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Aquest llibret és el fruit de la feina d’entitats, 
col·lectius, equipaments i serveis del Districte 
de l’Eixample per dotar el mes de novembre 
d’una programació al voltant del 25N, el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones.

Com cada any, els barris de l’Eixample 
s’organitzen per commemorar aquesta data 
i reivindicar una ciutat lliure de violències. I ho 
fan amb cultura, amb arts i amb espectacles 
per arribar, des dels equipaments de proximitat 
com els casals de barri, els centres cívics o les 
biblioteques, a tots els racons dels sis barris que 
conformen el nostre districte. 

A més, aquest any hem volgut incidir en la 
necessitat de sumar aliances entre tota la 
ciutadania per fer front a aquesta violència 
estructural que volem erradicar. Per això s’ha 
presentat el XVII Premi 25 de Novembre BCN 
Antimasclista amb el lema “Sumant aliances 
contra el masclisme”, amb la intenció d’impulsar 
estratègies de prevenció en aquells àmbits en 
què les dones i la ciutadania desenvolupen gran 
part de la seva vida quotidiana: els comerços de 
proximitat on fem la compra, els teatres i museus 
on gaudim de la cultura en el nostre temps d’oci, 
l’agrupació esportiva on practiquem esport 
i salut, o les entitats de lleure on eduquem els 
nostres infants. El comerç, la cultura, l’esport, 
i l’educació són quatre àmbits des dels quals 
podem fer molt per abordar tant les causes 
com les conseqüències de les violències 
masclistes, incrementant la consciència social al 
rebuig ciutadà col·lectiu i individual a qualsevol 
manifestació i tipus de violència, i fomentar el 
dret de les dones a la integritat personal. 



I és en aquest últim àmbit, el de l’educació, en 
el que volem aprofundir des del Districte de 
l’Eixample aquest any. Per aquest motiu hem 
plantejat un acte central, que celebrarem el 
dissabte 26 de novembre als Jardinets de l’Alguer 
del barri de Sant Antoni, amb un format pensat 
per a un públic infantil i familiar, convidant als més 
petits i petites a reflexionar sobre les relacions 
d’amistat i qüestionar els estereotips de gènere 
per avançar cap a la igualtat plena a través de 
contacontes, activitats i molta imaginació.

Us animem a participar d’aquesta extensa 
programació cultural i reivindicativa, a apropar-
vos a les entitats del vostre barri que treballen dia 
a dia per lluitar contra les violències masclistes 
i a fer de l’Eixample un districte orgullosament 
feminista!

Pau Gonzàlez Val
Regidor del Districte de l’Eixample 

Eduard Corbella Cervelló
Conseller de Feminismes i LGTBI del Districte de l’Eixample



Acte central del Consell de les Dones 
de l’Eixample
#BCNantimasclista

Dissabte 26 de novembre 
D’11 a 14 h  
Jardinets de l’Alguer (av. de Mistral, 10)

PROGRAMA

• Lectura del manifest del 25N i parlaments
institucionals.

• Contes feministes infantils: Lila que l’amor
s’hi enfila.
A càrrec de Mònica Torra.
Amb un toc d’humor, aquests contes ens con-
viden a reflexionar sobre les relacions d’amistat 
i ens ajudaran a qüestionar els estereotips de 
gènere per avançar cap a la igualtat.
Edat recomanada: a partir de 4 anys.

• Confecció col·lectiva d’un arbre dels desitjos
contra les violències masclistes.

• Punt lila Eixample: espai per conèixer les
entitats i serveis del Consell de les Dones.

Accessibilitat física. Subtitulació i interpretació 
en llengua de signes.

Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: entitats del Consell de les Dones de l’Eixample 



Divendres 11 de novembre
A les 10.15 h 
Casal de Barri Espai 210 (C. Padilla, 210)

Taller. Risoteràpia i Clown
Aquest taller combina eficaçment recursos expressius 
del cos, jocs i danses com a mitjà per alliberar un 
riure sincer, la tensió, i gaudir del contacte amb altres 
dones o identitats dissidents. 

A càrrec de PIAD Eixample. 
Organitza Xarxa Dos Deu. Col·labora Espai 210
Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 
telèfon 930 153 733

Dissabte 12 de novembre
A les 13 h
Mercat de Pagès de l’Esquerra de l’Eixample. 
(C. Diputació amb c. Viladomat)

Mercats de pagès. La Pachamama ens Alimenta
Explicació del mercat agroecològic a l’Equador “La 
Pachamama nos alimenta” apoderament i autonomia 
de la dona en el món rural. Experiència en primera 
persona d’una dona, pagesa, rural i indígena. Es 
compartiran  vivències amb els i les productores del 
territori català.

