
Dia Internacional de les Dones 2022
Activitats a Sant Martí



El Besòs i  
el Maresme,  
amb nom  
de dona 
Espai municipal  
Carmen Gómez

Dilluns 7, a les 17 h

El barri del Besòs i el 
Maresme feminitza el 
nomenclàtor dels seus 
espais públics amb la 
incorporació de 7 nous 
jardins que homenatgen 
7 pedagogues i professores 
que va ser represaliades 
i^e�_kZgjnblf^'�E�Z\m^�]^�
descoberta de placa tindrà 
lloc al nou jardí Maria Pi 
Ferrer, i en acabar es farà 
ng�k^\hkk^`nm�i^k�]�Zemk^l�
]�Zjn^lml�ghnl�^liZbl

La presentació serà a 
càrrec de les persones 
representants del Consell 
de les Dones que van 
desenvolupar aquest 
projecte, i comparà amb 
e�Zllblm¯g\bZ�]^�]bo^klhl�
representants institucionals
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COMMEMORACIÓ  
DEL 8M A  
SANT MARTÍ.  
ACTE CENTRAL 
Centre Cívic del Besòs i  
el Maresme

Dilluns 7, a les 18.30 h

:\m^�]^�e^\mnkZ�i¼[eb\Z�
del Manifest del Dia de les 
Dones a càrrec de persones 
k^ik^l^gmZgml�]^�e�¨f[bm�]^el�
Feminismes del Districte de 
Sant Martí

E�Z\m^�bglmbmn\bhgZe�\ehnk¨�
Zf[�e�Z\mnZ\b·�]^�eZ�
cantautora Raquel Lúa

Teatre.  
200.000 dones 
Institut Barri Besòs, sala 
Carlos Díaz

Divendres 11, 20 h

Barcelona Districte Cultural. 
Cia. Cándida. Història 
amagada del feminicidi 
europeu brutal en el qual 
200.000 bruixes van ser 
torturades i condemnades 
a mort entre els segles XVI i 
XVII | Gratuït, cal reserva

Petites històries,  
grans dones:  
Judith Juanhuix 
Fnl^n�]^�<b¯g\b^l� 
Naturals

Dissabte 12 de març,  
a les 17 h

Lectura de contes, activitat 
per a infants a partir de 5 
anys. Sessió dedicada a 
Judith Juanhuix, doctora 
en Física pek�eZ�N:;�b�
\b^gm²Û\Z�]^e�lbg\khmk·�:E;:%�
on és cap de la secció de 
<b¯g\b^l�]^�eZ�Ob]Z�b�]^�
FZm¯kbZ�<hg]^glZ]Z'�OZ�
realitzar la transició social 
]^�`¯g^k^�]^�fZg^kZ�
gradual i ha col·laborat en 

e�^eZ[hkZ\b·�]^�]bo^kl^l�
lleis que impliquen les 
persones trans a Catalunya 
b�Z�e�>lmZm'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
cal reservar plaça

Podem parlar del  
patriarcat en el món de 
la ciència? 
Fnl^n�]^�<b¯g\b^l� 
Naturals

Dimecres 16 de març,  
a les 16 h

:\mbobmZm�]bkb`b]Z�Z�`^gm�
gran. Visita guiada a 
e�^qihlb\b·�(In)visibles i (o)
cultes de la mà de la seva 
\hfbll¨kbZ%�Fbk^bZ�:e\Zbg^'�
Tertúlia posterior sobre el 
patriarcat en el món de la 
\b¯g\bZ%�Z\hfiZgrZ]Z�]�ng�
\Z_¯�h�bg_nlb·'�Ik^n3�-%.)�đ'� 
Cal reserva



Tertúlia.  
Les imperfeccions d’una 
màquina que creiem 
perfecta: el cervell 
Fnl^n�]^�<b¯g\b^l� 
Naturals

Dijous 17 de març,  
a les 18.30 h

Tertúlia amb Mònica 
Povedano, cap de la secció 
]^�G^nkhÛlbheh`bZ�]^�
e�AhlibmZe�Ngbo^klbmZkb�]^�
Bellvitge. Nova llum sobre 
les malalties neurològiques. 
Parlem de malalties “rares” 
]^e�\^ko^ee�!>E:�b�:F>%�
especialment) i de les 
l^o^l�\Znl^l�`^g¯mbjn^l%�
mediambientals i culturals, 
]^l�]�ng�o^llZgm�]^�`¯g^k^'�
:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�\Ze�k^l^koZ

