PROGRAMA D’ACTIVITATS
A L’EIXAMPLE
Del 9 de febrer al 9 d’abril

Arriba el 8 de març, el Dia Internacional de les
Dones. I amb ell arriba la visibilització de la lluita més transversal: la lluita feminista. La lluita
diària que el 8M fem palesa en el calendari per
denunciar que vivim en un sistema injust: un
sistema patriarcal, capitalista, heteronormatiu
i cissexista, que va en contra de la vida.
Un sistema que ens ha estat presentat com a
l’ordre natural de les coses, però que gràcies a la
mirada feminista sabem que no té res de natural ni d’innat. Un sistema que, a més, permet que
els feminicidis, les violacions, l’assetjament sexual, la bretxa salarial i moltes altres violències
i desigualtats siguin normalitzades. Un sistema
que es recolza en les esquenes de la meitat de
la població: les dones i el seu treball invisibilitzat de cures i de sosteniment de la vida.
Sense el treball de les dones, el sistema no funcionaria. Per això, aquest 8 de març les entitats
fan una crida a la vaga feminista. Una vaga de
treball remunerat i també de treball domèstic,
de cures i de consum, per tal d’evidenciar el paper productiu i reproductiu de les dones al crit
de “Si nosaltres ens aturem, el món s’atura”.
Des del Consell de les Dones del Districte de
l’Eixample, aquest 8M també ens mobilitzem i
fem visible la lluita feminista que duem a terme
cada dia des dels nostres barris, des de les entitats en les que participem, o des dels equipaments en els que treballem.
Una mostra d’aquest treball és la programació
cultural que, en motiu del Dia Internacional de
les Dones, s’ofereix al nostre districte: teatre,
dansa, música, poesia, art visual, cinema, exposicions i documentals per reivindicar i visibilitzar l’aportació de les dones de diferents
procedències al món de la cultura, la ciència o

la història. Durant tot el mes de març, als equipaments i entitats del nostre districte trobareu
moltes d’aquestes propostes, de les quals podreu aprendre i gaudir.
Us animem a participar d’aquesta extensa programació de proximitat amb amigues i amics,
mares i pares, veïnes i veïns, filles i fills, parelles o companyes i companys de feina, per tal de
fer entre totes i tots un 8 de març reivindicatiu i
festiu al districte de l’Eixample!
Visca el 8 de març i visca la lluita feminista!
Eulàlia Corbella Cervelló
Consellera de Feminismes
i LGTBI del Districte de l’Eixample

Divendres 9 de març

A les 17 h
PIAD. Jardins Rosa Deulofeu
(c. Calàbria, entre Còrsega i París)

ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
Inauguració de la nova seu del PIAD Eixample
Acte institucional i lectura del manifest del 8 de
març del Consell de les Dones de l’Eixample.
Recital poètic “Dona en poemes” a càrrec de
Iram Batool Qadri (grup de poesia Ahl-e-Qalam) i Maica Duaigües (grup de poesia Poemes
al Nas de la Lluna)

Divendres 9 de febrer

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Teatre. Et vindré a tapar
Cia. Espai en construcció. Intèrprets: Maite Bassa,
Montse Bernad i Blanca Solé. Direcció: Roger Ribó
Esperar sense esperança és l’acte més heroic
que hi ha. Any 1940. Quan en Joan no torna, la
Maria decideix anar-lo a buscar… “Et vindré a
tapar” ens mostra el viatge de tres amigues que
intentant sobreviure en un ambient de postguerra, decideixen embarcar-se en un trajecte
cap a la descoberta d’una realitat per la qual
encara no estan preparades...
Teatre de text *Dins el cicle + Dones: memòria
històrica

A Cor Obert
Espectacle a càrrec de Descabelladas
Un grup de dones unides per la malaltia decideixen donar un tomb a la seva vida. El somni es
pot fer realitat: cantar i ballar com a expressió
de la seva pulsió de vida malgrat tot, un musical
“descabellat” que trenqui esquemes i jugui amb
les limitacions.