Organitza: Xarxa de Consum Solidari

mailto:informacio%40espai210.org?subject=


Dilluns 14 de novembre 
A les 19.30 h
Casal de Barri Espai 210 (C. Padilla, 210)

Conferència. Sensellarisme femení, sobrevivint a 
violències estructurals
Quines són les causes i conseqüències del sensella-
risme femení i què hi té a veure amb el 25N? 
A càrrec de Claudia Frontino, periodista i fotògrafa, i 
de convidades.

Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Cal inscripció prèvia a partir del 7 de novembre a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al 934 508 917.
Més informació al web 
Reserves en línia: enllaç

Dijous 17 de novembre 
A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (Pl. del Fort Pienc, 4-5)

Cinefòrum. Oh dear Sara!
Direcció: Patrícia Franquesa, 2021, Espanya, Sèrbia, 
Noruega, 60 min. V.O. en persa, anglès català subti-
tulada en català.
Un emotiu retrat de la Sara, la primera dona taxista de 
l’Afganistan. La cineasta Patrícia Franquesa captura la 
força d’una dona poderosa que trenca barreres en una 
societat marcadament patriarcal. El rostre de la Sara 
mostra uns ulls brillants, incansables per defensar els 
drets de les dones i aconseguir allò que semblava 
impossible. Una inspiradora història d’amistat entre 
dues dones plenes de vida, un cant a l’empatia i al 

http://ccsagradafamilia.net
https://www.ccsagradafamilia.net/agendacultural/sensellarisme-femeni-sobrevivint-a-violencies-estructurals/
https://sagradafamilia.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=39&a=5404


diàleg entre cultures. El relat circular de la història vital 
de la Sara va de la por a l’amor i de l’amor a la por. Un 
testimoni d’una realitat que ja no existeix.

Més informació a l’enllaç  

A les 20 h
Ateneu el Poblet (C. Nàpols, 268-270)

Espectacle. O’varias 
Una peça de dansa que explora la realitat de les 
dones en un sistema heteropatriarcal i capitalista que 
oprimeix de manera subtil però inevitable. A càrrec de 
la Cia. Move in Vein. HOP Festival. 

Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Cal inscripció prèvia a partir del 10 de novembre al 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al 934 508 917.
Més informació al web 
Reserves en línia: enllaç

https://fortpienc.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp%20?g=1&c=5&a=2970
http://ccsagradafamilia.net
https://www.ccsagradafamilia.net/agendacultural/ovarias/
https://sagradafamilia.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=39&a=5405


Divendres 18 de novembre
A les 18 h
Casal de Barri Espai 210 (C. Padilla, 210)

Cinefòrum. Do it Your Sex / Alfa
Es projectaran dos curts sobre temàtica porno i 
LGTBI: Do It Your Sex, documental interactiu sobre la 
utilització del llenguatge i la imatge en la pornografía, i 
Alfa, un curt de ficció sobre una parella d’actors porno 
gay a Cuba. Amb la presència de lxs directorxs de 
tots dos curts confirmadxs!

A càrrec de La Calumnia
Organitza Xarxa Dos Deu. Col·labora Espai 210
Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 
telèfon 930 153 733

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (C. Comte d’Urgell, 145)

Espectacle. Bodily Portraits of Characters 
Cia. Dones BEAT. Idea original i dramatúrgia: Laura 
Ventura Ricart. Direcció, producció, actuació i creació: 
Sanna Toivanen. Actuació i creació: Alba Cabrera 
Bancells 
On eren les dones de la generació beat? Bodily 
Portraits of Characters és una combinació de textos 
literaris, poesia i teatre físic que recorre el trajecte vital 
de dues escriptores del moviment beat: Diane di Prima 
i Joyce Johnson. Ens traslladem als anys cinquanta a 
Nova York; música jazz, poesia en veu alta. A l’ombra, 
trobem els personatges secundaris, les dones.

Entrada lliure amb reserva prèvia al web www.ccurgell.cat

mailto:informacio%40espai210.org?subject=
http://www.ccurgell.cat


Dissabte 19 de novembre 
A les 18 h
Casal de Barri Espai 210 (C. Padilla, 210)

Taller. Autoestima corporal i violències estètiques  
Molt sovint rebem discursos que ens responsabilitzen 
individualment d’empoderar-nos i tenir una bona 
autoestima però això no és una decisió individual 
que puguem prendre així com així; ens calen eines. 
Taller mixt vivencial impartit per facilitar la connexió 
corporal amb perspectiva de gènere i interseccional. 
Cuidem-nos les unes a les altres. Perquè com diu 
l’activista Virgie Tovar: ¿qué pasaría si te dijera que tu 
cuerpo está bien?