Exposició  
(In)visibles i (o)cultes 
Fnl^n�]^�<b¯g\b^l�GZmnkZel

Fins al juny del 2022

Recorregut a través de 
e�^liZb�b�^e�m^fil�i^k�eZ�ob]Z�
]^�+-�]hg^l�\b^gm²Ûjn^l%�
les quals la història ha 
_^m�bgoblb[e^l'�AhkZkbl3�]^�
dimarts a divendres, de 10 a 
17 h; dissabtes de 10 a 19 h; 
diumenges i festius de 10 a 
20 h. Entrada gratuïta

LA VERNEDA I LA PAU

Racó temàtic.  
Dones referents 
Casal de Barri La Palmera

:�iZkmbk�]^�e�*�]^�fZk

Petita exposició de 
_hmh`kZÛ^l�]^�]hg^l�
referents en la història amb 
un text sobre la seva vida 
i alguna frase destacada 
expressada per cadascuna. 
Entrada lliure

Teatre. First round 
Escola La Pau, sala La Pau

=bo^g]k^l�-%�Z�e^l�*1�a

Col·loqui posterior amb 
les actrius de la cia. Las 
?kbmZl'�:jn^lmZ�i^Z�®l�
ngZ�\hf¯]bZ�¨\b]Z�%�ngZ�
crítica a aquesta societat 
que marca el camí de 
les dones i les observa 
]^�[^g�Z�ikhi'�:\mbobmZm�
gratuïta recomanada per a 
joves a partir de 13 anys. 
<Ze�k^l^koZ3�ikh]n\\bh'
auditorisantmarti@gmail.com

Dansa teràpia i classe 
oberta de Bollywood 
Casal de Barri La Palmera

Dilluns 7, a les 18 h i  
a les 19 h

Dansa teràpia per a dones 
(18 h) i Classe oberta de 
Bollywood per a dones 
!*2�a"'�:\mbobmZml�`kZmnµm^l�
a càrrec del grup de ball 
Bollykaos. Cal inscripció 
Ze�<ZlZe�h�Ze�\hkk^n3�
casaldebarrilapalmera@
gmail.com



El 8M de  
Les Vernedes 
Barri de la Verneda i la Pau

Dimarts 8

Cercavila pel barri posant 
un llaç lila a tots els carrers 
i places que tenen nom de 
dona. Decoració de balcons, 
botigues, casals, etc. amb 
globus i pancartes de color 
lila. Taller de pancartes, 
assaig de la performance 
Ay mamá a la pl. Llibertat 
K¸]^gZl'�FZgb_^lmZ\b·�Ûgl�
a la Seu del Districte per la 
rambla Guipúscoa

Hk`ZgbmsZ3�E^l�O^kg^]^l%�Zf[� 
^e�lnihkm�]^�e�:OO�O^kg^]Z�:emZ

Cinefòrum. Una joven 
prometedora 
Casal de Barri La Palmera

Dimecres 9, a les 18 h

:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
cal inscripció al 
<ZlZe�h�Ze�\hkk^n3�
casaldebarrilapalmera@
gmail.com

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

Exposició.  
Fer del dol  
un talismà 
Centre Cívic Sant Martí

=^�e�*�Ze�++�]^�fZk

:f[�eZ�iZkmb\biZ\b·�]^�
dones artistes de diferents 
]bl\biebg^l'�Jn¯�®l�e�Zkm�
per a les artistes? Pot 
l^k�m^kZi¯nmb\%�lZgZ]hk%�
transformador i , per sobre 
de tot, vital. Inauguració 
dimarts 1 a les 11.30 h amb 
e�Z\mnZ\b·�]^�eZ�\ZgmZgm�
Kathou Sheng. Entrada lliure

Projecció del 
documental  
Som marimachos 
:n]bmhkb�]^�LZgm�FZkm²

=bo^g]k^l�-%�Z�e^l�*1�a

El documental dona visibilitat 

Z�e�^lihkm�_^f^g²�l^gl^�
prejudicis. Presentació i 
col·loqui posterior a càrrec 
]�Bk^g^�Hefhl�b�e�^jnbi�
de joves de Meidasport. 
:\mbobmZm�`kZmnµmZ�]bkb`b]Z�Z�
cho^l%�\Ze�k^l^koZ3�ikh]n\\bh'
auditorisantmarti@gmail.com

Taller  
conferència.  
Art i feminisme:  
ho tinc tot 
Centre Cívic Sant Martí

=bo^g]k^l�-%�Z�e^l�*1',)�a

Impartit per Maria Llopis, 
artista, escriptora i activista 
feminista. Breu recorregut 
per les diferents formes de 
representació dels nostres 
cossos al llarg de la història 
]^�e�Zkm'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
cal inscripció



Rutes. Carrers, jardins i 
places de la Verneda de 
Sant Martí dedicades a 
dones 
Ingm�]^�mkh[Z]Z3�<^gmk^�
Cívic Sant Martí

Dissabtes 5 i 12, a les 11 h

:�\¨kk^\�]�>lm^k�Kb^kZ%�]^�eZ�
L>E:O'�K^\hkk^`nm�i^k�]hgZk�
Z�\hg¯bq^k�eZ�ob]Z�b�^el�f¯kbml�
de dones que han accedit a 
e�ahghk�]^�l^k�k^\hk]Z]^l�^g�
el nomenclàtor de la ciutat. 
Gratuïta, cal reservar plaça

Concert.  
Leos Quartet 
:n]bmhkb�]^�LZgm�FZkm²

Dissabte 5, a les 18.30 h

Cicle de concerts de 
música clàssica Resonare. 
>e�ikh`kZfZ�=bllb]¯g\b^l�
ihlZ�e�¯f_Zlb�^g�e^l�o^nl�
dissidents que canalitzen 
les seves lluites a través 
del quartet de corda. Veus 
que plantegen nous models 
musicals, nous referents 
socials no normatius o que 
no es deixen qüestionar pel 
`¯g^k^'�@kZmnµm%�\Ze�k^l^koZk�
entrada

CE Júpiter en  
femení 
Club Esportiu Júpiter

Dimarts 8, a les 19.30 h

Partit de futbol femení entre 
el Club Esportiu Júpiter 
i el Reial Club Deportiu 
Espanyol. Entrada lliure

XXX Trobada  
Literària del  
Dia de la Dona 
Centre Cívic Sant Martí i  
i^k�ob]^h\hg_^k¯g\bZ

Dimecres 9 de març, a les 
18 h

E�>l\heZ�]^�I^klhg^l�:]nem^l�
de la Verneda Sant Martí 
compartirà uns escrits 
literaris referits al tema 
central escollit enguany per 
bglibkZk�^el�m^qmhl3�e^l�]hg^l�b�
les relacions socials.  
:\mbobmZm�`kZmnµmZ'�
Bgl\kbi\bhgl3�.Z�ieZgmZ�]^e�
Centre Cívic Sant Martí o  
i^k�m^e¯_hg�Ze�2,+�./.�002

Hk`ZgbmsZ3� 
:llh\bZ\b·�]^�=hg^l�A^nkZ



Taller de  
llana cardada.  
Read my lips 
Centre Cívic Sant Martí

Dimecres 9, a les 18 h

Impartit per Inma González 
(@engrunetaprops). 
Gaudeix creant un fermall, 
Z`nee^l�b�Û`nk^m^l�k^[^el�b�
anti-sexistes. Experimenta 
Zf[�eZ�m¯\gb\Z�]^e�fh]^eZm�
amb velló de feltre i barreja 
altres materials per crear 
peces úniques. Gratuït, cal 
reserva

Activitat pel 8M 
Espai Familiar i Centre  
Obert Municipal Sant Martí

Divendres 11, a les 10 h

:\mbobmZm�hk`ZgbmsZ]Z�^g�
\he�eZ[hkZ\b·�Zf[�^e�IB:=�]^�
Sant Martí. Entrada gratuïta, cal 
inscripció. 

