent Gran La Palmera
Organitza: Activitat organitzada pel PIAD del Districte de Sant 
Andreu en col·laboració amb el Casal Gent Gran La Palmera

19 h
Taller participatiu: Creació artística 
des dels malestars 
El taller s’orienta a posar nom, forma, color, 
moviment... als malestars que travessen els cossos 
de les dones. Vol generar un espai de seguretat on 
parlar de l’emocionalitat obertament i construir 
recursos per fomentar l’expressió creativa del que 
passa i travessa a les dones.
Els malestars no han d’estar necessàriament 
lligats a la violència de gènere.
A càrrec de: Cia Desatadas, companyia en 
residència a Can Clariana. Durada: 110 minuts.
Activitat no mixta (dones, trans i persones no binàries)
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural



Dimecres 24 de novembre
9.30 h
II Jornada del circuit territorial del 
Districte de Sant Andreu 
Circuit Barcelona contra la violència vers les dones.
Amb l’objectiu d’abordar les violències de manera 
integral i multidisciplinària amb cooperació 
interinstitucional, dels serveis i entitats del 
Districte de Sant Andreu 
Lloc: Centre Cívic Navas
Inscripcions: https://inscripcions.barcelona.cat/
jornada_circuit_territorial_sant_andreu2021-ca/
La Jornada també es podrà seguir per streaming 
del Centre Cívic de Navas 
http://bit.ly/29DRGC6
Organitza: Circuit Territorial del Districte de Sant Andreu 

13.30 h
Desobeïm amb Coral Performance 
#metoo
Una proposta artística que reflexiona sobre les 
causes de la violència de gènere, els drets de les 
dones i la importància d’aprendre a desobeir el 
masclisme.
Lloc: Centre Cívic Navas
Organitza: Coral performance #metoo

17.30 h
Taller infantil: A Pelo!
Què és la bellesa? És per tothom igual? Com la 
identifiquem? A partir de les arts plàstiques, 
treballarem aquest concepte per desdibuixar 
l’entramat d’idees que l’envolten connectant amb 
diversos significats de bellesa.
Activitat infantil dirigida a les edats d’entre 5 i 8 
anys.
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Associació Apelo Alopècia



18 h
25N a Baró de Viver 
Inauguració de l’exposició Herstòria, la història de 
les dones, a càrrec del Grup de Dones Temps de 
Dona del CC Baró de Viver, amb l’acompanyament 
de l’artista Macarena Asensio i performance a 
càrrec de les dones del barri de Baró de Viver. 
Coreografia de la ballarina de body percussion 
Anna Llombart. 
Lloc: Centre Cívic i Espai de la Gent Gran Baró de 
Viver
Organitza: Centre Cívic i Espai de la Gent Gran Baró de Viver

Dijous 25 de novembre
Tot el dia
Reivindiquem el 25N - Participació 
ciutadana
Activitat comunitària entorn a les violències vers 
les dones, en el marc de les activitats del 25N. 
Seguiu-nos a les xarxes per saber-ne més!
Gratuït
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Xarxa Jove NASACO

10 h
El latido de las mariposas. 
Implícate!!! Deja tu huella 
Crida a la implicació del veïnat contra la violència 
de gènere
Lloc: davant la biblioteca Trinitat Vella – J.Barbero
Organitza: Grup de dones Trinitat Vella

10 h
Sortida cultural al Palau Robert
Visita al Palau Robert per veure l’exposició 
underground.
Cal inscripció 
al CGG Navas.
Lloc: Palau Robert
Organitza: Centre Cívic Navas



11 h
Manifestació
Reivindicativa dels drets i una pensió justa de les 
dones vídues.
Lloc: Plaça Sant Jaume
Organitza: Associació Ciutadana pel Dret de les Dones.

