
PROGRAMACIÓ 
MAIG 2022

Maig en contra 
de l’LGTBI-fòbia



Del 2 al 26 de maig 
Exposició LGTBI 
“Encuentros con Veda”
Centre Cívic Tomasa Cuevas  
Les Corts
Exposició de l’artista xilena Pame-
la Briones sobre fotografies de la 
seva obra pictòrica Veda, que signi-
fica “veure” en sànscrit. Veda és un 
retrat ambigu que pot ser una dona 
o un home depenent de la perspec-
tiva. L’artista busca interpel·lar la 
interioritat del públic convidant-lo a 
trobar-se amb Veda. L’obra pictòrica 
va acompanyada d’una selecció de 
fotografies d’una performance que es 
va organitzar en una diada de l’orgull 
LGTBIQ+ a Xile el 2018.
Ho organitza: PIJ Les Corts

Del 2 al 31 de maig
Exposició “Flores de Otoño”
Centre Cívic Tomasa Cuevas 
Les Corts
La sexualitat de les persones grans 
és un tema tabú i l’heterosexualitat 
es dona per suposada: un ancià o 
una anciana homosexual no existeix. 
Flores de Otoño és un projecte do-
cumental en el qual persones LGTBI 
comparteixen les seves històries i les 
pors que afronten en la tardor de la 
seva vida. Enfront dels estereotips, el 

projecte convida a reflexionar sobre 
realitats pròximes i sovint ignorades. 
Artista: Hanna Jarzabek

Documental amb subtítols

 Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

2, 9 i 16 de maig
De 18.00 a 19.30 h
Cicle autodefensa feminista
Espai Jovecardí 
En aquest cicle no només aprendràs 
les postures bàsiques d’autodefensa 
sinó que treballarem l’empoderament 
femení i crearem un espai per debatre 
i aprendre totes aquelles qüestions 
que es generen en un sistema patriar-
cal. Proporcionarem les eines neces-
sàries per respondre davant qualse-
vol mena d’agressió física o psíquica. 
A càrrec de Carme Duran.

Si cal interpretació en llengua 
de signes, es pot sol·licitar a  
jamnica.sampons@progess.com, 
amb cinc dies laborables d’an-
telació, com a màxim.
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Del 3 al 31 de maig
PROU LGTBI-FÒBIA. Exposició 
de street art
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
L’artista Rice ens mostra un recull 
dels murals fets als carrers de Bar-
celona i d’altres ciutats per donar 
visibilitat al col·lectiu LGTBI i denun-
ciar les discriminacions i les agressi-
ons que pateixen. 
Professional: Rice (@ricebarcelona)

Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

5 de maig 
A les 17.00 h
Taller artístic “Autorretratos con 
Veda” 
Centre Cívic Tomasa Cuevas 
Les Corts
Taller en què ens inspirarem en l’ex-
posició “Encuentros con Veda” per 
generar autoretrats lliures que con-
nectin amb les nostres emocions 
més profundes. La idea és utilitzar 
l’art com a teràpia d’alliberació. Bus-
carem reflexionar i compartir proces-
sos creatius.
PIJ Les Corts 

Si cal interpretació en llengua 
de signes, es pot sol·licitar a 
jamnica.sampons@progess.com, 
amb cinc dies laborables d’an-
telació, com a màxim. 

Del 9 al 22 de maig
Exposició: “Reapropiant-nos de 
les nostres vides”
Espai Jovecardí
En “Reapropiant-nos de les nostres 

vides” crearem espais on les per-
sones LGBTIQ+ i les nostres histò-
ries siguem les protagonistes, per 
transformar l’estructura i la narrati-
va heteronormativa. Crear un espai 
col·lectiu i trencar murs des d’una 
perspectiva educativa són alguns 
dels objectius de l’exposició. 
A càrrec d’Enruta’t.

Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

Dijous, 11 de maig 
De 19.00 a 21.00 h
Xerrada amb “T” de sexe
Centre Cívic Tomasa Cuevas 
Les Corts
Xerrada sobre sexe i com relacio-
nar-se amb cossos trans.
Ho organitza: Casal de Joves de les Corts

Si cal interpretació en llengua 
de signes, es pot sol·licitar a 
jamnica.sampons@progess.com, 
amb cinc dies laborables d’an-
telació, com a màxim. 

Dissabte, 14 de maig
A les 11.15 h 
Contacontes: Tants caps, tants 
barrets
Plaça de Comas  
En el marc del “Renova les teves 
joguines” oferirem el contacontes 
Tants caps, tants barrets de la mà de 
la Cia. Fes-t’ho Com Vulguis. Aquests 
contes tenen la intenció de reivindi-
car la riquesa de la diversitat de gè-
nere, afectiva i familiar, aprofitant, a 
més, que el 15 de maig és el dia de la 
família. 
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Ludoteca Guitard i Ludoteca La Tardor

Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

Dilluns, 16, i divendres,  
20 de maig 
De 17.00 a 19.00 h
Som l’arc de Sant Martí!
Ludoteca La Tardor
Treballarem els colors de l’arc de 
Sant Martí per representar la diver-
sitat. Els nens i les nenes podran 
pintar el seu arc de Sant Martí i refle-
xionarem sobre la diversitat tot rela-
cionant els colors amb els objectes 
del nostre entorn.
Activitat interna adreçada als nens 
i les nenes inscrits del grup de 4 a 6 
anys de la Ludoteca La Tardor.

Dimarts, 17, i dijous,  
19 maig  
De 17.00 a 19.00 h
Som de molts colors!
Ludoteca La Tardor
A través dels colors de l’arc de Sant 
Martí farem un seguit de dinàmiques, 
jocs i activitats artístiques amb l’ob-
jectiu que els infants comprenguin i 
empatitzin amb el fet que, igual que 
hi ha gustos diversos, també hi ha 
maneres diverses de sentir i de viure, 
i totes són acceptables i respecta-
bles; mai no són motiu d’exclusió.
Activitat interna adreçada als nens i 
les nenes inscrits del grup de 7 a 12 
anys de la Ludoteca La Tardor.

Dimecres, 18 de maig 
A les 17.30 h
L’hora del conte: Jo vull ser jo!
Biblioteca Montserrat Abelló
Qui diu si som nenes o nens? Qui diu 
a què hem de jugar? Qui diu a qui hem 
d’estimar? El conjunt de protagonis-
tes d’aquests contes ens ajudaran a 
construir la nostra pròpia identitat i 
ens ensenyaran que la diversitat és 
molt divertida. 
A càrrec de Suc de Contes (Núria 
Alonso). 
A partir de 4 anys.
No cal inscripció. Aforament limitat.

Bucle magnètic

Si es requereix un seient reser-
vat, cal sol·licitar-lo tres dies la-
borables abans a 
b.barcelona.mab@diba.cat i in-
dicar el nom i els cognoms de 
la persona sol·licitant. El dia de 
l’espectacle cal mostrar la tar-
geta acreditativa de la discapa-
citat per certificar la necessitat 
del seient reservat i confirmar la 
reserva.

20 de maig
De 19.00 a 21.00 h
Reflexionem sobre LGTBIQ+ 
-fòbia 
Espai Jovecardí
Amb motiu del Dia Internacional 
contra l’LGTBIQ+-fòbia (17 de maig), 
l’espai Jovecardí rebrà la Tess Hac-
he (@tesshache_), activista feminis-
ta, LGTBIQ+ i corporal. Juntes farem 
un taller per aprendre, reflexionar i 
resoldre tots els dubtes que ens pu-
guin sorgir. També crearem un espai 
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de cures on tothom se senti còmode 
i còmoda per expressar-se i explicar 
les seves vivències.
A càrrec de Tess Hache.

Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

Si cal interpretació en llengua 
de signes, es pot sol·licitar a 
jamnica.sampons@progess.com, 
amb cinc dies laborables d’an-
telació, com a màxim. 

26 de maig
De 18.00 a 20.00 h
SexGame especial LGTB 
Espai Jovecardí
Parlarem de sexualitat i afectivitat 
d’una manera lúdica i divertida. Acla-
rirem dubtes i compartirem riures i re-
cursos per poder gaudir de les nostres 
relacions. Aquesta sessió estarà més 
enfocada vers el col·lectiu LGTBIQ+. 
A càrrec de Jovecardí i Aquí T’Escoltem

Accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda

Dissabte, 28 de maig
A les 10.45 h 
Ruta LGTBI del Raval 
Recorregut pels llocs més emble-
màtics de la història del col·lectiu 
de lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals (LGTB) durant el segle XX. 
Coneixereu la història del col·lectiu 
LGTB des dels anys vint, quan els ca-
barets del barri Xino, com La Criolla, 
eren coneguts a tot el món, fins a la 
caiguda de la dictadura franquista. 
A càrrec de Rutes Lgtbarcelona
Centre Cívic Can Deu

Inscripció: 13,31 € (quan es fa la ins-
cripció, es facilita el punt de trobada)

Dimecres, 22 de juny
A les 18.00 h
Els drets LGBT amb mirada in-
tercultural i interseccional
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”
El treball se centrarà a contrastar 
diversos discursos i realitats sobre 
la garantia, la promoció i la vulnera-
ció dels drets LGTBI+. Des d’un marc 
interseccional analitzarem les ge-
neralitzacions, els reduccionismes i 
els elements discriminatoris subja-
cents. Tant l’anàlisi com la facilitació 
de recursos conceptuals i pràctics 
permetrà, a les persones assistents, 
fer interpretacions crítiques de les 
qüestions que s’hi abordin i, a partir 
d’aquestes, adoptar un paper actiu 
en la detecció i la desactivació de 
violències i actituds racistes vers la 
societat en general i les comunitats 
LGTBI+ en particular. 

Centre d’Estudis Africans i Intercul-
turals. Amb el suport de BCN Acció 
Intercultural. 

Edat recomanada: a partir de 12 anys

Inscripcions: 

https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/perequart 

Si es requereix un seient reser-
vat, cal sol·licitar-lo un dia abans 
a perequart@lleuresport.cat i 
indicar el nom i els cognoms de 
la persona sol·licitant. El dia de 
l’espectacle cal mostrar la targeta 
acreditativa de la discapacitat per 
certificar la necessitat del seient 
reservat i confirmar la reserva.
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Programació en 
clau de gènere 
Setembre-
desembre 2020

Tota la informació a:

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

twitter: @doneslescorts 
facebook: facebook.com/cortsdones
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Programació gener - març 2020

pronuncien contra l’assetjament sexual 
o que denuncien la violència a què es 
veuen sotmeses. Són temes en què Joina 
Canyet rapeja, però que tenen en les seves
melodies ressons de jazz, fl amenc, pop 
i clàssica. Perquè si les lletres parlen de 
companyes, la seva música traspua una
companyonia entre estils.
Podeu reservar la vostra entrada a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
tomasacuevas.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts

Dissabte 7 de març, de 12 a 19 h
Vermut interseccional
Casal de Joves de les Corts 
Jornada emmarcada en la celebració 
del Dia de la Dona en què es posarà en 
relleu la importància d’integrar una visió 
interseccional en el feminisme. Jornada 
de feminismes interseccionals amb 
debat i curtmetratge i, per acabar la 
jornada, vermut i grup musical feminista. 
Presentarem el nou timeline feminista 
de les Corts per conèixer dones cèlebres 
i altres d’anònimes que han trepitjat els 
nostres carrers.
Ho organitza: Equipaments juvenils de les Corts

