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



Enguany tornem a commemorar al Districte d’Horta-
Guinardó el 25 de novembre, Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència vers les dones. Sota 
el lema “Sumant aliances contra el masclisme”, es-
tem fent un esforç per fer pinya amb tota la societat 
(escoles, comerços, teixit cultural, entitats cíviques, 
administracions, cossos de seguretat, ciutadania en 
general….) per tal de fer front a les violències mas-
clistes en totes les seves formes i expressions i a 
tots els espais públics i privats. Perquè construir 
barris lliures de violència masclista és un tema que 
pertoca a tothom; per això us convidem a participar 
a les múltiples activitats que, com cada any, orga-
nitzen les entitats i equipaments cívics i culturals 
del Districte i que recollim en aquest llibret. Per una 
Barcelona antimasclista, per una Horta-Guinardó 
antimasclista.

Rosa Alarcón Montañés
Regidora del Districte d’Horta-Guinardó



BAIX GUINARDÓ

CASAL DE GENT GRAN  
BAIX GUINARDÓ
C. Marina, 380. Tel.:93 450 27 47

NOSALTRES DENUNCIEM
Divendres 18 de novembre, a les 17.00 hores
A partir de la lectura de diversos textos sobre 
violència de gènere escrits en primera persona, 
crearem col·loqui i debat participatiu entre les 
persones assistents. 
A càrrec de: Projecte Minerva
Organitza: Casal de gent gran Baix Guinardó

RETALLS DE DONES
Dimarts 22 de novembre, a les 17.00 hores
Reflexionarem sobre la vida de dones que han estat 
importants en diversos contextos històrics a través 
de retalls de textos sobre la seva vida i obra.
A càrrec de: Comissió de biblioteca i gènere CGG Baix 
Guinardó
Organitza: Casal de gent gran Baix Guinardó

DE MINYONES I SRES.: VIDA QUOTIDIANA  
A LA BARCELONA MODERNISTA
Dijous 24 de novembre, a les 17.30 hores
Conferència a càrrec de Montserrat Fabregat, guia 
oficial
Preu: 3€
A càrrec de: Aules d’Extensió Universitària al Baix Guinardó.
Organitza: Casal de gent gran Baix Guinardó

Acte commemoratiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones i de 
record a les víctimes de la violència masclista.
Presideix l’acte la Regidora d’Horta-Guinardó, Rosa 
Alarcón.

BIBLIOTECA HORTA- 
CAN MARINER
C. Vent, 1. Tel.: 934 208 285 
b.barcelona.cm@diba.cat

BCN ANTIMASCLISTA; SUMANT ALIANCES 
CONTRA EL MASCLISME
Dijous 24 de novembre, a les hores 17.00 h
Arribada al jardí de la Biblioteca de la instal·lació 
col·lectiva “Dones objectificades pel masclisme”,  
on començarà l’acte institucional al voltant de 
l’estàtua “El malson de la Ventafocs”. Amb aquest 
acte ens reunim per dir prou a la violència masclista 
i recordar aquelles dones assassinades.

Comptarem amb la participació conjunta de la 
Associació Dones Montbau Teatre i la  Coral 
Performance# MeToo d’Horta-Guinarda.

Presentarà l’acte Lissette Guillen de les 
Karmelafest. 

Com a clausura de l’acte es repartiran cors i 
espelmes com a símbol de dol, alhora que es 
llegiran els noms d’infants i dones assasinades per 
violència masclista durant aquest 2022.
Participa: Consell Dones del Districte Horta-Guinardó, Marisa 
Ordóñez, Dones d’Horta, Alicia Martel de Dona Cançó, 
Lissette Guillen de les Karmelafest., Coral performance Me 
Too Horta Guinardó, Retrobat amb tú amb detall artístic, 
Associació Dones Montbau Teatre, Centre Cívic Matas i 
Ramis i Biblioteca Horta-Can Mariner. 



