
25N Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones



ACTES CENTRALS
 DE CIUTAT

LLIURAMENT DEL XVII PREMI 25 DE NOVEMBRE BCN 
ANTIMASCLISTA “SUMANT ALIANCES CONTRA EL 
MASCLISME” 
Dimecres 23 de novembre, a les 18.30 h
Farinera del Clot 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Organitza: Direcció de Feminismes i LGTBI. Departament 

de prevenció de les violències masclistes  i col·labora 
el Departament de Comunicació (Àrea de Drets Socials, 
Justicia Global, Feminismes, LGTBI).

ACTE INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Divendres 25 de novembre, a les 9 h
Pl. St. Jaume
Organitza: Institut Català de les Dones, Ajuntament de 

Barcelona i Diputació de Barcelona

ACTE CENTRAL 
DE SANTS-MONTJUÏC 

Dijous 24 de novembre, a les 18.30 h 
Saló de Plens del Districte de Sants-Montjuïc 
(c. Creu Coberta, 104)

Aforament limitat. 

Per assistir a l’acte cal enviar un correu a:
dte03_personesiterritori@bcn.cat

Commemoració del 25N amb les actuacions musi-
cals d’Agatha Krispies de l’Escola de música Jam 
Session i el rap feminista d’Aina, Mx4 i Judi. Durant 
l’acte es presentarà un vídeo sobre el Fanzine Jove 
del Poble-sec contra la violència masclista.

Organitza: Circuit contra la Violència Masclista de 
Sants-Montjuïc amb la col·laboració del Consell de Dona, 
Gènere i LGTBI



EL POBLE-SEC
DONES SUPERVIVENTS
Fins al 17 de novembre
Centre Cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Exposició fotogràfica a càrrec de Ferran Padró, Sant 
Joan de Déu Serveis Socials i Assís

El sensellarisme femení està patint un increment 
progressiu: cada vegada hi ha més dones en 
aquesta situació i en espais més visibles. A més, 
la preexistència d’altres maneres de sensellarisme 
invisibilitzades i fortament feminitzades fa necessari 
apostar per formes d’intervenció específiques.

UNDERPLAYED
Dijous 17 de novembre, a les 19 h
Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22)

Presentació i debat posterior amb l’associació Artista 
o Musa i col·lectius de música electrònica que ens 
explicaran les seves experiències dins el sector.

Inscripció prèvia a: albareda.inscripcionscc.com 

En els Top 100 dels millors DJ d’electrònica publi-
cats l’any 2019 hi sortien cinc dones. Elles mateixes 
i altres joves professionals dels plats, analitzen 
aquest disbarat i exposen els casos personals.

ABRIL GABRIELE
Divendres 18 de novembre, de 20 a 21 h
Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22)
Concert amb inscripció prèvia a: 
albareda.inscripcionscc.com 

La cantant gironina viu la música des de la intuïció 
i l’emoció, amb influències que van des del soul al 
rock i el gòspel. Ens presenta el seu projecte perso-
nal amb banda.

LA PIETAT DEL PRECIPICI: UN VIATGE VERTICAL
Dissabte 19 de novembre, a les 19 h 
Centre Cívic El Sortidor (Pl. Sortidor, 12)
Obra de teatre a càrrec de Las Hermanas del Desor-
den, en col·laboració amb Marcos Xalabarder, Irene 



Lameiro i la cia. Non Project 
Inscripció prèvia a: elsortidor.inscripcionscc.com 

Una legió de persones de diversos orígens, cossos 
i identitats, es reuneixen en la perifèria d’una ciutat 
cosmopolita. Juntes començaran un viatge iniciàtic 
en vertical en el qual qüestionaran allò que confor-
ma les seves identitats fins a conformar una nova 
comunitat.

VISIÓN NOCTURNA
Dijous 24 de novembre, a les 19 h
Centre Cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Documental de la directora xilena Carolina Moscoso 
en el marc del cicle Tallem! Feminismes a la gran 
pantalla
Inscripció prèvia a: elsortidor.inscripcionscc.com

En paraules de la directora: “filmar allò quotidià 
sempre ha estat una manera de relacionar-me amb 
el món. Una nit em van violar i tot va canviar, però 
vaig seguir enregistrant. Quan reviso aquelles imat-
ges sorgeix un diàleg entre la llum i la foscor, alhora 
que roman l’estranyesa davant del món”.