Teatre. Giulia 
:n]bmhkb�]^�LZgm�FZkm²

Dissabte 12, a les 19 h

:e�ohemZgm�]^�eZ�Û`nkZ�
de Giulia Tofana, la cia. 
@^liZedZ�i�ik^l^gmZ�ng�
cabaret contemporani amb 
música en directe, mentre ens 
\hgob]Z�Z�k^Ü^qbhgZk�lh[k^�
temes com la llibertat, la mort 
b�eZ�ihk'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
\Ze�k^l^koZ3�ikh]n\\bh'
auditorisantmarti@gmail.com

Presentació  
del llibre Memorias  
de una corista 
Centre Cívic Sant Martí

Dimarts 15, a les 17 h

:�\¨kk^\�]^�<ZkhebgZ�
Figueras, autora del llibre, 
coreògrafa i directora 
artística

Hk`ZgbmsZ3�:llh\bZ\b·�EZ�M^eZ� 
de Penélope

Conferència. Les 
minories clàssiques 
Centre Cívic Sant Martí

Dimecres 16 i 23, a les 
18.30 h

:�\¨kk^\�]^�FZk�F^]bgr¨%�
ablmhkbZ]hkZ�]^�e�Zkm�b�
violoncel·lista. Xerrada sobre 
el paper que han tingut i 
tenen les dones, les persones 
racialitzades, LGTBI+ i les 
creadores amb pocs recursos 
en el món de la música 
\e¨llb\Z'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%� 
cal reserva

Documental.  
Curvy Crew 
:n]bmhkb�]^�LZgm�FZkm²

Dijous 17, a les 19 h

Un grup de vint dones 
de talla gran decideixen 
conquistar el cim del 
Kilimanjaro, a Tanzània. 
Història explicada a través 
]�^gmk^oblm^l�²gmbf^l�b�
anfhk'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
\Ze�k^l^koZ3�ikh]n\\bh'
auditorisantmarti@gmail.com



EL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA

Xerrada.  
Maria Lluïsa Canut:  
entre la  
física quàntica i  
la lluita feminista 
Biblioteca El Clot –  
Josep Benet

Dilluns 7, a les 18.30 h

Cicle Dones i ciència, 
exclusions i lluita. Xerrada 
a càrrec de Marta Jordi 
MZemZonee%�]^�e�Bglmbmnm�
F^ghkjn²�]�>lmn]bl'�FZkbZ�
Lluïsa Canut va ser una física 
de renom internacional del 
segle XX dins el camp de la 
_²lb\Z�]^�e�^lmZm�l¸eb]%�i^k¸%�
mhm�b�Zbq²%�®l�ngZ�Û`nkZ�fhem�
poc estudiada. Entrada 
lliure.

Inauguració de 
l’exposició Dones 
darrere el taulell 
Casal de Barri Espai  
:gmhgb�Fbk·�I^kbl

Dimarts 8, a les 18 h

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 
]�ng�g^`h\b'� 
:\mbobmZm�`kZmnµmZ

Hk`ZgbmsZ3� 
les Blogueres del Clot

Taller.  
Fem compreses  
de tela 
Casal de Barri Espai  
:gmhgb�Fbk·�I^kbl

Dimecres 9, a les 17.30 h

:ik^g]k^f�Z�^eZ[hkZk�ngZ�
compresa reutilitzable amb 
fZm^kbZel�ZikhÛmZml%�Zf[�
consells sobre la seva neteja. 
Cal portar material.  
:\mbobmZm�`kZmnµmZ

Xerrada.  
Maria Pepa Colomer, 
pionera de l’aviació  
a Catalunya 
Biblioteca El Clot – Josep 
Benet

Dijous 10, a les 18.30 h

Cicle Barcelonines que han 
fet història. Maria Pepa 
Colomer és considerada la 
primera aviadora catalana 
b�m^k\^kZ�]^�e�>lmZm�^liZgrhe�
]^�eZ�ablm¸kbZ'�:\\®l�eebnk^

Hk`ZgbmsZ3�Mhm�Ablm¸kbZ�
:llh\bZ\b·�<nemnkZe

Taller.  
Defensa personal 
femenina 
<ZlZe�]^�;Zkkb�>liZb�:gmhgb�
Miró Peris

Divendres 11, a les 17.30 h

<hg^bq�m¯\gbjn^l�]^�
defensa personal femenina 
de la mà del veí del barri, 
Joaquim Hernández, 
m¯\gb\�^li^\bZebmsZm�b�f^lmk^�
gZ\bhgZe�]^�cn]h'�:\mbobmZm�
gratuïta