CARMEL

BIBLIOTECA EL CARMEL-  
JUAN MARSÉ
C. Murtra, 135-145

XERRADA: NOVES MASCULINITATS  
ALTERNATIVES I MODELS D’ATRACTIU QUE 
FAN FRONT A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Dijous 1 de desembre18.30 hores
Activitat gratuïta
A càrrec de: Oriol Rios, professor de la Universitat Rovira i 
Virgili i editor de la revista MasculinitiesandSocial Change.
Organitza: Vila veïna

CASAL DE BARRI  
LA BARRACA DEL CARMEL
C. Llobregós, 107. Tel.: 93 358 61 07

RECULL DE FOTOGRAFIES DE VEÏNES A LES 
XARXES AMB INFORMACIÓ DELS SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Organitza: Casal de Barri La Barraca del Carmel

ESPAI JOVE BOCA NORD
Carrer Agudells, 37-45  Barcelona – 93 429 93 69

JAM NO MIXTA CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Dimecres 23 de novembre, a les 20h 
Vetllada feminista, reivindicativa i festiva oberta a 
tothom però on només les veus de les dones joves 
i identitats dissidents ocuparem l’escenari. Vine a 
cantar, recitar, tocar o expressar-te com vulguis al 
Boca Nord. 
A càrrec de: Úrsula
Organitza: Espai Jove Boca Nord

FONT D’EN FARGUES
CASAL FONT D’EN FARGUES
C. Pedrell, 67-69. Tel.: 93 420 59 41 
info@casalfontdenfargues.cat

RESIGNIFIC-ACCIÓN
Visitable a la Cafeteria del Casal de dilluns  
a divendres, de 10.00 a 20.00 hores,  
del 3 d’octubre al 29 de novembre



Resignific-Acció és una sèrie fotogràfica que 
resignifica, de manera crítica, cinc obres d’arts 
pictòriques famoses. A partir de les narratives 
presents en cada pintura -les oficials i les 
amagades en la significació de la peça i en les 
diverses etapes des de la ideació a la realització 
i exposició de la mateixa- vull crear, per cada 
obra, un punt de partida per a una reflexió 
crítica sobre un tema específic present en la 
nostra actualitat (patriarcat i perspectives de 
gènere, antropocentrisme/ especismo/ecologia, 
immigració). El meu cos és l’actor principal de la 
resignificació de les obres.

L’objectiu del projecte és obrir a la reflexió i al debat 
sobre algunes de les falles socials, moltes vegades 
tan normalitzades, que ens passen desapercebudes 
en el dia a dia. A través de l’actualització i la 
resignificació de pintures famoses, el receptor de 
l’obra té la possibilitat de transformar-se en actor, 
qüestionant-se el que potser mai es va qüestionar, 
donant la benvinguda a preguntes que facin 
tremolar l’statu quo de la nostra realitat.
A càrrec de: Valentina Carlone
Organitza: Associació Casal Font d’en Fargues i Empodera’t XS 

#MAZODIVA
Dissabte, 19 de novembre, a les 20.00 hores

Un espectacle de stand up comedy, burlesc i 
cabaret de la mà de Sil de Castro.

Sil de Castro és actriu, còmica i mestra de 
cerimònies. La seva formació s’ha centrat 
principalment en interpretació, dansa-teatre, clown 
i stand-up comedy, la qual cosa li ha permès 
treballar des del 2001 en múltiples formats escènics 
com ara: teatre, animació, performance, teatre de 
carrer, cabaret, contacontes, cafè-teatre o stand-up 
comedy. 

Amb el seu humor fresc, descarat i disbauxat, 
un esperit combatiu i des d’un prisma feminista, 
aquesta valenciana explica sense filtre les seves 
aventures i desventures des que va iniciar la seva 
etapa com a còmica de carretera, fins que va 
aconseguir conquistar l’escenari del seu teatre 
somiat, el mític El Molino de Barcelona.
A càrrec de: Sil de Castro
Organitza: Associació Casal Font d’en Fargues, Empodera’t 
XS i Barcelona Districte Cultural
Reserva prèvia a la web: https://cfontdenfargues.
inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.
jsp?g=1&c=67&idbdc=4396

EL GUINARDÓ

CASAL MAS GUINARDÓ
Pl. Salvador Riera, 2. Tel.: 93 446 14 29  
cemasguinardo@qsl.cat

L’APARADOR QUE NO CALLA
Del 14 al 30 de novembre
Aparador interactiu i dinàmic per conscienciar amb 
les entitats i usuàries del Casal, sobre la necessitat 
d’erradicar la violència envers les dones.
A càrrec de: Casal Mas Guinardó
Organitza: Casal Mas Guinardó



CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Ronda del Guinardó, 113. Tel.: 93 450 39 87

O’VARIAS
Divendres 25 de novembre, a les 19.30 hores

Espectacle de dansa

L’experiència de ser dones ens travessa en tot allò 
que fem. El confinament ha posat de manifest, 
una vegada més, la necessitat de vincular-nos de 
compartir i crear juntes. O’VARIAS és una peça 
que explora la nostra realitat com a dones en 
un sistema heteropatriarcal i capitalista que ens 
oprimeix de manera subtil però inevitable. Aquesta 
peça és una lluita per desconstruir la nostra pròpia 
educació, per a qüestionar allò que som i mostrar la 
nostra vulnerabilitat; narrar la nostra pròpia història. 
O’VARIAS és un cop sobre la taula, una aposta per 
la reflexió crítica i l’educació com a única sortida a 
una societat que ens vol productives, submises i 
alienades.     
A càrrec de: Move In Vein
Organitza: Centre Cívic Guinardó, en col·laboració amb el 
HOP Festival.  

HORTA

BIBLIOTECA HORTA- 
CAN MARINER
C. del Vent, 1. Tel.: 934 208 285 
b.barcelona.cm@diba.cat

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL: “25N: DIA  
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE  
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES”
Del 21 de novembre al 2 de desembre
Exposició documental a un dels finestrals del carrer 
Horta de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Horta-Can Mariner

CASAL DE GENT GRAN 
D’HORTA
C. Feliu i Codina, 37-43. Tel.: 93 428 78 29 i 618 15 14 23

TALLER DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DE LES DONES “UN VIATGE EN 
CLAU FEMINISTA PER LA HISTÒRIA”
Dijous 24 de novembre a les 11.30 hores
Amb aquest taller, proposem que les dones que 
participin, trobin un espai dinàmic i de confiança, a 
través del qual es reflexioni i es recuperi la figura de 
les dones al llarg de la història.

Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia al punt 
d’informació del Casal o trucant al 93 428 78 29 / 
618 15 14 23.
A càrrec de: La Sal - Transformació Social
Organitza: Casal Gent Gran d’Horta 



COM DETECTAR MASCLISMES  
EN LES RELACIONS
Divendres 25 de novembre, a les 11.30 hores
Aquest taller té com a objectiu detectar i combatre 
el masclisme. En aquest espai és visibilitzar les 
bases del masclisme dins de les relacions de 
parella, les diverses manifestacions i el cicle de la 
violència.

Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia al punt 
d’informació del Casal o trucant al 93 428 78 29 / 
618 15 14 23.
A càrrec de: PIAD
Organitza :Casal Gent Gran d’Horta 

CENTRE CÍVIC MATAS  
I RAMIS
C. Feliu i Codina, 20. Tel.: 93 407 23 56 

 @ccmatasiramis  @matasiramis  @ccmatasiramis

CINEFÒRUM: #PLACER FEMENINO
Dilluns 7 de novembre, a les 18.00 hores

A les 18.00 hores: Visionat de la pel·lícula
A les 19.35 hores: Debat
Directora: Barbara Miller // Suïssa // 2018 // 
Documental // 97 min.

Cinc dones que lluiten per l’alliberament sexual i 
la seva autonomia: Elles són Deborah Feldman, 
escriptora americana exiliada de la comunitat jueva 
ortodoxa; Leyla Hussein, psicoterapeuta i activista 
social somali víctima de l’ablació; Rokudenashiko, 
artista japonesa condemnada per obscenitat; Doris 
Wagner una exmonja que va patir abusos per un 
membre del clergat; i Vithika Yadav, activista pels 
drets sexuals i de gènere a l’Índia. Clar que la seva 
lluita té un alt preu: aquestes cinc dones han estat 
difamades públicament, han estat processades 
i excomunicar de la seva comunitat, i fins i tot 
han rebut amenaces de mort per part de líders 
religiosos i fanàtics.

Activitat presencial. Cal inscripció prèvia al web del 
Centre Cívic
Debat a càrrec de: Dones d’Horta 
Organitza:  Marisa Ordóñez, Dones d’Horta i Centre Cívic 
Matas i Ramis 

TAULA RODONA: COMPARTIM LECTURES. 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA LITERATURA 
Dilluns 14 de novembre, a les 18.00 hores

Com es veu la violència de gènere en la literatura? 
La violència de gènere és un problema universal 



que no sembla minvar amb el pas del temps, 
sinó tot el contrari, sembla anar en augment any 
rere any. La literatura, reflex de la realitat que ens 
envolta, s’ha fet ressò d’aquest tema en totes les 
èpoques, però sovint ha passat inadvertida o no 
se li ha donat suficient importància. Per a aquesta 
tertúlia s’han seleccionat cinc llibres d’èpoques 
diverses, on es parla de violència de gènere. 
Començarem la tertúlia exposant una breu sinopsi 
i un recull dels fragments més significatius dels 
llibres que ens donaran un punt de partida per a la 
reflexió i el debat. 

