
SANT MARTÍ
EN FEMENÍ

programació cultural
d’abril, maig i juny



Programació

ABRIL
De l’1 de març fins el 19 d’abril de 2022
Casal de Barri EAMP
Exposició: “Dones darrere del taulell”
A càrrec de les Blogueres del Clot: grup de dones que 
es reuneixen al casal per llegir, escriure i debatre sobre 
temes del barri d’actualitat.
“Dones darrere un taulell”, una exposició que vol donar 
veu a aquelles dones que han dedicat part de la seva 
vida familiar i professional a estar darrere un taulell o 
davant d’un negoci, sigui propi o no, per tal de donar a 
conèixer les seves vivències, dificultats, records i també 
la seva visió de futur sobre el comerç del barri.
Gratuït.

Dilluns quinzenals de 19 a 20.30 h
Centre Cívic Parc Sandaru
GAM: “Entre Dones”
Qui no ha sentit alguna vegada la dita “qui canta els 
seus mals espanta”? Diversos estudis apunten que can-
tar en grup és una activitat molt saludable, tant física 
com emocional.  És una activitat efectiva contra l’estrès i 
la depressió.  Ajuda a construir una gran relació de con-
fiança i cohesió amb les companyes.  La CORAL PERFOR-
MANCE #METOO és un espai de cura i empoderament 
a través de l’art. 
Més informació: coralmetoo@gmail.com / 644 00 24 66

Dijous quinzenals de 17 a 19 h
Centre Cívic Parc Sandaru
GAM: “Entre Dones”
Grup d’ajut mutu de dones i per a dones on trobar un 
acompanyament entre iguals, compartir inquietuds, 
desenvolupar destreses i habilitats, a través de l’empod-
erament personal i grupal, mitjançant tallers, xerrades, 
sortides... 
Més informació: entredonespira@gmail.com

Del 5 d’abril al 4 de juny
A la sala d’exposicions del Centre Cívic Sant 
Martí, La Tercera
Exposició: “Referent és nom de dona”
Mostra de pintura on Montserrat Anguiano fa un re-
corregut per diverses feminitats afrodescendents relle-
vants en la història. 
Horari de visites: de dimarts a divendres de 10 a 21 h.
A càrrec de l’artista Montserrat Anguiano. 
Gratuït.

Dijous 7 d’abril a les 19 h.
Centre Cívic Sant Martí
Feminisme negre: recorregut pels noms històrics 
dels referents de la lluita feminista i antiracista 
negra.
Un recorregut pels noms històrics dels referents de la 
lluita feminista i antiracista negra. A càrrec de Montser-
rat Anguiano per endinsar al públic en la història de les 
icones afro, des de diferents àmbits. 
A càrrec de Montserrat Anguiano. 
Gratuït amb aforament limitat.

Divendres 8 d’abril a les 20 h 
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural La 
Farinera del Clot
El que no es diu. Cia. La Pocket

El que no es diu fa pujar dalt de l’escenari la realitat si-
lenciada del que es coneix com a “cultura de la violació”, 
aquesta dinàmica tan arrelada a la nostra construcció 
social i sentimental que fa que permetem conductes 
que, encobertes per l’amor, el desig i la necessitat de 
respondre a les expectatives d’un imaginari adquirit, 
perpetuen la pràctica de la violació. 
(Espectacle inclòs dins el Barcelona Districte Cultural). 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament a partir 
del dilluns 4 d’abril.

Divendres 8 d’abril a les 19.30 h
Centre Cívic Parc Sandaru
KINÈTIC presenta Saints behave badly. Cia. 
Gespalka’p

Segona entrega de la Trilogia de les oblidades de la 
companyia Gespalka’p, un projecte que vol fer arribar 
al públic tres vides de personatges femenins històrica-
ment amagats. Ara, la protagonista és Olga de Kíev, 
una monarca de l’antiga Rússia, massa badass per ser 
princesa d’una producció de Disney. 
Taquilla inversa amb reserva.