Xerrada. Ciència 
en parella: dones 
científiques i 
coneixements col·lectius 
;b[ebhm^\Z�<Zfi�]^�e�:kiZ���
<Zm^kbgZ�:e[^km

=beengl�*-%�Z�e^l�*1',)�a

Cicle Dones i ciència: 
exclusions i lluita. Xerrada 
a càrrec de Marta Velasco 
Martín, de la Facultat de 
Medicina de la Universitat 
de Castella – la Mancha. 
Parlarem del matrimoni amb 
col·legues de professió com 
a forma de col·laboració 
estesa entre les persones 
que es van dedicar a les 
\b¯g\b^l'�>gmkZ]Z�eebnk^

Concert. Chiquita 
Centre Cultural  
La Farinera del Clot

Dissabte 26, a les 20 h

Espectacle dins del cicle 
Barcelona Districte Cultural. 
:f[�ngZ�l^glb[bebmZm�¼gb\Z%�
ngZ�^lm¯mb\Z�\nb]Z]Z�b�ngZ�
i^mbmZ�ib\Z]Z�]�nee^m�Ze�
folklore, Valeria Castro, una 
de les promeses femenines 
més importants del moment, 
presenta en directe el seu 
primer EP Chiquita.  
Gratuït, cal reserva

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU

Exposició i xerrada. 
Dona Mujer Woman 
Centre Cívic Parc Sandaru

=^�e�*�Ze�+-�]^�fZk

Exposició de collage 
]�afrorreferents femenins 
amb obres de Montserrat 
:g`nbZgh�b�Kn[®g�:gm·g'�
Inauguració dimarts 1 a les 
19 h, amb la xerrada Dona 
mujer woman: afrorreferents 
femenins al llarg de la 
història. Entrada lliure a 
e�^qihlb\b·'�:�eZ�q^kkZ]Z%� 
hi cal inscripció

Taller.  
Customització  
tèxtil 
Centre Cívic Parc Sandaru

Dijous 3, a les 18 h

Personalitza les teves 
samarretes, dessuadores, 
gorres... amb frases i lemes 
reivindicatius per a celebrar 
del Dia de la Dona.  
Gratuït, cal inscripció

Hk`ZgbmsZ3� 
@:F�>gmk^�=hg^l



Teatre. Ancestras 
Centre Cívic Parc Sandaru

=bo^g]k^l�-%�Z�e^l�*2',)�a

La mare va voler ser mare? 
Saps per qui sospirava 
]�ZfZ`Zm�eZ�m^oZ�[^l¨obZ8�
Ancestras fa preguntes que 
de vegades no poden o no 
ohe^g�m^gbk�k^lihlmZ'�Ik^n3�
taquilla inversa amb reserva 
]�^gmkZ]Z

Taller. Encuerpar  
a las ancestras 
Centre Cívic Parc Sandaru

Dissabte 5, a les 11 h

:\mbobmZm�k^eZ\bhgZ]Z�Zf[�
e�h[kZ�]^�m^Zmk^�Ancestras 
k^ik^l^gmZ]Z�^e�]bZ�-'�
Dirigit a persones majors 
de 16 anys amb o sense 
^qi^kb¯g\bZ�^g�e^l�Zkml�
^l\¯gbjn^l'�@kZmnµm%�\Ze�
inscripció

Tallers infantils 
Superilla del Poblenou

Dimarts 8, a les 17 h

Tallers de pancartes, 
dibuixos i xapes amb música 
per la coeducació. Exposició 
dels treballs a la reixa de 
e�^l\heZ�EZ�?ehk�]^�FZb`

Hk`ZgbmsZ3�<hfbllb·�]�b`nZemZm�b�
]bo^klbmZm�]^�e�:?:�]^�e�>l\heZ�EZ�
Flor de Maig

Taller de sexualitat  
per a dones. 
Sexoafectivitat i  
intimitat  
Casal de Barri La Llacuna

Dimarts 8, a les 18 h

Taller per descentralitzar 
la sexualitat i explorar els 
sentits i la intimitat. Gratuït, 
\Ze�bgl\kbi\b·3�bg_heeZ\ngZ9
gmail.com / 937 071 892