Activitat presencial. Cal inscripció prèvia al web del 
Centre Cívic
Tertúlia a càrrec de: Anna Maria Olamendi, Marisa Ordóñez, 
Pilar Gallifa, Lynn Strother i Elena Plazaola
Organitza:  Marisa Ordóñez, Dones d’Horta i Centre Cívic 
Matas i Ramis 

INSTAL.LACIÓ I PERFORMANCE:  “DONES 
OBJECTIFICADES PEL MASCLISME”
Dilluns 21 de novembre, a les 18.00 hores

En una gran majoria d’imatges publicitàries la 
imatge de la dona és utilitzada com un objecte 
anunciant un altre objecte. Aquesta objectificació o 
cosificació no és més que una forma de violència 

simbòlica, ja que en aquest cas la dona perd la 
qualitat d’ésser humà i passa a ser un simple 
objecte.

L’objectificació i la posterior sexualització de les 
dones i les nenes s’han disfressat de llibertat 
i empoderament. Això ha creat una cultura on 
degradar les dones s’ha acceptat amb una certa 
normalitat. Ara bé, no pot ser aquest un dels 
camins per a arribar de vegades al maltractament?  
Qüestionar quines són les normes socials i 
culturals que han permès que aquestes estructures 
continuen existint és també una manera d’anar 
canviant estructures socials que contribueixen a la 
degradació i el maltractament de la dona.

La cosificació, doncs,  no deixa de ser un altre tipus 
de violència masclista que ens costa identificar 
com a tal, atesa la normalització social que n’hem 
fet.

Activitat presencial. No cal inscripció prèvia. 

Artista: Marisa Ordoñez
Performance a càrrec de:  Marisa Ordóñez i Dones d’Horta
Organitza: Marisa Ordoñez, Dones d’Horta i Centre Cívic 
Matas i Ramis

TEATRE: AMOR ETERNO DE MARIA CANO GIL 
Dijous 24 de novembre, a les 20.00 hores 



La nostra protagonista, Romina, una dona en 
l´efervescència dels trenta, es troba en aquesta 
edat on la maternitat n´és el leitmotiv. No ha arribat 
a la seva cúspide professional, no ha aconseguit les 
seves metes, somnis o aspiracions. Els dubtes i la 
por seran coprotagonistes en aquesta història, que 
navega entre l’absurditat i la tendresa. 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web. 

ESPAI DE COMPOSICIÓ FEMINISTA
Divendres 25 de novembre, a les 18.00 hores

Espai obert a dones i dissidències amb l’objectiu  
d’aprofitar les eines creatives de la composició. 
Dirigit a cantautores, músiques, artistes, creadores 
i tota mena de participació dins o fora de l’àmbit 
artístic.

Activitat presencial. Cal inscripció prèvia al web del 
Centre Cívic.
A càrrec de: Marea Lila, comissió de gènere de  l’Associació 
Rodautors 
Organitza: Marea lila de l’associació de cantautors/es 
Rodautors i Centre Cívic Matas i Ramis

MICRO OBERT DE MAREA LILA  
DE RODAUTORS
Divendres 25 de novembre, a les 20.00 hores

Micro obert per a dones i dissidències (o projectes 
mixtes liderats per dones i/o dissidències) que 
vulguin compartir la seva música i visibilitzar la 
lluita feminista als escenaris. Per a participar al 
micro obert podeu fer les inscripcions a través del 
correu marealila@rodautors.com o el mateix dia de 
l’activitat.

Activitat presencial. Cal inscripció prèvia al web del 
Centre Cívic.
A càrrec de: Marea Lila, comissió de gènere de  l’Associació 
Rodautors
Organitza: Marea lila de l’associació de cantautors/es 
Rodautors i Centre Cívic Matas i Ramis

IN-EDIT: UNDERPLAYED
Divendres 2 de desembre



A les 19.00 hores: Beats by Girlz

DJ Session i presentació del projecte. Beats By 
Girlz és un col·lectiu educatiu internacional dedicat 
a l’empoderament de nens, dones i persones 
no binàries. A través de la tecnologia musical, el 
col·lectiu treballa amb l’objectiu d’acabar amb la 
bretxa de gènere tant a les aules com a la indústria 
musical. 

A les 19.30 hores: Projecció del documental 
Underplayed

Stacey Lee | 2020 | EUA | 88 min.