Dissabte 9 d’abril a les 19 h
Auditori de Sant Martí
A ritme d’Adama Foune Cissokho
Adama Foune Cissokho és la representació viva de la 
cultura mandé. Amb la seva veu vellutada, granulosa 
i vibrant, transmet emoció a cada paraula. Les cançons 
que interpreta formen part d’un llegat històric que es 
remunta al segle xii, i que ha estat transmès i après a 
través de generacions per la tradició oral. S’acompanya 
de percussions, veus i l’instrument estrella de la seva 
família de djelis, la kora, en mans del seu fill Momi Mai-
ga, músic, cantant i compositor. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.

Del dimarts 19 d’abril al 30 d’abril
Sala d’exposicions del Centre Cívic Besòs Maresme
La colla del Besòs. Una experiència de compromís, 
il·lusió, reptes i aprenentatge
Coorganitza Associació de Mestres Rosa Sensat.
La colla del Besòs eren mestres que volien ser independ-
ents i necessitaven trobar el seu paper com a dones en 
un moment en el qual tot estava per crear.
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament o bé 
presencialment.

Dijous 21 d’abril a les 18.00 h
Sala d’actes del Centre Cívic Besòs Maresme
Presentació del llibre La colla del Besòs 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament o bé 
presencialment.

A partir del 22 d’abril. Divendres de 18.45 a 20.15 h
Sala Nova. Centre Cívic Can Felipa
Playback i risoteràpia per a dones majors de 40 anys
Un taller de playback dedicat a l’expressió corporal a 
través de la música, el ball i el moviment. Realitzarem 
exercicis de risoteràpia per facilitar la cohesió grupal, 
amb la finalitat de desenvolupar l’autoestima a través 
de l’autoconeixement i la consciència corporal, i tre-
ballarem la respiració, la presència escènica i la vocal-
ització. 
Impartit per Lorena Agüero.
Gratuït (9 sessions). Més informació a la web del l’eq-
uipament.

Divendres 29 d’abril a les 18 h 
Sala La Pau
Tarda jove: Les Resilients.
Documental i col·loqui.
Les Resilients és un documental que mostra, a través de 
quatre bandes formades majoritàriament per dones, 
una part de l’escena musical feminista que està brotant 
en els darrers temps a Catalunya i Espanya. Es tracta 
d’un retrat a través de la mirada de quatre exemples 
que formen part d’aquesta escena: el folk de Roba Es-
tesa, el hip-hop de Tribade, el soul de The Sey Sisters i el 
jazz electrònic de Clara Peya. 
Edat recomanada: a partir de 13 anys.
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.

29 d’abril a les 18 h
Centre Cívic Can Felipa
Viatgera. Cia. La Salada Teatro
La fantàstica història d’una dona valenta i aventurera 
que emprèn un gran viatge sense por a perdre’s. Amb 
el tiquet del seu vaixell a la mà i un mapa, aquesta 
simpàtica dona arriba al lloc de sortida, on viurà mo-
ments màgics i divertits. Però… on és el seu vaixell? 
Viatgera és un espectacle familiar de teatre gestual, de 
llenguatge universal amb mitjans audiovisuals aplicats 
i música. 
Durada: 40 min. Recomanat a partir de 3 anys. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament. 

Divendres 29 a les 19 h
Auditori de Sant Martí
O’VARIAS. Cia. Move in Vein

O’VARIAS és una peça que explora la nostra realitat 
com a dones en un sistema heteropatriarcal i capital-
ista que ens oprimeix de manera subtil però inevitable. 
Aquesta peça és una lluita per desconstruir la nostra ed-
ucació, per qüestionar allò que som i mostrar la nostra 
vulnerabilitat. Narrar la pròpia història.
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament. 



Diumenge 8 de maig a les 18 h
Auditori de Sant Martí
Diumenges de clàssica: les protagonistes feme-
nines del geni del bel canto. Música clàssica.
En un viatge a través del temps, Maria Voronkova, ac-
triu i divulgadora, ens porta una proposta que ens ap-
ropa a l’època del geni del bel canto, Gaetano Donizetti.
La soprano Romina Krieger, acompanyada amb el piano 
per Olga Kobekina, protagonitzarà els millors personat-
ges femenins de les obres del mestre Donizetti: Lucia di 
Lammermoor, Anna Bolena, L’elisir d’amore, Do Pas-
quale i La fille du régiment. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.  