Hk`ZgbmsZ3�:llh\bZ\b·�MZg]^f�
Team

Exposició sobre dones 
EKGNěpĂQTGS 
>qm^kbhk�]^�e�^l\heZ�EZ�?ehk�
de Maig

Dimarts 8

Hk`ZgbmsZ3�<hfbllb·�]�b`nZemZm�b�
]bo^klbmZm�]^�e�:?:�]^�e�>l\heZ�EZ�
Flor de Maig

Teatre. Blanca desvelada 
Centre Cívic Parc Sandaru

Dimecres 9, 19.30 h

Dins del cicle Barcelona 
Districte Cultural'�E�h[kZ�
]^�eZ�\bZ'�:e^m^h�M^Zmk^�
presenta dues històries 
^gmk^eeZZ]^l3�eZ�]^�<Zkf^g%�
una presa política en 
¯ih\Z�]^�eZ�@n^kkZ�<bobe�
que donarà a llum en una 
presó, i la de Blanca, una 
cho^�Z\mkbn�^g�e�¯ih\Z�Z\mnZe�
que sobreviu fent monòlegs 
còmics en bars mediocres. 
Gratuït, cal reserva

Teatre. Laia 
Centre Cívic Parc Sandaru

Divendres 11, a les 19.30 h

De Marta Gastón. 
Espectacle de teatre-dansa 
inspirat en la novel·la de 
Salvador Espriu que té el 
mateix títol. Taquilla inversa 
Zf[�k^l^koZ�ik¯obZ

F®l�bg_hkfZ\b·�Z3
 

  @BCN_SantMarti 
 BCNSantMarti

barcelona.cat/santmarti



Taller de sexualitat  
per a dones. 
Descolonització del cos 
Casal de Barri La Llacuna

Dimarts 15, a les 18 h

MZee^k�i^k�]^lfbmbÛ\Zk�fbm^l�
i enganys relacionats amb 
el cos de les persones amb 
oneoZ'�@kZmnµm%�\Ze�bgl\kbi\b·3�
infollacuna@gmail.com / 
937 071 892

Hk`ZgbmsZ3�:llh\bZ\b·�MZg]^f�
Team

Petites històries,  
grans dones:  
Inma Bermúdez 
Museu del Disseny de 
Barcelona 
Dissabte 19, a les 17 h  
Per a famílies amb infants 
a partir de 5 anys. 
Dedicarem la sessió a Inma 
Bermúdez (Múrcia, 1977), 
dissenyadora industrial, 
principalment, de mobiliari, 
il·luminació i complements. 
Va ser la primera espanyola 
a col·laborar amb la marca 
ln^\Z�BD>:�b�\he�eZ[hkZ�
també amb altres empreses 
]�Zkk^n�]^e�f·g'�>gmkZ]Z�
gratuïta

6CĚĚGR�ÌLaboratori de 
dones i salut mental 
Centre Cívic Parc Sandaru

=^e�+*�Ze�+-�]^�fZk%�]^�*)�
Z�*-�a

:�\¨kk^\�]�NmhibZ�;Zk\^ehgZ�
dins del DMTOfest22. 
Laboratori de creació 
^l\¯gb\Z�lh[k^�e^l�obo¯g\b^l�
^g�lZenm�f^gmZe'�:[hk]^f�
els diferents aspectes de 
eZ�obhe¯g\bZ�il²jnb\Z�b�
física que patim les dones 
diagnosticades com 
Z�[h`^l%�]^lfbmbÛ\Zgm�
el concepte i cercant 
alternatives. Gratuït, cal 
bgl\kbi\b·3�/,/�.20�1-/�h�
projectes@utopiabarcelona.
org

Taller de sexualitat  
per a dones.  
Plaer i  
consentiment 
Casal de Barri  
La Llacuna

=bfZkml�.�]�Z[kbe%� 
a les 18 h

Espai per aprendre a 
diferenciar els desitjos de 
e^l�g^\^llbmZml�b�]^l�]�Zjn²�
aprendre a posar límits. 
@kZmnµm%�\Ze�bgl\kbi\b·3�
infollacuna@gmail.com / 
937 071 892

Hk`ZgbmsZ3� 
:llh\bZ\b·�MZg]^f�M^Zf



EL POBLENOU

Ruta.  
El Cementiri del 
Poblenou, un passeig  
de dones 
Cementiri del Poblenou