Al Top 100 dels millors DJs d’electrònica publicats 
l´any 2019 hi havia cinc dones. Cinc. Elles mateixes 
analitzen la dimensió del disbarat i exposen 
els seus casos personals: falta de referents, 
qüestionament permanent, bretxa salarial de gènere 
o conciliació familiar, entre d´altres. 

Activitat conjunta gratuïta i presencial amb 
inscripció prèvia 15 dies abans al web

LA TEIXONERA

CENTRE CÍVIC TEIXONERA 
C. Arenys, 75. Tel.: 932 563 388. bcn.cat/ccteixonera

CAMPANYA AUDIOVISUAL  
25 N INTERCULTURAL
Dijous 24 de novembre, a les 18.00 hores
En el marc del 25N - Dia Internacional de 
l´Eliminació de la Violència contra les Dones, 
el Servei d´Interculturalitat d’Horta Guinardó  
ha realitzat una campanya audiovisual de 
sensibilització per reivindicar l´equitat de gènere 
des d´una perspectiva intercultural i antirumors.  

A través del visionat dels relats de diverses dones  

(que viuen o treballen en el districte), que van 
col·laborar en la campanya audiovisual, i de la 
activitat participativa “La caixeta comunitària” que 
dinamitzaran aquest dia les companyes del espai 
la Tregua, es pretén promoure consciència vers 
les violències i  doble discriminació (de gènere i 
d’origen) que les dones d’origen cultural divers 
poden patir per poder generar estratègies de 
resistència i transformació col·lectiva.
A càrrec de: Servei d’Interculturalitat d’Horta-Guinarda. 
Espai la Tregua – Xarxa BCN Antirumors
Organitza: Servei d’Interculturalitat d’Horta-Guinardó

LYDDA
Divendres 25 de novembre, a les 19.00 hores

Lydda, és una coreografia basada en la poesia 
feminista de Lydda Franco Farias. Aquesta peça 
de dansa parla sobre el rol polític d’algunes dones 
defensores i protestants de l’equitat dels drets de 
gènere. Tracta sobre la necessitat de la dona que 
ha de seguir reinventant-se per sobreviure a una 
societat patriarcal.

L’espectacle entrellaça la seva història mitjançant 
quatre poemes diferents que entreteixeixen les 
seves diferents circumstàncies socials, intentant 
despertar consciència amb l’esperança d’una futura 
societat més humanitzada, més compromesa i més 
entrellaçada.
A càrrec de: La Calíope
Organitza: Centre Cívic Teixonera



LA VALL D’HEBRON

CASAL DE GENT GRAN  
DE LA VALL D’HEBRON
C. Arquitecte Moragas, 5

PROU VIOLÈNCIES
Dijous 24 de novembre, a les 11.00 hores
Durant el mes de novembre s’instal·larà al vestíbul 
del casal un mural participatiu en blanc on 
qualsevol persona pot enganxar coses on es vegi 
reflectida la violència masclista: Poden ser lletres 
de cançons, anuncis, retalls de diari, fotografies...

El dia 24 de novembre farem un debat sobre les 
notícies penjades durant tot el mes i acabarem fent 
una mini cançó contra les violències masclistes. 
Pot ser una cançó de nova creació o canviar la 
lletra a alguna cançó on s’hagi identificat violència 
masclista.
A càrrec de: Equip dinamització
Organitza: Casal Gent Gran Vall d’Hebron

UN VIATGE EN CLAU FEMINISTA  
PER  LA HISTÒRIA
Dimecres 30 de novembre, a les 17.00 hores
Amb aquest taller, proposem que les dones que 
participin, trobin un espai dinàmic i de confiança, a 
través del qual es reflexioni i es recuperi la figura de 
les dones al llarg de la història. A través d’aquest 
taller de recuperació de la memòria històrica, 
proposem fer un viatge per diferents moments i 
anar descobrint de cadascun d’aquests en cada 
àmbit quin paper jugava la dona.
A càrrec de: La Sal Igualtat
Organitza: Casal de Gent Gran Vall d’Hebron 

CASAL DE BARRI CAN TRAVI
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. Tel.: 93 428 98 48

EXPOSICIÓ “MALSON DE LA VENTAFOCS”
Del divendres 18 de novembre fins al dissabte  
31 de desembre
A finals del segle XX, gràcies a la lluita dels 
moviments feministes, associacions de dones de 
diferents barris de Barcelona van iniciar la denúncia 
sistemàtica d’una forma de violència que durant 
segles havia quedat relegada a l’àmbit privat: 
aquella violència viscuda per les dones a mans 
de les seves parelles i ex-parelles.  Una forma de 
violència que començava a ser identificada com a 
manifestació de les relacions d’abús i de poder dels 
homes vers les dones, i que situava les dones al 
lloc de la subordinació.

En aquells anys, les administracions públiques 
tot just començaven a articular programes de 
prevenció i atenció de la violència masclista (amb 
professionals compromeses), davant l’exigència de 
grups i associacions de dones de la ciutat. 



És en aquest context que, l’any 2000, va veure 
la llum la guia El malson de la Ventafocs: apunts 
per despertar i sortir del conte, dins un conjunt 
d’accions de sensibilització i atenció contra la 
violència domèstica, impulsades pel Districte 
d’Horta-Guinardó. 

Es tractava d’un dels primers materials de 
prevenció de la violència vers les dones a la ciutat. 
La guia recollia la veu de dones de diferents 
barris del districte que havien viscut situacions de 
violència, i que, amb les seves experiències, ens 
donaven elements per identifica-la i afrontar-la.  
Amb la voluntat de denunciar els estereotips socials 
que situaven les dones en el lloc de la desigualtat i 
fonamentaven la violència, i incidir en la construcció 
de nous imaginaris col·lectius, el relat incloïa 
una reinterpretació del conte de la Ventafocs, de 
l’autora Nunila López Salamero, amb il·lustracions 
de l’escultora Marisa Ordóñez. 

Dos anys després, la creadora Marisa Ordóñez, 
entenent un cop més l’art com a eina de 
transformació social,  va donar vida a un conjunt 

d’escultures que recreaven la seva vivència en 
l’elaboració de la guia i ens regalava a les dones 
de la ciutat una escultura meravellosa, El malson 
de la Ventafocs, situada des de fa deu anys a 
la Biblioteca de Can Mariner, com a símbol del 
compromís i la lluita compartida de les dones en 
l’erradicació de la violència masclista.  

En els últims vint anys el compromís individual i 
col·lectiu de persones com Marisa Ordóñez, ha 
fet possible la identificació i el rebuig social, de la 
violència de gènere en totes les seves formes. Així 
ho vam poder comprovar el 8 de març de 2018, en 
què dones de totes les generacions varen prendre 
els carrers de les ciutats d’arreu del món, dient prou 
a segles de violències i desigualtats. 

Aquest 25 de novembre, Marisa Ordóñez ens torna 
a regalar la present exposició, fent una relectura 
de la guia i de la violència masclista, en un context 
en què, malgrat els avenços socials i legislatius, 
seguim assabentant-nos, dia rere dia, de milers de 
feminicidis arreu del món. 

És per això que Marisa ens recorda que la lluita pel 
dret de les dones a viure lliures continua.
Organitza: Casal de Barri Can Travi



MONTBAU

SALA POLIVALENT  
DE MONTBAU 
C. Domènech i Montaner, 3. Tel.: 93 428 55 69

CONTES DE CAP PER AVALL
Dissabte 19 de novembre, a les 11.00 hores
Posem el contes tradicionals de cap per avall de 
manera divertida per invertir els rols! I si el Llop no 
és tan ferotge?! I la nena ploramiques és forta com 
un roure i venç al dolent del conte?! Si volem una 
societat diferent, no podem explicar sempre els 
mateixos contes...
A càrrec de: Glòria Arrufat
Organitza: Sala Polivalent de Montbau

IIII MOSTRA DE TEATRE FÒRUM 
Divendres 18 de novembre, a les 18.30 hores
La Mostra presentarà peces de teatre fòrum 
des d’una perspectiva feminista, intercultural i 
interseccional.

Les participants, dones de diverses edats i 
procedències, presentaran les seves peces de 
teatre creades des de les seves experiències 
i problemàtiques socials. L’objectiu és poder 
compartir-les per generar una reflexió i debat 
comunitari, buscant alhora possibles solucions al 
conflicte exposat. 
A càrrec de: CIA Dones de Montbau                                                                                 
Organitza: Sala Polivalent de Montbau

SANT GENIS DELS  
AGUDELLS

CASAL GENT GRAN SANT 
GENÍS DELS AGUDELLS
C. Naïm, 10-12

EXPOSICIÓ “AMORS QUE MATEN”
Divendres 18 de novembre, a partir de les  
11.00 hores, fins divendres 25 de novembre,  
a les 20.00 hores
Imatges que posen en evidència les cadenes 
que arrosseguen les dones, envers les relacions 
tòxiques. 
A càrrec de Casal Sant Genís. Organitza: Casal Sant Genís

XIFRES QUE AMAGUEN HISTÒRIES DE VIDA
Divendres 25 de novembre, de les 10.30 hores 
fins a les 13.30 hores
Recuperem els testimonis de Dones assassinades 
durant l’any 2020

En segona persona, dones del barri de Sant Genís 
de diferents edats i tipologies, donaran veu a  
feminicidis que s’han comes durant aquest any, 
donant visibilitat a aquelles dones assassinades a 
mans de les seves parelles. 
A càrrec de Dones de Sant Genís. Organitza: Casal St. Genís

UNA VIDA, UN RECORD 
Divendres 25 de novembre, a les 10.30 hores
Deixarem la nostra petjada, en record a les dones 
assassinades a mans de les seves parelles durant 
l’any 2022.
A càrrec de Dones de Sant Genís. Organitza: Casal St. Genís



L’ICEBERG
Divendres 25 de novembre, a les 11.30 hores
Treure’m a la llum situacions d’abús a dones, que 
permanentment han estat ocultes, al voltant d’un 
cafè.
A càrrec de Júlia Masip Serra (Psicòloga CSS Guinardó)
Organitza: Casal Sant Genís

CENTRE CÍVIC CASA GROGA
Av. Jordà, 27. Tel. 93 418 65 31 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

ABSOLUTAMENT PER(A)FECTE. EXPOSICIÓ
Del 2 al 24 de novembre

Amb quin element o objecte et defineixes? Per 
què? Arran d’aquestes preguntes sorgeixen més 
de 200 il·lustracions que fan referència a la vida 
quotidiana i a la societat actual, des del punt de 
vista de l’autora, i al trastorn alimentari que l’ha 
estat consumint durant molts anys.

Són il·lustracions “terapèutiques”, que ajuden 
a expressar sentiments oprimits, emocions no 
parlades i sobretot la no acceptació del trastorn. 
Cadascuna d’elles va acompanyada d’un petit text 
descriptiu i reflexiu, per ajudar i interactuar amb 
l’espectador, amb les seves experiències i opinions.

Visita comentada per la il·lustradora el dissabte, 
19 de novembre a les 12 h. Activitat gratuïta. Cal 
inscripció prèvia a la web de l’equipament.
A càrrec de: Gemma Bru Ballarà, il·lustradora
Organitza: Centre Cívic Casa Groga 

EMA. CINEMA. 
Divendres 4 de novembre, a les 19.00 h 

Plena de llum i color, 
“Ema” explica com 
una jove ballarina de 
“reggaeton” interpretada 
per la magnífica Mariana 
Di Girolamo, cerca la 
seva alliberació personal 
en un potent drama que 
parla d’art, desig i nous 
models de família.

Direcció: Pablo Larraín. 
Gènere: Drama. Any: 
2019. Durada: 102’. 

Pel·lícula no recomanada a menors de 16 anys

Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia.
A càrrec de: Pantalla Barcelona
Organitza: Centre Cívic Casa Groga i Pantalla Barcelona

TOCA DE PEUS A TERRA.  TEATRE FÒRUM. 
Dijous 10 de novembre, a les 11.30 hores
Espectacle interactiu i participatiu on l’alumnat 
de 3r d’ESO de l’institut Monturiol deixarà de ser 
espectador per passar a substituir als actors i 
actrius i ajudar així a trobar noves formes d’actuar 
davant les situacions que planteja la peça. Una 
proposta per treballar la prevenció de les violències 
en les relacions a l’etapa adolescent.
A càrrec de: ImpactaT intervencions teatrals. 
Organitza: Centre Cívic Casa Groga i la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional de Barcelona



FANZINE FEMINISTA
Els dilluns 14, 21 i 28 de novembre, de 18.00  
a 19.30 hores 

Introducció en l’experimentació amb el món de 
l’autoedició gràfica des d’una perspectiva feminista, 
generant un espai de creació i debat inspirat en la 
figura de FadwaTuqan.  