Dijous 26 de maig a les 19 h 
Sala d’actes del Centre Cívic Parc Sandaru
LaboratoriA in progress. Cia. LaboratoriA.
Proposta escènica de música i dansa en què quatre 
dones reflexionen i experimenten mitjançant el flamenc 
sobre la seva condició femenina. Exposaran peces dels 
seus antics espectacles i fragments de la nova creació.
Compartiran amb el públic, a manera de col·loqui, el 
seu procés artístic així com també la seva mirada sobre 
el feminisme i el flamenc en la actualitat. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.  

Divendres 27 a les 18 h
Sala La Pau
Tarda jove: Tómbola. Cia. Gespalka’p.

Tómbola és un monòleg musical que reflexiona sobre la 
toxicitat, l’abús de poder, les expectatives socials col·lec-
tives, fins a arribar a la causa de la fuga de la protagon-
ista: la situació de violència masclista que pateix. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.  

Divendres 27 de maig a les 19 h
Sala d’actes del Centre Cívic Parc Sandaru
Flamenc per a tothom. Cia. LaboratoriA.
Portes obertes a una experiència entorn del flamenc 
inclusiu. Taller on participaran, sobretot, persones de 

Divendres 29 d’abril a les 21.00 h
Sala d’actes del Centre Cívic Besòs Maresme 
La vida encontrada de Encarnación López: LA AR-
GENTINITA, PRESENTACIÓ BALLADA
Presentació ballada de la primera biografia sobre la 
vida de La Argentinita, una de les dones més rellevants 
de la cultura espanyola del s.XX.  La proposta és una 
presentació en format d’entrevista en la que Paulina 
Fariza, autora del llibre, ens parlarà de l’investigació 
que l’ha portat a completar la primera biografia d’En-
carnación López, La Argentinita, figura de la dansa i la 
cultura de la República, reconeguda internacionalment.  
Entrades 5€. Reserves a la web de l’equipament o bé 
presencialment.

MAIG
Del 2 al 31 de maig
Sala d’exposicions del Centre Cívic Besòs Maresme
Cicle temàtic: La salut de les dones i el dret al 
propi cos
- Exposició de pintura “Fibromialgia conviviendo con 
ella” de Manoli Tapias (també al Casal de Barri Besòs).
- Exposició de fotografia “Anatomía del confinamiento” 
de @mespapaia

Activitats vinculades: 
- Taula d’experiències “Tinc fibromiàlgia. I ara què?” 
(Col·labora el Casal de Barri Besòs)
- “Em fa mal. És normal?” Parlem d’endometriosi
- Taller de ginecologia alternatiu i autogestionat
- Taller “Fotografia per a l’autoestima corporal”
- “Entendre’m per a atendre’m” praxis sobre consciència 
del cos i autocura. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament o bé 
presencialment. 

Dissabte 7 de maig d’11 a 13 h
Centre Cívic Parc Sandaru
Vull fer història! Creació teatral homenatjant a 
dones que han fet història. Cia. Dramatiks 
Creació d’una breu peça de microteatre feminista tre-
ballant a partir de la creació de personatges, improvi-
sacions i expressió corporal, a través de personatges 
femenins que han fet història. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament. 

diversos col·lectius de diversitat funcional del barri de 
Sant Martí. Les persones participants exposaran també 
les seves vivències entorn d’aquesta pràctica.
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.  

 JUNY
2 de juny a les 17.15 h
Sala La Pau
Tarda familiar: Genèrics. Titelles amb música en 
directe. Cia. La Pantomima.
La Ventafocs que no volia menjar perdius és un conte 
modern i de caire realista, ens mostra la situació de 
dones que un dia descobreixen que la seva vida no és 
el promès conte de fades que es van creure. En l’obra 
es reinventa el conte clàssic de La Ventafocs amb una 
protagonista vegetariana i, al seu torn, rebel.  
La meitat d’en Jan. “Els nens no ploren”, “on vas, amb 
aquesta samarreta rosa?”. Quan en Jan decideix deixar 
de fer coses de nena, per què es troba com si li faltés la 
meitat d’ell mateix? Voleu trencar amb aquests estereo-
tips tan arrelats a la nostra societat? Una bona manera 
de fer-ho és a través dels contes i des de l’educació emo-
cional als infants. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys.
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament.  