Dijous 12 de març, a les 18 h
Les nenes maques
Sala d’actes de la Biblioteca 
Montserrat Abelló
Tota la literatura infantil està plena 
de nenes valentes, fortes, decidides i 
que encara que tenen por no es deixen 
vèncer, les vols conèixer?
A partir de 4 anys.
Professional: Montse Dulcet.
Ho organitza: Biblioteca Montserrat Abelló

Dijous 12 de març, a les 19 h
Sessió d’assessoria laboral i gènere
PIJ Les Corts 
Sessió d’assessoria laboral destinada a 
tractar temes que afecten les dones per la 
seva pròpia condició de gènere.
Ho organitza: PIJ Les Corts i Assessoria Laboral

ART, CULTURA I CIÈNCIA

15 de gener, 12 de febrer i 18 de març
Dimecres a les 18.30 h
Cicle de cinema de dones al món: La 
dona a Àsia
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Cicle de cinema i documentals relacionat 
amb la realitat de la dona en diferents 
llocs del món. Amb la participació d’una 
experta en la matèria per amenitzar el 
debat posterior.
Ho organitza: Taula de Dones de les Corts

Del 3 de febrer al 2 de març
Exposició: Amb veu de dona
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts
Les alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Thau 
de Barcelona refl exionen sobre la violència 
de gènere, i ho refl ecteixen en pintures que 
van més enllà de l’esbós i diuen moltes 
més coses de les que ens poden semblar 
en una primera ullada.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts

DONES I APODERAMENT

Divendres 7, 14 i 21 de febrer
De 18 a 19.30 h
Cicle de twerk feminista
Espai Jovecardí 
Monogràfi c de tres sessions en què es farà 
un petit tast d’iniciació al twerk. A banda 
d’ensenyar el ball, també es treballaran 
valors relacionats amb l’origen d’aquest 
gènere, com l’autoestima i l’empoderament 
femení per esdevenir una eina de 
transformació personal i social. 
Ho organitza: Espai Jovecardí

Dijous 13 de febrer, a les 18.30 h
I tu, com lligues?
Espai Jovecardí 
Taller dirigit a adolescents en el qual 
es tractaran temes relacionats amb 
l’afectivitat i l’amor romàntic.
Ho organitza: PIJ Les Corts, Aquí t’escoltem i 
Espai Jovecardí

Dijous 5 de març, a les 18 h
Les dones i la resiliència
Centre Cívic Can Deu
En commemoració del Dia Internacional 
de la Dona, parlarem de les infi nites, i mai 
publicitades, capacitats de resiliència 
de les dones en totes les èpoques, i 
per descomptat també de l’actualitat. 
Prendrem consciència i farem refl ex de la 
resiliència de les dones.
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

Divendres 6 de març, a les 22 h
Concert ‘Companyes’ de Joina
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts
Ni d’homes, ni per a homes, ni masclista. 
La veu del rap pot ser tan dolça com la 
de Joina i tan reivindicativa com ho són 
les seves cançons: temes que parlen de 
l’empoderament de les dones, que es 
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1 Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, travessera de les Corts, 58

2 Biblioteca Montserrat Abelló, Comtes de Bell-Lloc, 192

3 Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart", Comandant Benítez, 6

4 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts, Dolors Masferrer i Bosch, 33

5 Punt d'Informació Juvenil (PIJ), 

 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, 

Dolors Masferrer i Bosch, 33

6              Riera Blanca, 1-3
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1 Biblioteca Montserrat Abelló, Comtes de Bell-Lloc, 192

2 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, Comandant Benítez, 6

3 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, riera Blanca, 1

4 Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts Punt Informació Juvenil, 
Dolors Masferrer i Bosch, 33

5 Espai Jovecardí, travessera de les Corts, 94

6 Ludoteca La Tardor, riera Blanca, 1

1

4

2

3

6

5

ESPAIS

https://twitter.com/doneslescorts
https://es-es.facebook.com/Cortsdones/
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca