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a la web de 
l’equipament.
A càrrec de: Lau López
Organitza: Centre Cívic Casa Groga 

EL INCONVENIENTE. CINEMA. 
Divendres 18 de novembre, a les 19.00 hores 

A Sara (Juana 
Acosta) li ofereixen 
comprar la casa 
perfecta: espaiosa, 
molt lluminosa i 
extremadament 
barata. Tan sols té un 
petit “inconvenient”: 
Lola (Kiti Mánver), la 
septuagenària actual 
propietària, hi viurà 
fins que mori. No 
obstant, Sara creu 
que és un bon negoci 
i decideix comprar-la, 

esperant el fatídic esdeveniment. Direcció: Bernabé 
Rico. Gènere: Comèdia. Any: 2020. Durada: 94’

No recomanada per a menors de 12 anys.

Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia.
A càrrec de: Pantalla Barcelona 
Organitza: Centre Cívic Casa Groga i Pantalla Barcelona

DIVINAS Y ENCONTRADAS 
Dijous 24 de novembre, a les 20.00 hores

Las Opinólogas és una banda femenina en clau 
d’humor feminista i gamberro per mitjà de la qual 
quatre dones mil·lennistes aborden temàtiques 
d’actualitat des d’un punt de vista personal a través 
d’un repertori propi influenciat pel flamenc, el jazz i 
la música urbana. 

El projecte neix just després del primer confinament 
com a resposta a la necessitat d’aquestes joves 
professionals del sector cultural de trobar la 
veu més personal apel·lant a temes quotidians i 
universals. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
la web de l’equipament.
A càrrec de:  LAS OPINÓLOGAS
Organitza: Barcelona Districte Cultural



TEATRE-FÒRUM SOBRE PALESTINA  
I LA FIGURA DE FADWA TUQAN 
Diumenge 27 de novembre, a les 11.00 hores

El taller girarà entorn de dues temàtiques, el 
conflicte Palestina-Israel i els drets de les dones. 
A partir d’aquests dos eixos principals i de les 
dinàmiques proposades, naixeran altres temes 
de debat com el racisme, l’abús de poder o la 
desigualtat. Mitjançant el teatre-fòrum i l’obra 
de la poeta Fadwa Tuqan tots aquests temes es 
debatran i tindran el seu moment per a la reflexió. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a la web de 
l’equipament.
A càrrec de:  Mar Casas i Clara Garcés amb Associació 
Catalana per la Pau Organitza: Vocalia de dona de l’AVV 
de Sant Genís dels Agudells, Centre Cívic Casa Groga i la 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de 
Barcelona 

VOCALIA DONA SANT GENÍS 
DELS AGUDELLS
Av. Jordà, 31. Tel.: 93 315 76 30 
vocaliadonasantgenis@gmail.com

CONFERÈNCIA DONA I SALUT 
Dijous 24 de novembre, a les 11.00 hores
Conferència sobre plantes medicinals indicades per 
diverses afeccions que afecten les dones. 
A càrrec de: Sr. Lorenzo Teixé, que porta tota la vida 
dedicada a la salut de les persones i a l’estudi i divulgació 
de la medicina natural, és propietari de les herboristeries 
“Manantial de Salud” de medicina natural amb plantes 
medicinals. 
Organitza: Vocalia Dona de l’AVV Sant Genís dels Agudells

PRESENTACIÓ DELS BENEFICIS  
DE LA MARXA NÒRDICA
Dissabte 26 de març, a les 10.00 hores
Presentació dels beneficis de la marxa nòrdica, 
tècnica i després ruta de 2 km pel barri (Natzaret 
fins Vall d’Hebron i pujar per Avda Jordà fins AVV). 
A partir d’aquí els més preparats seguiran ruta cap 
a Collserola fent 6 km més  i la resta faran un cafè o 
té amb pastes.

En la presentació començarem parlant de la 
importància de l’Autolideratge i cuidar-se en tots els 
nivells: Físic, amb activitat física i dieta adequada. 
Mental, observar els nostres pensaments, que ens 
diem, l’autoestima, recursos, fortaleses i potencial. 
Espiritual, connectar amb un mateix trobant pau i 
benestar a través de (meditació,  Mindfulness, art, 
contacte amb la natura…) 

Amb autolideratge serem capaces de posar a 
la pràctica aquestes activitats i ens col·locarem 
en una posició en què no serem vulnerables ni 
dependents, agafant les regnes de les nostres 
vides des del nostre sentir. En convertim en dones 
proactives, segures i valentes.
A càrrec de: Carme Grané, infermera i monitora de marxa 
nòrdica i coordinadora del Grup Marxa de l’AVV, i membres 
de la Vocalia de la Dona.
Organitza: Vocalia Dona AVV Sant Genís dels Agudells.        
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