Divendres 3 de juny a les 19.00 h
Sala d’actes del Centre Cívic Besòs Maresme 
Xerrada escenificada: Diari del meu cos.
Acte de tancament, Diari del meu cos, dirigit per la 
Inés Boza, artista resident del Centre Cívic del Besòs i el 
Maresme i creadora de projectes artístics comunitaris. 
Xerrada escenificada amb dones d’Ambar Prim, per a 
explicar el cos com a casa de memòria, de les emocions 
i de la salut. Moviment ballat per a mostrar la pràctica 
de la dansa i la gimnàstica coma eina per a crear co-
munitat, gaudi i transformació. Aquest acte forma part 
del projecte La Bellesa de la Vellesa, amb el suport de la 
Fundació Carulla.
Més informació sobre dates i horaris a la web de l’eq-
uipament.

Dissabte 4 de juny
Centre Cívic Sant Martí
Performance de Body-Art en el marc del Festival 
d’art d’acció Perpetracions.
Aquesta acció artística utilitza el cos i la pintura sobre 
ell com a element de denúncia. El cos de la dona, a 
vegades sotmès, en particular el de la dona negra. El 
cos es converteix en el llenç perfecte. 
A càrrec de Montserrat Anguiano. 

Gratuït amb aforament limitat. Més informació al web 
del perpetracions.com

Dijous 9 de juny a les 19 h
Sala d’actes del Centre Cívic Sant Martí
Col·loqui interactiu sobre realitats trans i LGBTIQ+: 
“La resposta a tot el que preguntaries a una dona 
trans”
A càrrec de Valentina Berr, col·lectiu La Cicatriz.
WQuè penses quan veus a una dona trans pel carrer o 
a un bar prenent alguna cosa? Et sorgeixen preguntes? 
Quins prejudicis tens cap a ella? I d’on venen? Com és 
una dona trans? Com sap que és una dona? Què és ser 
dona? I què és ser home? Poques vegades es té la pos-
sibilitat de tenir a una dona trans al davant en un esce-
nari on sí que se li pugui preguntar tot sense cap altre 
filtre que la voluntat de saber i d’entendre. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament. 

10 de juny a les 20 h
Centre Cívic Can Felipa
Superheruas. Cia. Las Tronkas. Companyia resident.

Humor satíric al pur estil de Las Tronkas, éssers del se-
gle passat que tracten d’adaptar-se a nous temps, nous 
llenguatges, noves tecnologies. No existeixen heroïnes 
de quaranta anys, senyores amb cabells blancs, arru-
gues, sobrepès, ulleres i pèrdues d’orina. Per això, Las 
Tronkas deixen els seus cossos a aquestes Superheruas 
travessades per la bogeria hormonal de la quarentan-
ga, aquest període dels quaranta i escaig en el qual uns 
certs éssers portadors de tangues travessen la transició 
entre la síndrome premenstrual i els fogots del clima-
teri. 
Gratuït amb reserva a la web de l’equipament. 



Reserves i més
informació

Auditori de Sant Martí 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/auditorisantmarti 

Plaça d’Angeleta Ferrer, 2 
 

Centre Cívic del Besòs i el Maresme 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elbesosielmaresme 

Rambla de Prim, 87 
 

Casal de barri Espai Antoni Miró Peris 
https://casalbarrieamp.org/ 

Plaça de Carme Montoriol, 10 
 

Centre Cívic Can Felipa 
http://www.cccanfelipa.cat/el-centre/centre-civic-can-felipa/ 

Plaça Josep Maria Huertas Claveria, 1 
 

Centre Cultural La Farinera del Clot 
  https://farinera.org/ 

Gran Via de les Corts Catalanes, 837 
 

Centre Cívic Parc Sandaru 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru 

Carrer de Buenaventura Muñoz, 21 
 

Centre Cívic Sant Martí 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti 

Carrer de la Selva de Mar, 215