Dimarts 8, a les 11 h

Coneixerem dones que van 
obnk^�^g�ngZ�¯ih\Z�hg�^e�
feminisme era incipient o 
]^l\hg^`nm4�Ze`ng^l�]�^ee^l�
van ser pioneres en el seu 
sector o classe social pel que 
_Z�Z�e�^fZg\biZ\b·�lh\bZe�]^�
eZ�]hgZ'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ'�
Bgl\kbi\bhgl�Z3� 
comunicacio@cbsa.cat

Hk`ZgbmsZ3�<^f^gmbkbl�]^�
Barcelona

Inauguració de 
Ě¥GWPOSKEKu�HOěOIRfĂEC�
Dones i Comerç del 
Poblenou 
Casal de Barri Bac de Roda 
– Poblenou

Divendres 11, a les 20.15 h

:f[�eZ�mZneZ�kh]hgZ�
=hg^l�\hf^k\bZgml�]�Zjn²�
i ara'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�\Ze�
inscripció al Casal de Barri. 
Ab�\he�eZ[hkZ3�>bq�<hf^k\bZe�
Poblenou

Espectacle familiar i 
taller. La veritat de  
les princeses 
Casal de Barri  
Bac de Roda –  
Poblenou

Dijous 17, a les 17.30 h

:f[�EZ�;hbZ�M^Zmk^'�Ablm¸kbZ�
]�ngZ�ikbg\^lZ�^g�oZ`Z%�
cansada que tothom li 
expliqui com ha de ser una 
princesa com cal. Espectacle 
per a infants a partir de 2 
Zgrl'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�\Ze�
inscripció al Casal de Barri

Taller. Connectem-nos! 
Prevenció de 
l’assetjament a les xarxes 
Casal de Barri Bac de Roda - 
Poblenou

Dimecres 23, a les 18.30 h

:f[�eZ�\hhi^kZmboZ�MkZfZ'�
K^Ü^qbhgZk^f�lh[k^�e^l�
relacions que establim 
a través dels dispositius 
mòbils i les xarxes socials i 
aprendrem a fer un ús segur 
i conscient de les tecnologies 
]^�eZ�bg_hkfZ\b·'�:\mbobmZm�
gratuïta, cal inscripció al 
Casal de Barri

Teatre fòrum.  
Això és amor? 
Casal de Barri  
Bac de Roda - Poblenou

Divendres 25, a les 20 h

:f[�eZ�\hhi^kZmboZ�MkZfZ'�
Destaparem els mites 
]^�e�Zfhk�khf¨gmb\%�e^l�
obhe¯g\b^l�jnhmb]bZg^l�b�
invisibles, qüestionarem els 
khel�]^�`¯g^k^%�b]^gmbÛ\Zk^f�
e^l�obhe¯g\b^l�fZl\eblm^l�b�
actuarem per canviar la 
ablm¸kbZ'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�\Ze�
inscripció al Casal de Barri

Videofòrum. Memòries 
Migrants del Poblenou 
amb Nelida i Hffida 
Casal de Barri Bac de Roda 
- Poblenou

Dijous 31, a les 19 h

Projecte de la Xarxa 
:gmbknfhkl�]^e�Ih[e^ghn'�>g�
aquest docufòrum, es tractarà 
la trajectòria migratòria 
]^l�]�ngZ�i^kli^\mboZ�]^�
`¯g^k^3�bffb`kZ\b·%�`¯g^k^�
b�h\niZ\b·'�:f[�]^[Zm�
ihlm^kbhk'�:\mbobmZm�`kZmnµmZ%�
cal inscripció al Casal de 
Barri



LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU

Actuació de la 
cantautora  
Júlia León 
Casal de Barri Vila Olímpica 
– Can Gili Nou

Divendres 11, a les 20 h

Concert alegre, participatiu i 
reivindicatiu amb una de les 
exponents del feminisme a 
e�>liZgrZ�]^�eZ�]b\mZ]nkZ�b�
la transició. Entrada lliure

Taller.  
Plantes aliades 
ConnectHort

Dissabtes 19 i 26, a les 
10.30 h

Taller a càrrec de Margherit 
Isola dirigit a dones, joves 
b�g^g^l'�:ikhiZf^gm�Z�e^l�
plantes que (ens) curen. 
Exploració creativa del 
món vegetal de proximitat 
a través del dibuix lliure i 
^e�\heeZ`^'�<Ze�bgl\kbi\b·3�
placomunitaripoblenou@
gmail.com