16.30 h
Col·loqui i projecció: Fem casal contra 
la violència masclista
Projectem el video-manifest contra les violències 
de gènere que s’ha elaborat des del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor. Participem, compartim 
experiències i revisem el mural “Jo també soc dona”.
Lloc: Casal de Gent Gran Bon Pastor
Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor

18.30 h
Xerrada formativa: Què fer si em 
sento discriminada per ser dona?
Espai de reflexió i contrast per prendre consciència 
sobre les diferents situacions de micromasclismes 
i de les situacions quotidianes de discriminació 
pel fet de ser dona. Es donaran estratègies perquè 
la dona pugui identificar aquestes situacions 
i recursos per a què pugui fer front a aquestes 
situacions i sàpiga com actuar.
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
Organitza: Activitat organitzada pel PIAD del Districte de Sant 
Andreu en col·laboració amb el Centre Cívic Sant Andreu

Divendres 26 de novembre
17 h
Gran música contra la violència
Des del Casal de Gent Gran Bascònia manifestem 
el nostre rebuig cap a qualsevol violència, 
especialment aquella referida a les dones, amb una 
actuació musical precedida de la PERFORMANCE 
DE LA LECTURA DEL MANIFEST DEL 25N. La 
Performance es durà a terme en grup format 
exclusivament per dones. Redacció del manifest: A 
càrrec de la Sagrera en Femení
Inscripció prèvia al 683.57.24.05
Lloc: Casal de Gent Gran Bascònia
Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia



18.30 h
Xerrada: Dona gitana i feminisme 
romaní
Dins del cicle d’activitats AMEN SAM sobre cultura 
del poble gitano organitzem aquesta xerrada per 
a la desconstrucció de  l’imaginari social de les 
dones gitanes, que les ha estereotipat des del 
segle XVI, així com un repàs al recorregut històric 
dels moviments i activisme de les dones gitanes 
invisibilitzades pel persistent antigitanisme de 
gènere. Anirà a càrrec de la FAGIC (Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya).
Lloc: SCE La Lira
Organitza: SCE La Lira

19 h
Teatre: Homenatge a les nostres àvies
La Companyia Clip Teatres presenta l’espectacle 
Homenatge a les nostres àvies una proposta que 
vol fer un homenatge a les dones que 80 anys 
enrere van lluitar, des de l’àmbit públic i privat, 
per defensar els drets que encara no s’han assolit 
entrat el segle XXI.
Per accedir a aquest espectacle s’haurà d’adquirir 
una entrada. La donació mínima és d’1 € o, qui 
ho prefereixi, pot col·laborar amb aliments no 
peribles.
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Casal de barri Can Portabella



19 h
Microteatre: First round, 
amb Las Fritas
“Elige una vida, una carrera, un trabajo, una 
familia. Elige wonderbra, muffins, selfies...
Elige tu sexo, define tu estilo.”
Sota el judici constant i l’atenta mirada de la 
nostra societat opressora, viatjarem de la mà de 
l’Àlex veient com afronta, assumeix i pateix les 
situacions de masclisme quotidià que ens trobem 
les dones constantment en les diferents etapes de 
la nostra vida.
First Round entenent la vida com un ring de boxa. 
Després de la funció s’obrirà debat dinamitzat amb 
el públic.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

19 h
Teatre: Marianita
Al segle XIX, Mariana Pineda va lluitar per la 
llibertat contra l’opressió absolutista de l’època, 
amb la voluntat de salvar el seu poble. L’espectacle 
dona veu al personatge protagonista i a totes 
aquelles dones silenciades que han lluitat al llarg 
del temps. 
A càrrec de: Systeria Teatre
Durada: 80 minuts
Preu: 3,5 euros amb inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Taula rodona: Cossos no normatius. 
Veus contra el Masclisme
De la mà de les responsables de les exposicions “A 
pelo” i “Cuerpos Indomables”, taula rodona sobre 
cossos no normatius i pressió estètica.
Lloc: Ateneu L’Harmonia
Organitza: Ateneu L’Harmonia



Dissabte 27 de novembre
11 h
Construïm barris lliures de masclisme
Des de la Plataforma Unitària Contra les 
Violències de Gènere, impulsem el projecte d’acció 
comunitària Construïm barris lliures de masclisme 
amb l’objectiu de conscienciar i donar eines a la 
població i a les entitats per tal que esdevinguin 
protagonistes davant la lluita contra les violències 
de gènere. El projecte planteja el treball en xarxa, 
la formació i el desenvolupament d’accions de 
sensibilització com eines transformadores per 
contribuir a la superació d’aquestes violències. 
Lloc: Exterior del Mercat Felip II
Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

11 h
Xerrada: Violència masclista als 
mitjans
Onada Feminista és un mitjà de comunicació 
transmèdia que té com a principal objectiu 
divulgar i generar debat fresc, obert i inclusiu. Ens 
porten una xerrada sobre la violència de gènere als 
mitjans.
Lloc: SCE La Lira
Organitza: SCE La Lira i Onada Feminista

12 h
Presentació del llibre: Una vieja 
camára, de Cristina Gracia Tenas
La protagonista, Mar, pren la decisió de deixar la 
llar després d’anys de maltractament del seu marit 
i inicia un viatge en el qual afrontarà el passat per 
tornar a començar.
Lloc: Biblioteca Bon pastor
Organitza: Biblioteca Bon Pastor



18 h
Concert: Amb nom de dona
La importància de la dona en la música és enorme: 
integrant de formacions, compositora, arranjadora, 
protagonista de les històries... Endinsem-nos en 
aquest món tan desconegut, tot reivindicant la 
igualtat de gènere i posant de manifest el gran 
paper que la dona ha desenvolupat i desenvolupa en 
l’activitat musical.
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver
Organitza: Associació Musical Andreuenca

18 h
Xerrada sobre violències masclistes
Es profunditzarà en el marc normatiu, polític i 
psicològic de les violències masclistes.
Lloc: Plaça de les Dones de la Motor Ibèrica
Organitza: Jovent Republicà de Sant Andreu

18 h
Monòleg: Fem(hi)humor 
Amb un to irònic, però també des de l’amor, aquest 
monòleg convida a passar una bona estona mentre 
ens qüestionem si som conscients de la desigualtat 
latent que seguim vivint homes i dones, a través de 
les vivències de l’actriu i la seva manera propera 
d’explicar les coses.
A càrrec de: Cris Codina
Durada: 50 minuts
Preu: 3,5 euros amb inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural

18 h
Passejada pels racons de la Memòria 
de les dones de la Trinitat Vella
Una trobada plena de relats històrics i d’itineraris. 
Durada aproximada: 1 h i 30 minuts.
Lloc de trobada: Llotja del metro de la Trinitat Vella.
Recorregut: Via Barcino, carrer Foradada, pujada 
de l’antiga presó, carrer Finestrelles, Turó de la 
Trinitat, plaça dels Infants, plaça de la Trinitat Vella, 
finalització Biblioteca Trinitat Vella davant de l’olivera.
Organitza: Associació Feminista Amigues de l’olivera.
Col·labora: Biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero i Grup Escolta Activa.



Dimarts 30 de novembre
19 h
Cinema: La dona il·legal 
(Pantalla Barcelona) 
Direcció de Ramón Térmens [Drama - 2020 - 118’]
La vida del Fernando, un advocat d’immigració, 
canvia irremeiablement quan coneix la Juliet, una 
immigrant nigeriana que es dedica a la prostitució 
i que li demana ajuda per aconseguir el seu permís 
de residència.
Pel·lícula recomanada per a majors de 12 anys
La projecció anirà precedida de la performance del 
manifest 25N a càrrec de l’Anna Llombart i el grup 
Papallones, en el marc de les activitats organitzades 
pel Districte de Sant Andreu entorn el 25N. 
Gratuït amb inscripció prèvia. 
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Pantalla Barcelona en col·laboració amb 
el Centre Cívic Can Clariana Cultural

Dimecres 1 de desembre
11.30 h
Xerrada informativa: 
Serveis que ofereix el PIAD
Xerrada informativa dels serveis que ofereix 
aquest servei municipal a càrrec de Soledad 
Ruiz, coordinadora del PIAD del Districte de Sant 
Andreu.  
Lloc: Casal Gent Gran Trinitat Vella 
Organitza: Casal Gent Gran Trinitat Vella 



19 h
Navas en moviment 
diu NO a la Violència masclista
Mostra del grup de dones d’expressió corporal del 
Casal de la Gent Gran Navas
Lectura del manifest: escrit per La Sagrera en 
Femení i representat per noies i dones del barri.
Actuació de la Coral Performance me Too
Lloc: Plaça Ferran Reyes
Organitza: Casal de la Gent Gran Navas, Coral #metoo, La Sagrera 
en femení i Pla Comunitari de Navas.
Amb la col·laboració del Centre Cívic Navas i Districte Sant Andreu 

Dijous 2 de desembre
18 h
Monòleg teatral + Xerrada: 
Ismine, de Carole Fréchette
Breu monòleg i xerrada participativa que obra debat 
al voltant de la violència de gènere, en un viatge des 
de la tragèdia grega al teatre contemporani.
Autora: Carole Fréchette
Direcció: Imma Colomer. Intèrpret: Fina Rius
*Inscripció des de 15 dies abans a: 
https://cutt.ly/Km15s6e  o a la web del centre
Lloc: Centre Cívic la Sagrera - La Barraca
Organitza: Centre Cívic la Sagrera - La Barraca

Dijous 3 de desembre
18 h
Teatre-fòrum: 3, 2, 1,...Zero, 
a càrrec de la Cia La Jarra Azul
Recorregut, a través metàfores escèniques, per les 
diferents fases per les quals les dones es troben en 
situacions de maltractament.
Dramatúrgia i direcció: Òscar García Recuenco
Intèrprets: Laura María Gonzálex, María Ramírez, 
Sandra Pujales i Carles Araguz.
Producció: Puça Espectacles.
*Inscripció des de 15 dies abans a: 
https://cutt.ly/Im171g7
Lloc: Centre Cívic la Sagrera - La Barraca
Organitza: Centre Cívic la Sagrera - La Barraca



De dilluns 15 al dissabte 27 de novembre 
Exposició: Cossos indomables. 
Veus contra el Masclisme
Cossos Indomables vol trencar amb els esquemes a 
través de fotografies de cossos reals, que se surten 
dels cànons de bellesa imposats per la societat. 
És un treball d’autoconeixement que mostri que 
cada cos és bonic tal com és sense la necessitat de 
canviar-lo.
Lloc: Ateneu L’Harmonia
Organitza: Ateneu L’Harmonia

De dilluns 15 de novembre 
a divendres 10 de desembre
Exposició fotogràfica: A Pelo!
L’exposició fotogràfica A Pelo! neix de la 
col·laboració entre l’Associació Apelo Alopecia i 
els fotògrafs Jordi Marquet i Albert Planas a partir 
de la necessitat de fer conèixer la problemàtica 
que genera l’alopècia femenina en la societat per 
tal de visibilitzar aquesta realitat i normalitzar les 
dones calbes. A més a més, els fotògrafs pretenen, 
amb les seves imatges, traspassar el concepte 
de bellesa i estètica hegemònica reivindicant la 
diferència com a subjecte de bellesa.
INAUGURACIÓ: Divendres 11 a les 19 h
Lloc: Casal de barri Can Portabella
Organitza: Apelo Alopecia

De dijous 18 fins a dijous 25 de novembre
El SAAC s’implica amb El latido de 
las mariposas amb la lluita contra 
la violència de gènere mostrant els 
aparadors decorats amb papallones. 
Des del comerç associat es regalaran petites 
papallones teixides en fil de ganxet amb un 
missatge sobre els valors.
Lloc: Comerços associats de la Sagrera
Organitza: El latido de las mariposas i SAAC (Sagrera Activa 
Associació de comerciants)

CICLES I 
EXPOSICIONS



De dimarts 23 de novembre 
fins a dijous 16 de desembre
Exposició dones diverses: Violències 
i resiliències en el camí de dones que 
transiten, dones trans
Exposició impulsada per l’associació ACATHI 
(resident al centre) que mostra textos, imtages, 
i objectes simbòlics que parlen de violència en 
l’àmbit de la parella, de la vulneració de drets en 
els serveis públics, en l’àmbit formatiu, laboral, 
o penitenciari, de situacions d’explotació, 
discriminació, amenaces o agressions, o la manca 
de reconeixement coma dones 
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

Del divendres 25 de novembre 
fins diumenge 19 de desembre
Projecte berracas
Projecte basat en les històries de vida de deu 
dones colombianes víctimes del conflicte armat. 
La iniciativa sorgeix d’una investigació de dos 
anys duta a terme per un equip de periodistes de 
Catalunya i Colòmbia, en col·laboració amb la UAB, 
la Universitat de Tolima, l’ICIP o l’INCOPAZ entre 
d’altres partners. La investigació ha bussejat en el 
conflicte armat del país, la seva memòria i la tasca 
de les dones en la construcció de pau. El resultat 
és un projecte transmèdia que explica el conflicte a 
través d’un documental i deu biografies combinant 
audiovisuals, fotografies i escrits, així com na 
exposició.
Hi haurà una exposició amb les peces que 
construeixen el relat de deu lideresses socials del 
departament de Tolima, del 25 de novembre al 10 de 
desembre. 
Presentació del projecte de narratives transmèdia 
en el periodisme d’investigació: el cas de Berracas. 
Divendres 25 de novembre (hora per concretar). 
Projecció del documental i col·loqui posterior. 
Dijous 2 de desembre, de 18 a 20.30. 
Lloc: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i 
Democràtica. 
Organitza: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.



Centre Cívic Navas
Dr. Torent, 1

 ccnavas

 @CCNavas

 @NavasCC
www.ccnavas.cat 
933 49 35 22

Centre Cívic La 
Sagrera – La Barraca
Martí Molins, 29

 cclasagrera_labarraca

 @cclasagrera

 @CCLaSagrera
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasagrera
933 51 17 02

Centre Cívic 
Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111

 ccsantandreu

 @CentreCivicSantAndreu

 @CCSAndreu
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/santandreu
933 11 99 53

Centre Cívic 
Bon Pastor
Robert Gerhard, 3

 @ccbonpastor

 @ccbonpastor

 @CCBonPastor
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/bonpastor
933 14 79 47

DIRECTORI 
D’EQUIPAMENTS I SERVEIS

Centre Cívic 
Can Clariana Cultural
Felip II, 222

 canclariana

 @CanClarianaCultural

 @Can_Clariana
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/canclarianacultural
937 63 72 99

Centre Cívic 
Trinitat Vella
Foradada, 36

 @cctrinitatvella

 @Centre Cívic Trinitat 
Vella

 @CCTrinitatVella
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/trinitatvella 
933 45 70 16

Centre Cívic i 
Espai de la Gent Gran 
Baró de Viver
Carrer de Quito, 8

 ccbarodeviver

 @CCBarodeViver

 @ccbarodeviver
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/barodeviver 
932 56 50 97

SCE La Lira
Coroleu, 15

 @SCELaLira

 @SCELaLira 

 @scelalira
scelalira.cat 
936 67 62 17



Centre Municipal 
de Cultura Popular 
Can Galta
Arquímedes, 30
ajuntament.barcelona.cat/
santandreu/centre-cultura-
popular
933 45 25 84

Biblioteca Trinitat 
Vella-José Barbero
Galícia, 16

 @bibtrinitatvella

 @bibtrinitatvella
barcelona.cat/biblioteques/
bibtrinitatvella
937 06 40 02

Biblioteca Bon Pastor
Estadella, 64

 Biblioteca Bon Pastor

 bibbonpastor
barcelona.cat/biblioteques/
bibbonpastor
934 98 02 16

Casal de barri 
Can Portabella
Virgili, 18

 @CanPortabella

 @canportabella_cb
www.canportabella.cat/
937 06 40 02

Casal Gent Gran 
Trinitat Vella
Madriguera, 38
933 45 44 56

Espai 30 – 
Ateneu Sagrerenc
Hondures, 30

 @ACESPAI30 

 @Espai30_Sagrera

 @espai30_lasagrera
www.espai30lasagrera.cat/
935 15 76 54

PIAD (Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones)
Foradada, 36
900 92 23 57

Centre Cultural 
Els Catalanistes
Ramon Batlle, 2

 @centreculturalelscatalanistes
933 46 57 03 

Casal Gent Gran La Palmera
Olesa, 41

 @cgglapalmera
933 51 67 55

Casal de Gent Gran 
Bon Pastor
Alfarràs, 30

 @cggbonpastor
933 11 57 76

Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
Gran de Sant Andreu, 467

 Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
933 46 63 72

Sagrera Activa
Associació de comerciants
Martí Molins 29

 saacsagrera

 saacsagrera
722 60 76 89



@bcn_santandreu
@districtesantandreu
Districte de Sant Andreu

barcelona.cat/santandreu

Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
Escola d’ adults Pegaso - AEPA 
Ventijol
La Sagrera en Femení
Mirada de dona 
Dona Cançó
Grup de Dones Baró de Viver
Pla de Barris Baró de Viver
La Tireta Salut Comunitària 
Dona Forta
Pla de Barris del Bon Pastor
Grup de Dones de la Trinitat Vella
Banc del Temps de la Trinitat Vella
Pla Comunitari de Navas 
Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant 
Andreu 
Federació de Diables Ciutat de Barcelona 
Consell de Dones del Districte de Sant Andreu
Circuit territorial del Districte de Sant Andreu-
Circuit Barcelona contra la violència masclista
Departament de promoció dels Drets de les Dones 
i LGTBI
Coral performance #METOO
El Latido de las Mariposas
ACATHI
Associació a Pelo Alopècia
Onada Feminista

ENTITATS i SERVEIS 25N