A càrrec de Guiomar Castaños. 
Organitza Xarxa Dos Deu. Col·labora Espai 210
Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 
telèfon 930 153 733

Dilluns 21 de novembre
De 19 a 21 h
Ateneu El Poblet (C. Nàpols, 268-270)

Documental. “Allò que no et mata…” i debat
Projecció del documental Allò que no et mata… d’Alexe 
Poukine, i debat sobre els límits de la confiança i la 
(des)confiança. Allò que no 
et mata… és una potent i 
sòbria pel·lícula que trenca 
el silenci de les violacions 
en entorns de confiança 
sense victimitzar a les 
dones. Projecció i debat 
posterior sobre els límits 
de la (des)confiança visual 
en el cinema documental, 
les xarxes de confiança, 
i com els valors culturals 
i socials sexistes mouen 
aquestes línies, provocant que es continuïn reproduint 
les violències masclistes. Amb Amanda Bernal i Roger 
Canals, del projecte Visual Trust.

Organitza: Ateneu El Poblet i Visual Trust
Activitat gratuïta sense reserva. Cal arribar 10 minuts abans. 

mailto:informacio%40espai210.org?subject=


Dimecres 23 de novembre
De 18 a 19.30 h
Al Centre d’Atenció de la Fundació Aroa 
(C. Dos de Maig, 202, baixos 2)

Cercle de Dones
Espai adreçat a dones que vulguin compartir experièn-
cies, fent un treball de creixement personal conjunt en 
un espai de respecte, igualtat i sororitat entre dones, 
emmarcat en la temàtica de la violència masclista per a 
la recuperació i l’empoderament de les dones.

Organitza: Fundació Aroa
Aportació: 10 euros 
Cal inscripció prèvia a dones@fundacioaroa.org o al
telèfon 669 057 540

A les 18.30 h
Biblioteca Fort Pienc (Pl. del Fort Pienc 4-5)

Els viatges de la paraula: Roig quasi invisible
Roig quasi invisible és un espectacle de narració oral 
per a persones adultes.
La cambra sagnant d’Ángela Carter i altres històries 
terrorífiques, reivindicatives i divertides construeixen 
aquest espectacle. La Sherezade Bardají, la narradora, 
explica les històries amb les mans, amb la veu, amb 
els ulls, però no tot sorgeix de manera casual. No us 
deixeu enganyar: el fet extraordinari és, precisament, 
que sembli senzill.

A càrrec de Sherezade Bardají

mailto:dones%40fundacioaroa.org?subject=


A les 18.30 h
Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837)

Lliurament del XVII Premi 
25 de Novembre BCN Antimasclista, 
“Sumant aliances contra el masclisme” 

Més informació a l’enllaç
Organitza: Direcció de Feminismes i LGTBI. 
Departament de prevenció de violències 
masclistes. 
Col·labora: Departament de Comunicació (Àrea 
de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes, 
LGTBI). 

 

Dijous 24 de novembre
A les 18.30 h
Sala d’actes del Centre Cívic Casa Golferichs 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Xerrada-debat sobre igualtat i consum. 
Dones i educació financera. Les claus per a 
l’empoderament econòmic
Es tractaran les principals desigualtats de la dona en-
front del sector de les finances, englobant diversos 
aspectes. Posteriorment, s’obrirà una ronda de pre-
guntes i debat. 

Organitza: AICEC-ADICAE - Associació d’usuaris de bancs, 
caixes i assegurances.
No cal inscripció prèvia, però es recomana confirmació 
d’assistència a aicec@adicae.net per controlar l’aforament.

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/premis-jornades-i-campanyes/premis/premi-25-de-novembre
mailto:aicec%40adicae.net?subject=


A les 19.30 h
La Casa Elizalde (C. València, 302) 

Que du bonheur
Performance i xerrada postfunció. Al ritme d’un me-
trònom, una dona es desplaça repetint i transformant 
un seguit de gestos quotidians. Presonera d’un ritme 
implacable, en part imposat per la societat.
Un espectacle de Cia. Mandrake i Tomeu Vergés.
Direcció artística Tomeu Vergés. Intèrpret Sandrine 
Maisonneuve.

Cal reservar entrada a www.casaelizalde.com o trucant 
al 934 880 590

http://www.casaelizalde.com


Divendres 25 de novembre

Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència vers les Dones

A les 9 h
Pl. St. Jaume 

Acte institucional del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones.
Organitza: Institut Català de les Dones, Ajuntament de 
Barcelona i Diputació de Barcelona  

De 18.30 a 22.30 h
Seu del districte (C. Aragó, 311)

El districte de l’Eixample es vesteix de lila
La façana de la seu del districte s’il·lumina de color lila 
contra les violències masclistes, per donar suport a les 
dones supervivents de violència i en record a les que 
han estat assassinades.



A les 19 h 
Centre Cívic Cotxeres Borrell (C. Viladomat, 2-8)

Salve Regina
Cia. Los espejos son para mirarse
Salve Regina ens trasllada a la vida de Regina. Una 
Regina que no està bé. Des de fa mesos un tic-tac li 
percuteix l’ànim, té un soroll que li ronda constantment 
pel cap. Mentre brega amb aquest so repetitiu i 
incessant, ha començat a plantejar-se si vol o no ser 
mare, i en cas de ser-ho, de quina manera ho faria. 
No té parella estable, ni diners per a congelar òvuls, 
la Seguretat Social li cobria la inseminació artificial 
però… vol ser mare soltera?

Capacitat limitada. Cal reserva prèvia a partir d’una 
setmana abans presencial, telefònica 933 248 350 i en línia 
a l’enllaç 
Més informació al web 

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=0A
https://cotxeresborrell.net/programacio-cultural/salve-regina-25-11/


Dissabte 26 de novembre
A les 11 h
Als Jardinets de l’Alguer (Av. de Mistral, 10)  

Acte central del Consell de les Dones 
de l’Eixample 
(veure pàgina 4) 

A les 11.30 h
Ateneu el Poblet (C. Nàpols, 268-270)

Espectacle. La fotògrafa Mira i les seves històries
Tres històries basades en tres contes de tres autores 
que trenquen amb els estereotips de gènere. A càrrec 
de Viu el Teatre. 

Per a infants de 4 a 12 anys i les seves famílies
Organitza: Centre Cívic i Casal Infantil Sagrada Família
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de novembre a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
Més informació a la web 
Reserva en línia a l’enllaç 

http://ccsagradafamilia.net
https://www.ccsagradafamilia.net/agendacultural/la-fotografa-mira-i-les-seves-histories/
https://sagradafamilia.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=39&a=5407


De 17.30 a 20 h
Indian Culture Centre (C. Villarroel, 8, baixos)

Cinefòrum. 7 Diosas
Una mirada cap a l’Índia moderna a través dels perso-
natges protagonistes del film, que comença amb una 
breu pinzellada sobre el rol de diverses dones índies 
que pateixen un cert grau de masclisme en el seu dia 
a dia. Una de les dones, fotògrafa d’èxit, reuneix les 
seves millors amigues abans de les seves noces per 
passar uns dies juntes en una casa. Una sèrie d’es-
deveniments faran que les seves vides canviïn per 
sempre.
Intercanvi d’opinions entre les persones assistents a 
la projecció.

Inscripcions a: indianculturebcn@gmail.com

28 de novembre
A les 18.15 h
Casal de Barri Espai 210 (C. Padilla, 210)

Activitat familiar. Mira qui parla! Titelles del món 
Volem tractar la poca representativitat de les persones 
racialitzades i la manera en què són representades. Ho 
farem a través de generar amb els mateixos infants un 
taller de creació pròpia de titelles que aposti per una 
representativitat real del nostre entorn. 

A càrrec de Maisa Perk. 
Organitza Xarxa Dos Deu i Xarxa Barcelona Antirumors. 
Col·labora Espai 210.
Inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 
telèfon 930 153 733.

mailto:indianculturebcn%40gmail.com?subject=
mailto:informacio%40espai210.org?subject=


29 de novembre
De 17 a 19 h
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample 
(C. Rosselló 78-80)

Tastet. Comunicació No Violenta
Per mitjà de dinàmiques de cos i llenguatge aprendrem 
les bases d’una Comunicació No Violenta, connectant 
amb el que sentim i necessitem, buscant la millor 
forma d’ expressar-ho i desactivant les dinàmiques 
conflictives en les relacions.

A càrrec del PIAD Eixample
Organitza: Espais de Gent Gran Eixample
Cal inscripció prèvia presencialment o al telèfon 934 108 265

Divendres 9 de desembre
A les 19.30 h
Casal de Barri Transformadors (C. Ausiàs Marc, 60)

Teatre. Migo misma
Montse Galobardes “La Filomena”
L’objectiu de Migo misma és compartir el procés vital 
de la Montse Galobardes (Filomena), de creixement 
personal com a clown i com a persona. L’espectacle 
parla sobre el poder d’estimar-se a un mateix, acceptar 
les nostres limitacions i fins i tot veure en elles una 
oportunitat.
Acte dins del Festival Sororité Eixample Dona Cançó, 
que treballa el múscul cultural a favor del talent femení i 
dones LTB, donant valor a la diversitat i amb propostes 
fresques i arriscades.

Per a tots els públics.
Organitza: Dona Cançó. Col·labora: Casal de Barri 
Transformadors i districte de l’Eixample



Divendres 16 de desembre 
De 18 a 20 h
Ateneu El Poblet (C. Nàpols, 268-270)

Expo- Happening Descabelladas. Experiències de 
superació
Cossos singulars, mirades, pell, cicatrius, complicitat, 
el grup... i sobretot la transformació del dolor en 
creativitat.
Una exposició gràfica, audiovisual, interactiva i perfor-
mativa centrada en l’acceptació del propi cos i de la 
sensualitat dins la diversitat que mostra la trajectòria 
del Projecte Descabelladas. 

Organitza: Associació Descabelladas i Ateneu El Poblet



Jove suma’t!
Fes-te càrrec de les violències!
Cicle d’activitats gratuïtes 
per a joves de 12 a 35 anys
Del 28 de novembre al 16 de desembre 
A l’edifici Transformadors (C. Ausiàs Marc, 60)
 
De cani a cavaller
28 de novembre de 18.30 a 20.30 h 
Taller dedicat a reflexionar sobre el gènere i l’hege-
monia on definirem el gènere com una performance, 
desgranarem la masculinitat hegemònica, descriurem 
estereotips, pràctiques i mandats de gènere. 
A càrrec de Sexus
 
2 fast 2 porno. Romanticisme i violència
1 de desembre de 18.30 a 20.30h
Taller dedicat a reflexionar sobre sexualitat i hegemonia 
on visibilitzarem les violències off/on line en l’àmbit 
de les pràctiques sexe-afectives i descriurem els 
mandats de l’amor romàntic.
A càrrec de Sexus
 
Autodefensa feminista
13 i 14 de desembre de 18.30 a 20.30h
Taller dedicat a facilitar l’apoderament, trencant 
estereotips sobre debilitat i vulnerabilitat. Aprendrem  
formes estratègiques de fer servir el cos, percebre 
l’espai, i eines per respondre a agressions físiques, 
verbals i / o psíquiques presents o potencials en la 
nostra quotidianitat. 
A càrrec de Clarissa Fontana
 
Improvisació teatral
16 de desembre de 18 a 19h
Taller dedicat a la improvisació, coneixement i 
expressió corporal que proposa crear un espai de 
diàleg obert per tractar la temàtica de la violència 
masclista des de diverses corporalitats.
A càrrec de la Companyia Llavors

Organitza: Punt Informació Juvenil, Aquí T’Escoltem i Eix Jove
Inscripcions per correu pijeixample@bcn.cat o per 
telèfon 930 023 359

mailto:pijeixample%40bcn.cat?subject=


Vídeo participatiu. 
Com t’afecta la violència de gènere?
T’animem a gravar un vídeo curt a partir d’una de les 
violències que apareixen a l’iceberg de les violències, 
que servirà com a punt de partida per a reflexionar 
sobre les diferents violències, des de les més subtils 
a les més explícites, des de les visibles a les invisibles. 

A partir del material rebut es confeccionarà un 
vídeo que es compartirà a través de les xarxes de 
l’Associació Veïnal Sant Antoni i les altres entitats així 
com a qualsevol activitat del barri on pugui ser útil com 
a punt de reflexió. 

Si t’interessa participar, posa’t en contacte amb  
vocaliafeminismeavvsantantoni@gmail.com

Organitza: Vocalia de Feminismes Associació Veïnal Sant 
Antoni
Col·labora: Entitats i serveis del barri de Sant Antoni

mailto:vocaliafeminismeavvsantantoni%40gmail.com?subject=


EXPOSICIONS
Del 2 al 30 de novembre
Lliures i sense por

Exposició dissenyada per l’Institut Català de les Dones 
i Creación Positiva per reivindicar el dret a la llibertat 
sexual i seguretat de les dones en l’àmbit públic i 
privat. L’exposició està pensada com a recurs formatiu 
per reflexionar sobre què són les violències sexuals, 
com identificar-les, quines són les causes, i què es pot 
fer davant situacions de violència.  

La trobareu als següents espais de l’Eixample:
Centre Cívic Urgell (C. Comte d’Urgell, 145)
Espai 210 (C. Padilla, 210)

Del 14 al 30 de novembre
Exposició de llibres temàtics al voltant del 25N
Biblioteca Fort Pienc (Pl. del Fort Pienc, 4-5)



ENTITATS I SERVEIS QUE HI PARTICIPEN

- Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

- Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i Província

- Ajuntament de Barcelona

- Aquí t’Escoltem Eixample

- Associació Descabelladas

- Associació Dona Cançó

- Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de 

l’Eixample - Vocalia de Dones (*)

- Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample (*)

- Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)

- Associació de Veïns i Veïnes Sant Antoni - Vocalia de Dones (*)

- Associació de Dones Ca l’Aurèlia (*)

- Associació Dones No Estàndards

- Associació Hèlia Dones  (*)

- Associació Teatre Dona (*)

- Associació Xarxa Dos Deu

- Ateneu El Poblet

- Aula Ambiental Sagrada Família

- Biblioteca Fort Pienc

- Calàbria 66

- Casal de Gent Gran Carlit

- Casal de Barri Espai 210

- Casal de Barri Transformadors

- Centre Cívic Casa Golferichs

- Centre Cívic Cotxeres Borrell

- Centre Cívic Fort Pienc

- Centre Cívic Sagrada Família 

- Centre Cívic Urgell

- Centre Cultural La Casa Elizalde

- Circuit Eixample contra la Violència Masclista



- Creación Positiva

- Comissió de cures de CooPoblet

- Consell de les Dones de l’Eixample

- Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)

- Cooperativa Mujeres Pa’lante (*)

- Diputació de Barcelona

- Districte de l’Eixample (*)

- Eix Jove

- Equip Clínic CIPAIS (*)

- Espai de Gent Gran Esquerra

- Espai de Gent Gran Fort Pienc

- Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany

- Espai de Gent Gran Sagrada Família

- Espai de Gent Gran Sant Antoni

- Espai de Gent Gran Transformadors

- Fundació Aroa (*)

- Fundació Enllaç

- Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)

- Indian Culture Centre

- Institut Català de les Dones

- Llibreria La caníbal

- PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample  (*)

- Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada Família

- Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

- Poblet Feminista

- Projecte XEIX

- Punt d’Informació Juvenil Eixample

- Regidoria de Feminismes i LGTBI

- Visual Trust

- Xarxa de Consum Solidari

(*) Formen part del Consell de les Dones del Districte de 
l’Eixample



Totes les activitats són gratuïtes excepte
les que indiquin un preu.

Tots els espais dels actes presencials tenen 
capacitat limitada i cal fer inscripció prèvia. 

Consulteu els webs dels diferents equipaments.

LLISTA DE SERVEIS 

Serveis municipals per a les dones
CUESB – Central d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona. Tel. 900 703 030
PIAD – Punts d’Informació i Atenció a les Dones.

Serveis de proximitat que ofereixen informació i 
atenció en temes d’interès per a les dones
També ofereixen assessorament jurídic i psicològic, 
grups de suport, tallers i xerrades. Hi ha un PIAD a 
cada districte.  
Tel. centraleta 900 922 357 (gratuït)
PIAD Eixample –  C. Calàbria, 264 (accés pels Jardins 
Rosa Deulofeu)

PLURAL, centre de masculinitats
Programa d’atenció a les violències 
Av. Marqués d’Argentera, 22. Tel. 933 491 610

SARA i SARA Jove
Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida
Servei d’atenció integral adreçat a dones, infants i 
adolescents en situació de violència masclista.
C. Marie Curie, 16 . Tel. 900 922 357 (gratuït)

SAS – Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència 
ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresol. Tel. 932 564 456

Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona
Equip interdisciplinar per assistir a les persones 
víctimes d’agressions sexuals.
C. Villarroel, 170. Tel. 932 275 400

UTEH - Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers 
Humans 
unitatTEH@bcn.cat  



Línia d’atenció 
contra la violència masclista:

900 900 120

Consulta la Guia del Bon Tracte de l’Eixample a 
ja.cat/BonTracte

barcelona.cat/dones

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guiabontracte