HE HIT ME AND IT FEEL LIKE A KISS. LA 
ROMANTITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA A LA MÚSICA
Dijous 24 de novembre, de 19.30 a 21 h 
Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22)
Xerrada a càrrec de l’artista i comunicadora Alvie 
Gual-Cibeira 

Inscripció prèvia a: albareda.inscripcionscc.com

Al llarg de la seva trajectòria, Lana del Rey ha estat 
constantment criticada per estetitzar les relacions 
tòxiques. Però podem podem diferenciar quant 
possible és discernir entre romantitzar la violència 
i exposar, en forma de cançó, un situació d’abús? 
Reiteren, certes artistes, uns rols ar¬caics de gène-
re? Quin és l’impacte social que pot tenir una lletra? 
Quant de mal ha fet tumblr? I sobretot: seguim 
assenyalant a qui no toca? 



ANNA FERRER I PAULA GRANDE  
Divendres 25 de novembre, de 20 a 21 h
Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22)
Inscripció prèvia a: albareda.inscripcionscc.com 

Inspirades en el cançoner en línia del Càntut, les 
cantants presenten ’Vega’, un disc que visibilitza i 
dona veu a les mares, filles, nenes i joves de gene-
racions passades. 

ARIADNA I EL MINOTAURE
Dissabte 26 de novembre, a les 19 h 
Centre Cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Obra de teatre de la cia. Teorema Teatre, resident del 
projecte Balandra

Inscripció prèvia a: elsortidor.inscripcionscc.com

La vida d’Ariadna canvia radicalment després d’una 
nit. Una nit i prou. Ariadna s’ha perdut dins el labe-
rint, i no es troba, no la troben. El seu entorn més 
proper prova de conviure amb una realitat feixuga 
que els va consumint lentament. Una experiència 
traumàtica desencadena una sèrie de processos 
psicològics, físics i socials que molt sovint ens són 
aliens com a individus i com societat.

HOSTAFRANCS
MURAL DEL 25N
Dimarts de novembre, de 18 a 19.30 h
Espai d’adolescents La Clau (c. Leiva, 67)
Preparació d’un mural artístic.

LA FONT DE LA GUATLLA
25N A LA FONT DE LA GUATLLA
Dimarts 22 de novembre, de 18 a 20 h 
Centre Cívic Font de la Guatlla (c. Rabí Rubén, 22)
Lectura del manifest i actuació musical 

Organitzen: Grup de Dones de la Font de la Guatlla i 
Escola Superior de música Jam Session.



SEXISME I VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA HISTÒRIA DE 
LA MÚSICA
Divendres 25 de novembre, a les 11.30 h 
Auditori de l’Escola Superior de música Jam Session 
(c. Montfar, 16)
Entrada lliure

Projecció d’audiovisuals on es visualitzin situa-
cions d’abusos a la dona o a la comunitat LGTBI. 
Es farà una petita xerrada, per blocs de gèneres 
musicals, sobre l’abús de la dona i un debat obert 
i participatiu sobre l’abús a figures femenines en 
quant a la seva carrera artística: Britney Spears, 
Amy Winehouse, Tina Turner i més dones que han 
estat coartades i coexionades durant la seva carrera 
sense poder tenir llibertat d’elecció

Organitzen: Punt Lila i Comissió de Gènere dels centres 
educatius Jam Session

LA MARINA
PARLEM DE VIOLÈNCIA GINECOLÒGICA
Dilluns 21 de novembre, a les 18 h
L’Engranatge. Ateneu Popular de la Marina 
(c. Alts Forns, 69)
Espai no mixte per a dones i altres identitats
Dinamitzat per Natàlia Duran i Carolina Cortés 
d’Eroteca

Organitza: Taula de Dones de la Marina amb el Suport del 
Punt d’Informació i Atenció a les Dones 

LA PARELLA CONSCIENT: CONSTRUIR RELACIONS 
AMOROSES SENZILLES I ENRIQUIDORES
Dimarts 22 de novembre, de 19 a 20 h 
Centre Cívic La Cadena 
(c. de la Mare de Déu de Port, 397)
Xerrada a càrrec de la psicòloga Natàlia Pomar

Inscripció prèvia a lacadena.inscripcionscc.com

En aquesta xerrada comprendrem perquè les 
relacions de parella es compliquen i quins factors 
emocionals i personals intervenen en aquestes 
dificultats.



BINTI: UNA YOUTUBER SENSE FRONTERES
Dimecres 23 de novembre, a les 17.30 h 
Biblioteca Francesc Candel 
(c. Amnistia Internacional, 10)
Projecció per a infants a partir de 8 anys a càrrec 
d’Òmnium Cultural i les distribuïdores Pack Màgic i 
Rita&Luca en el marc del cicle CineXic

Entrada lliure amb aforament limitat

La Binti té dotze anys. Va néixer al Congo, però viu 
a Bèlgica amb el seu pare. Tot i que no tenen pa-
pers, la Binti vol viure una vida normal i somia amb 
convertir-se en una famosa youtuber.