Dimarts 27 de febrer

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. de Provença, 480)
Slammers en acció
Mostra en directe.
Sessió de cloenda
oberta al públic del
taller de formació
Slammers, on podreu descobrir el talent dels participants i submergir-vos en el món
de la poesia performativa i la poesia en escena.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
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Dijous 1 de març

A les 18 h
Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)
Lletra petita. Sac de rondalles.
Amb gust de formatge
A càrrec de: Mercè Rubí, narradora
Contes de ratolins tafaners, exploradors i astronautes però a tots, a tots, els hi agrada molt el
formatge.
Narració amb mirada de gènere
A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. Fort Pienc 4-5)
Taller “Micromasclismes i macroviolència
masclista”
A càrrec de Rubén Sànchez
Taller per abordar els diferents tipus de violència masclista a diferents àmbits, de la més
subtil i quotidiana com els micromasclismes a
la més destructiva i visible com els feminicidis.
Mostrar la connexió dins el contínuum de la violència masclista, i com detectar-la el més aviat
possible per trencar amb aquestes situacions i
relacions abusives.
Cal inscripció prèvia trucant al 932327827 o enviant un correu a dinamitzacio@fortpienc.org.
A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Inauguració de l’exposició Il·lustríssi+
Flavita Banana, a pèl
Més informació a l’apartat d’exposicions (pàg. 34)
A les 20 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Mama
A càrrec de Lena & Co
Autoria: Sarah Lena (amb la col.laboració de
Laura Rossich). Direcció: Sarah Lena. Repartiment: Aina Balasch, Ariadna de Vilar, Núria
Mercader.
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“La mama s’està morint. Té càncer de pit o de
pulmó, ara no me’n recordo”. Així comença la
confessió d’una adolescent que presumeix de
triomfar a les discoteques. Entre l’alcohol i els
riures, l’Eva revela la seva por als canvis, a créixer, al càncer, a acomiadar-se, a confiar, a estimar. Mama és un cant a l’amor incondicional.
A les 20.30 h
Llibreria La caníbal. (c. Nàpols, 314)
Presentació del llibre “Batete. Encontrando
trozos de identidad” **
Micaela Mahi Cuyami Blacknieves (Barcelona, 1980)
La seva família, originària de l’illa de Bioko, territori bubi ocupat per la colònia espanyola de
Guinea Equatorial, va emigrar a Barcelona als
anys 1970, i es va establir a El Prat de Llobregat.
Aquestes arrels a l’Àfrica (Alkebu-Lan) constitueixen l’eix que vertebra el relat de la Micaela
i que donen sentit, juntament amb realitats vitalment fragmentadores, a la seva reflexió sobre la identitat, l’emigració, la negritud, la salut
mental, la soledat, l’amor, la política... La Micaela debat amb les paraules i amb els silencis, i
suma un univers de dibuixos que signifiquen el
seu viatge cap a si mateixa, i des d’allà, cap a
la vida. Micaela Mahi, dona, valenta, poeta, creadora... narradora d’una trajectòria vital cap al
reconeixement i compromesa incansablement
en front de l’estigma i la desigualtat.
Organitza: La caníbal SCCL (www.lacanibal.net)
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *
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Dissabte 3 de març

A les 20 h
Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Taller de pancartes 8M amb Amanda Cuesta **
Ens aplegarem a La caníbal per fer un balanç
feminista del darrer any i discutir juntes l’actualitat i les qüestions que més ens toquen. Pensarem consignes, imatges, i pintarem juntes les
nostres pròpies pancartes amb materials reciclats, en ambient festiu i combatiu.
Organitza: La caníbal SCCL (www.lacanibal.net)
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

Diumenge 4 de març

A les 11:30 h
Casal de Barri Espai 210
(c. Padilla 208-210, baixos)
Taller familiar: “Quin personatge vols ser?” **
Aquest taller tracta de generar un espai on
gaudir de relats per a la igualtat de gènere que
ofereixin nous espais que possibilitin l’ampliació de l’imaginari de les més petites; propiciant
realitats diverses i identificacions més autèntiques i alliberadores.
A càrrec de: Gogara
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