Hk`ZgbmsZ3�IeZ�<hfngbmZkb�
Ih[e^ghn���IeZ�]�Z\heeb]Z

PROVENÇALS DEL POBLENOU
Perspectiva feminista 
i organitzacions ESS 
liderades per dones 
Bggh;:�&�<^gmk^�i^k�Z�eZ�
Innovació Socioeconòmica

Dimecres 9 de març, 18 h

:[hk]Zk^f�^el�^e^f^gml�\eZn�
]^�e�>\hghfbZ�?^fbgblmZ�Zf[�
mirada de transformació 

social i els reptes que 
aborda, posant en valor 
el paper de les dones que 
lideren organitzacions com 
a agents de canvi. Sessió 
conduïda per Tandem Social. 
:\mbobmZm�`kZmnµmZ%� 
cal inscripció

Hk`ZgbmsZ3� 
;Zk\^ehgZ�:\mboZ



DIAGONAL MAR I EL FRONT 
MARÍTIM DEL POBLENOU

Palo Market Fest:  
power to us! 
Centre de Producció  
:km²lmb\Z�b�<nemnkZe�IZeh�:emh�

Dies 5, 6, 19 i 20;  
]hl�mhkgl3�]^�*+�Z�*0�a�b� 
de 17.30 a 22 h

Celebrem el 8M amb 
música, street food, 
fh]Z�b�Zkm^lZgbZ'�:kmblm^l�
\hgob]Z]^l3�MhgbZ�Kb\abb%�
Brigitte Emaga, Bex 
Houlihan, Lucia Fumero, 
:nkhkZ�:k^gZk^%�Obk`bgb^%�
Busa i Tanit Plana.  
>gmkZ]Z3�.�đ�!`kZmnµmZ�i^k�Z�
menors de 12 anys),  
cal reserva



Auditori de Sant Martí 
Ie'�:g`^e^mZ�?^kk^k%�+
 
Centre Cívic Sant Martí 
C. Selva de Mar, 215
 
Centre Cívic del  
Besòs i el Maresme 
Rbla. Prim, 87

Centre Cívic Parc 
Sandaru 
C. Buenaventura Muñoz, 21

Centre Cultural La 
Farinera del Clot 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837
 
Biblioteca Camp de 
l’Arpa – Caterina Albert 
C. Indústria, 295

Biblioteca  
El Clot – Josep Benet 
Pl. de les Glòries, 37

Casal de Barri  
Bac de Roda –  
Poblenou 
<Zf²�:gmb\�]^�OZe¯g\bZ%�*)/
 
Casal de Barri  
La Palmera 
C. Duoda, 6
 
Casal de Barri  
La Llacuna 
<'�;he²obZ%�-2

Casal de Barri Espai 
Antoni Miró Peris 
Pl. Carme Montoriol, 10

%CSCĚ�FG�$CRRKÌ 
Vila Olímpica –  
Can Gili Nou 
C. Taulat, 3

/TSGT�FGÌ 
Ciències Naturals 
Ie'�E^hgZk]h�]Z�Obg\b%�-&.

Museu del Disseny  
Pl. de les Glòries Catalanes, 
37

Cementiri del  
Poblenou
:o'�]�B\¨kbZ%�+)-

Espai municipal  
Carmen Gómez 
C. Marsala, 2

Espai Familiar i  
Centre Obert  
Municipal Sant Martí 
C. Huelva, 36

InnoBA - Centre 
per a la Innovació 
Socioeconòmica
C. Perú, 52

Escola La Pau
C. Extremadura, 15

Escola 
La Flor de Maig
<'�LZg\ah�]^��obeZ%�*.-

Institut Barri  
Besòs
C. Josep Pla, 56
 
Club Esportiu  
Júpiter
<'�:`kb\nemnkZ%�+++
 
Centre de Producció 
Artística i Cultural Palo 
Alto 
C. Pellaires, 30

ConnectHort
C. Doctor Trueta, 100

Adreces



ja.cat/DiaDonesSM22

F®l�bg_hkfZ\b·�Z3
 

  @BCN_SantMarti 
 BCNSantMarti

barcelona.cat/santmarti