WOMAN
Dijous 24 de novembre, de 19 a 20 h
Centre Cívic Casa del Rellotge 
(pg. de la Zona Franca 116)
Inscripció prèvia a: inscripcions.casadelrellotge.net

Projecció de documental i col·loqui posterior a càrrec 
d’Ivan Zahinos de Medicus Mundi Moçambic. 
El cas de Josina Machel, filla del primer president de 
Moçambic, demostra que la violència de gènere no 
distingeix entre estrats socials. El gènere les defineix 
des del naixement; la societat les vol doblegar; el 
masclisme les mata. Ara, una nova generació de do-
nes polièdriques, poderoses, apassionades i lluitado-
res alcen la veu per combatre la desigualtat des del 
hip-hop, la poesia, la justícia i els moviments socials.

LECTURA DE NOMS I ENCESA D’ESPELMES 
Divendres 25 de novembre, a les 19 h 
Pl. de la Marina 
En el marc del 25N, ens trobarem per fer una lectura 
de noms i encesa d’espelmes per cadascun dels 
feminicidis patits.

Organitza: Taula de Dones de la Marina

JORNADES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dissabte 26 de novembre, de 12 a 21.30 h
Pl. del Mig de Can Clos
Inscripció prèvia al Centre Cultural Estrelles Altes 
(C. Mare de Déu de Port, 397)



De les 12 a les 14.15 h Art teràpia
De les 14.40 a les 16.30 h  Menjar i jocs dinàmics
De les 16.30 a les 18.45 h  Coeducación para la 
infancia. Coeducació per a la infància
De les 18.45 a les 19.15 h Autodefensa
De les 19.15 a les 20 h Concert
De les 20.15 a les 20.30 h Coreografia a càrrec d’Im-
perial House
De les 20.30 a les 21.30 h Encesa de l’Arbre de 
Nadal i Xocolatada
Organitzen: AVV de Can Clos i Joves del Centre Cultural 

Estrelles Altes

LA MARINA DEL PRAT VERMELL CONTRA LA VIOLÈN-
CIA DE GÈNERE
Dimarts 29 de novembre, a les 18 h
AVV d’Eduard Aunós (c. Tortosa, 39)
Berenar i xerrada amb una advocada i una treballa-
dora social especialitzada en gènere.

UNIENDO TIERRAS
Dimarts 20 de desembre, de 19 a 20 h 
Centre Cívic La Cadena 
(c. Mare de Déu del Port, 397)
Obra de teatre a càrrec de Mujeres Unidas Entre Tierras, 
companyia resident del programa Bambalina 2022.

Inscripció prèvia a: lacadena.inscripcionscc.com

Una peça que retrata la migració de moltes dones.
Els desacords en arribar, les il·lusions, la dedicació 
al treball de les cures, les lluites com a treballadores. 

SANTS
ORCHIS EROTICA
Fins al 30 de novembre
Atri de la Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles, 31)

Horari: 
dilluns a divendres de 10 a 21 h, 
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 21 h



Inscripcions a: www.lleialtat.cat

Exposició a càrrec de l’associació cultural Maitant
Mostra de dibuixos del projecte homònim que té 
com a finalitat la representació artística del sexe fe-
mení per desemmascarar els prejudicis i la repressió 
que ha patit al llarg de la història. 

HOMENAJE A MI CUERPA
Dissabte 19 de novembre d’11 a 14 h
Espai Cultural La Hormigonera de Sants 
(c. Olzinelles, 63 baixos)
Taller de fotobrodat en tela a càrrec de La Eroteca. 

Inscripció prèvia a: hormigonera@trama.coop
Preu: a definir

Una experiència per desnaturalitzar prejudicis i con-
cepcions imposades sobre els nostres cossos pel 
sistema heteropatriarcal i colonialista.

Organitzen: Trama SCCL i La Pera en col·laboració amb 
l’artista plàstica Laia Tubío i  La Eroteca Cooperativa

LLUITES DE DONES OBRERES: CONSTRUINT GENEA-
LOGIES FEMINISTES POPULARS 
Dijous 17 de novembre, a les 19 h
Auditori de la Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles, 31)
Inscripcions a: www.lleialtat.cat

Cinefòrum a partir del curt documental “Cigarreras” 
(CigarrerasDoc, 2020) que ens permet endinsar-nos 
en la vida de las cigarreres a través de la història 
personal d’una d’elles.

Organitza: L’Etnogràfica 

CANCIONES PARA TIRAR A LA BASURA
Dimecres 23 de novembre, a les 17 h
Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants 
(c. de Sants, 79)
Cal inscripció prèvia als Casals municipals de Gent 
Gran

Teatre fòrum, a càrrec del grup de teatre del Casal 
Comerç, sobre aquelles cançons que hem escoltat 
tota la vida i que tenen un missatge clarament mas-
clista o poc adequat. 



Organitza: Programa de Gent Gran de Sants-Montjuïc

NADER Y SIMIN
Dijous 24 de novembre, a les 19 h 
Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles, 31)
Projecció del film del director iranià Asghar Farhadi

Inscripció prèvia a: 
formularis.lleialtat.cat/naderisimin 

Nader i Simin són un matrimoni iranià amb una filla. 
Simin vol abandonar l’Iran a la recerca d’una vida 
millor, però Nader es queda per cuidar el seu pare, 
malalt d’Alzheimer, i contracta una cuidadora sense 
saber que està embarassada i que no disposa del 
consentiment del seu marit. La pel·lícula va guanyar 
l’Oscar a la Millor Pel·lícula Estrangera, el Globus 
d’Or i el César.

SER MIRADA
Dijous 15 de desembre de 18 a 21.30 h
Espai Cultural La Hormigonera de Sants 
(c. Olzinelles, 63 baixos)
Taller de projeccions analògiques i fotobrodat en 
paper.

Inscripció prèvia a: hormigonera@trama.coop
Preu: a definir

Ens ubicarem a dins la càmera fotogràfica, per 
guiar-nos pel desig d’il·luminar i explorar la foscor. 
Convidarem a la vulnerabilitat les estructures de 
diversos dispositius de creació i difusió de llum i 
imatges, introduint el gest manual perquè es trans-
formin en mòbils i vives enlloc de rígides.

Organitzen: Trama SCCL i La Pera en col·laboració amb 
l’artista plàstica Laia Tubío i  La Eroteca Cooperativa

MONTJUÏC

MEY RAHOLA (1897-1959). LA NOVA FOTÒGRAFA
Del 24 de novembre de 2022 
al 29 de maig de 2023
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n)



Exposició fotogràfica inclosa a l’entrada general del 
Museu

Mey Rahola (Lleó, 1897-Vaucresson, 1959) va ser 
una de les primeres dones en fer-se un nom en 
l’àmbit de la fotografia artística a Espanya. Afir-
mant-se com a fotògrafa més enllà de l’àmbit fami-
liar, Mey Rahola va participar en la construcció del 
nou paper de la dona en l’esfera pública durant la II 
República: una dona independent, viatgera, empà-
tica i irònica. La guerra i l’exili van truncar aquesta 
carrera prometedora, però va seguir fent fotografies 
ambicioses, professionalment durant la Segona 
Guerra Mundial i després com a aficionada. 

MEY RAHOLA, LA RECONSTRUCCIÓ D’UNA FOTÒGRA-
FA OBLIDADA
Dijous 24 de novembre de 2022, a les 18 h 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n)
Amb motiu de la inauguració de l’exposició “Mey 
Rahola. La nova fotògrafa” els comissaris Lluís 
Bertran, Roser Martínez i Roser Cambray impartiran 
una conferència que us introduirà a l’obra i la perso-
nalitat de Mey Rahola, una de les primeres dones en 
fer-se un nom en l’àmbit de la fotografia artística a 
l’Estat espanyol.

TOTES LES ACTIVITATS 
SÓN GRATUÏTES 
A NO SER QUE S’INDIQUI 
EL CONTRARI.



LA MARINA 

AVV d’Eduard Aunós 
C. Tortosa, 39
Tel. 932 23 43 31

Biblioteca Francesc Candel 
C. Amnistia Internacional, 10
Tel. 933 32 53 75

Centre Cívic La Cadena 
C. Mare de Déu de Port, 397
Tel. 933 31 34 98

L’ Engranatge. Ateneu 
Popular de la Marina 
C. Alts Forns, 69

Tel. 623 183 389

Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185
Tel. 932 56 37 30

SANTS
Centre Cívic Cotxeres de 
Sants 
Pl. Bonet i Muixí, 7
Tel. 932 918 701 

Espai Cultural 
La Hormigonera de Sants 
C. Olzinelles, 63 baixos

Lleialtat Santsenca
C. Olzinelles, 31
Tel. 937 06 52 54

      ADRECES
      ...
EL POBLE-SEC
Biblioteca Poble-Sec - 
Francesc Boix
C. Blai, 34
Tel. 934 43 01 05

Centre Cívic El Sortidor
Pl. Sortidor, 12

Centre Cultural Albareda
C. Albareda 22-24
Tel. 934 433 719

HOSTAFRANCS
Espai d’adolescents 
La Clau 
C. Leiva, 67
Tel. 93 707 56 04

LA FONT DE 
LA GUATLLA
Centre Cívic Font de la 
Guatlla
C. Rabí Rubèn, 22-26
Tel. 934 248 506

Escola Superior de Música 
Jam Session 
C. Montfar, 16
Tel. 933 25 04 90