Dilluns 5 de març

De 18 a 19.30 h
Casal de Barri Espai 210
(c. Padilla 208-210, baixos)
Taller “Cossos menstruants: tabús i ciclicitat” **
Escoltes el teu cos? Pares atenció a la teva sang
menstrual? Has sentit algun cop que la teva forma de veure i viure la vida varia constantment i
que aquests patrons es van repetint al llarg de
l’any? Aquestes i moltes altres preguntes són
les que intentarem respondre en aquest taller.
Utilitzarem diverses dinàmiques artístiques i
reflexives per posar consciència en nosaltres
mateixes i re apropiar-nos dels nostres cossos.
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Hi estan convidades totes aquelles persones
amb cossos menstruants.•
A càrrec d’Eva Entropia
Cal inscripció prèvia al correu
espai210@gmail.com (aforament limitat)

• cossos menstruants: totes aquelles persones que tinguin
un cos assexuat femení i que tinguin o hagin tingut un cicle
hormonal i la capacitat per menstruar.
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Dones: memòria històrica
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, aquest cicle vol donar reconeixement i visibilitat al paper de la dona en la
història.
Conferència. Els moviments de dones i les
transformacions durant la Segona República.
La Segona República Espanyola va crear per
primera vegada un marc legislatiu que pogués
garantir la igualtat de drets entre homes i dones. En aquesta xerrada veurem quins van ser
els canvis més rellevants que es van donar en
matèria d’igualtat i com els moviments socials
de dones articulats durant aquest període i als
anys abans, contribuïren a aquestes transformacions.
A càrrec d’ Emma F. Parcerisa. ANDRONAcultura
Cal inscripció prèvia al correu
espai210@gmail.com (Aforament limitat)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

A les 19.30 h
Casal de Barri Espai 210
(c. Padilla 208-210, baixos)
Inauguració exposició “Relats d’un cos
menstruant”
Més informació a l’apartat d’exposicions (pàg. 34)
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A les 20 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Un passeig pels segles XIX i XX
A càrrec del Duet La inégalité (Cristina Naranjo
i Almudena González)
Joves però amb moltíssima solvència, el Duet
La inégalité neix a Barcelona l’any 2015 amb
una gran activitat des del seu inici. Naranjo i
González interpretaran obres de Falla, Debussy,
Bizet i la sonata per a flauta i piano del sempre
sorprenent Paul Hindemith.

Dimecres 7 de març

A les 18.30 h
Centre Cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Conferència. Dones científiques:
passió i coratge
A finals del segle xix el camp de l’astronomia
ofereix a les dones una escletxa per entrar al
món científic. Ara bé, fins després de la segona
guerra mundial no arriba la seva incorporació
amb plenitud de drets al món acadèmic. Veurem varis exemples de dones científiques que
gràcies a una excel·lent combinació de passió i
coratge han superat camins costeruts i han assolit resultats de primer nivell, tot i que no sempre han rebut el reconeixement que mereixien.
Williamina Fleming (astronomia), Henrietta Levitt (astronomia), Marie S. Curie (nous elements
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químics i descobriment de la radioactivitat), Lise Meitner (fissió nuclear),
Rosalind Franklin
(estructura DNA),
Barbara McClintock (avenços importants en genètica) i Gerti Cori
(bases moleculars
de la bioquímica),
entre d’altres.
A càrrec de Pilar González Duarte, catedràtica i
professora de química inorgànica (UAB) i membre de l’Institut d’Estudis Catalans
Recollida d’entrades 15 minuts abans de començar, per ordre d’arribada.
A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. de Provença, 480)
Relats en femení.
Acte de lliurament de premis
A càrrec de la periodista Laura Sangrà
Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura signada per dones. Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors. Recital de
poesia a càrrec de Mireia Calafell. Copa de cava.
www.premirelatsenfemeni.cat
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
i Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
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Dijous 8 de març
Dia Internacional de les Dones

De 14 a 16 h
A l’espai alliberat de la Model (c. Entença, 155)
Violències - precarietat - pobresa - salaris
i pensions de misèria
Fins quan? Fem vaga!!!
T’esperem
Dinar de carmanyoles
amb parlaments, cançons i lectura de poesies
Organitza: Vocalia de Dones de
l’Esquerra de l’Eixample

A les 17.30 h
Casal Infantil Urgell
Construïm
nous escenaris
Els infants elaboraran escenes curtes amb
playmobil (clicks) on les dones seran les protagonistes.
A càrrec de: Casal Infantil Urgell
Centre Cívic Urgell
(Comte d’Urgell 145, segona planta)
Preu: entrada puntual: 3,40 €
A les 17.30 h
Taller d’autoestima: “guanyar i afiançar
la nostra autoestima a travès de la imatge”
Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona
i Província ( c. Roger de Llúria, 44, 3er, 3a)
Gratuït per les sòcies de la Entitat (si no en sou
consulteu al telèfon 933 01 26 27 o al correu
secretaria@unae.cat). Cal inscripció prèvia

masculins fins aquells moments. Cansades del
paper secundari que la societat els hi assignava
reclamaren amb anhels emancipatoris la igualtat d’oportunitats necessària per assolir el mateix
grau de prestigi que els seus companys masculins.
Volien ser visibles, reconegudes, professionals i
“veritables artistes” i això no només passava per
canviar les masclistes estructures que regien el
món de l’art, sinó per qüestionar i transgredir una
societat sencera que portava segles deixant molt
clar quin havia de ser l’espai i les principals funcions i virtuts de les dones. Amb aquest itinerari us
convidem a descobrir vida, obra i context d’algunes d’aquestes artistes i intel·lectuals vinculades
al barri de Gràcia com Lluïsa Vidal, Remedios Varo,
Maruja Mallo, Mercè Rodoreda o Margarida Xirgu.
A càrrec d’Emma Fernández, d’Androna Cultura.
Preu: 14,92€. Inscripcions per internet a través
de golferichs.org i presencialment al centre cívic. Places limitades.

De 18 a 21 h
Centre cívic Casa Golferich
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Itinerari: Dones d’avantguarda
Transformistes, surrealistes, ambigües, irreverents, dadà, avantguardistes... A principis del s.
XX una sèrie de dones artistes irrompen amb força als cercles artístics europeus, exclusivament

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. Fort Pienc 4-5)
Concert de Mandé Àfrica
A les 19.30 h
Inauguració del cicle de Cinema Africà i Dona
amb la projecció de “L’Arbre sans fruit”
Casada i sense fills, la realitzadora Aïcha Macky
i el seu marit s’enfronten a una situació poc habitual en la seva societat. A Níger, com en qual-
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sevol part, hi ha problemes d’infertilitat. A partir
de la seva experiència personal i en un diàleg
amb la seva mare morta al donar a llum, la directora explora amb delicadesa els sofriments
ocults de les dones al mateix temps que trenca
amb els tabús. L’espectador camina al costat
d’Aïcha a Níger, una dona entre mares.
A les 20.30 h
Cinefòrum dinamitzat per Africadoolu
i l’artista senegalesa Marie Ngom
Cal inscripció prèvia trucant al 932327827 o enviant un correu a fortpienc@fortpienc.org
A les 19 h
Biblioteca Pública Arús (pg. St. Joan, 26)
Conferència: “Palabra de mujer.
El protagonismo femenino en los salones
(franceses) del siglo XVIII”
A càrrec de la historiadora Isabel Gascón.
Es recomana fer reserva al telèfon de la Biblioteca (93 256 59 50) o al correu arus@bpa.es

Divendres 9 de març

A les 17 h
Acte central del Consell de les Dones
de l’Eixample
Informació a la pàgina 4

A les 18 h
Casal de Barri Espai 210
(c. Padilla 208-210, baixos)
Cinefòrum “La luna en ti” **
Es tracta d’un documental que mostra un viatge
cap a les arrels més profundes de la feminitat
i la vida. Analitza el que actualment continua
sent un tabú en la nostra societat moderna tant
per a homes com per a dones: la menstruació.
Amb ironia i humor s’aprofundeix en el tema a
través de referències personals i col·lectives,
desafiant les nostres idees preconcebudes sobre la feminitat.
A càrrec de: Fundació Aroa
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

De 19 a 21 h
Biblioteca Pública Arús (pg. St. Joan, 26)
Lápices en femenino.
Mujeres comiqueras, historias verdaderas
Flavita Banana és dibuixant, narradora, escriptora i molesta. I tot això a cop de vinyeta, humor trist
en càpsules quadrades. Publica a diverses revistes i mitjans de comunicació i ha publicat al 2017
els llibres Las Cosas del Querer (Lumen) i Archivos
Estelares (¡Caramba!). A més, manté com pot més
de 300 mil seguidors a les seves xarxes.

De 17 a 20 h
Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Grup de mitja subversiva **
Som un grup de persones que ens trobem cada
quinze dies a la llibreria La Caníbal per a teixir i
desteixir no tal sols llana si no l’entramat moral i
social en el que ens veiem submergides. Ens interessa l’intercanvi de coneixements i idees en totes
les seves mutacions i facetes. La nostra intenció
és que, entre punt i punt, aquesta sigui una plataforma que doni peu a accions per a qüestionar,
protestar, criticar, canviar… El grup està obert a
tota aquella persona que se’ns hi vulgui unir.
Organitza: La caníbal SCCL http://mitjasubversiva.blogspot.com.es/
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *
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Quan Zhou Wu il·lustradora
i dissenyadora gràfica. Adora la migdiada i odia l’api. La
seva mare insisteix en que es casi amb un xinès,
i ella no n’hi fa gaire cas. Va publicar vinyetes a
la versió digital de El País i va col·laborar al programa Hoy empieza todo de Radio 3. Al 2015 la
seva primera novel·la gràfica, Gazpacho agridulce, Una autobiografía chino-andaluza i Andaluchinas, al 2017, tot amb l’editorial Astiberri.

te i el que serà el seu proper disc Friccions, un
àlbum que parla de zones frontereres, on es
troben els límits i es produeixen intercanvis. Temes escrits originalment per a acordió i arranjats per a quartet en els quals la veu és utilitzada com un instrument, sense paraula. Melodies
pop, figures desplaçades, i harmonies clàssiques per a un concert que ens farà transitar per
diferents paisatges emocionals.

A les 20 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Edurne Arizu
Dins el cicle Músiques en femení.
Edurne Arizu presenta la seva banda en direc-

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
A tot jazz!
Continua el cicle A
tot jazz! en aquesta ocasió amb tres
propostes musicals
liderades per dones del jazz. *Dins
el cicle + Dones
Rita Pagès
& Ignasi Terraza
Rita Pagès:
veu i trombó,
Ignasi Terraza:
piano.
Als seus 16 anys,
Rita Pagès és un
dels nous talents del panorama jazzístic de
Barcelona. En aquesta ocasió es presenta, per
primer cop en format duet, amb un acompanyament de luxe, el pianista Ignasi Terraza. Junts
interpretaran alguns estàndards de jazz i temes originals.
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A les 19h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. Fort Pienc 4-5)
Concert de Raquel Lua i Amaia Miranda
En la setmana de la Dona Treballadora us convidem a un concert molt especial. La Raquel
Lúa, jove cantant i compositora de Nou Barris,
ens oferirà versions i peces de tons intimistes,
amb l’acompanyament auster i delicat de la mà
d’Amaia Miranda a la guitarra. Podrem escoltar
una veu càlida i melismàtica que ens seduirà i
ens portarà cap a paisatges amb segell mediterrani. Amb un repertori ple de referències a
la literatura i la poesia, ens portaran des de la
nostàlgia fins a la joia. Una oportunitat única
per descobrir una de les veus emergents amb
més projecció del país.

A les 20 h
Centre Cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Teatre. Eva, Fuerza Fluídica
El triangle de la Josefa Tolrà, l’Eva i en Joan
Brossa. L’espectacle narra les vicissituds d’Eva
-la del mite-, des d’un punt de vista especialment genuí. Aquest monòleg reexplica tots els
fenòmens terrestres observats per primera vegada des de la consciència de la dona, emfatitzant en la seva força primordial. La força d’intuir. La força d’entendre. De voler conèixer. Però,
malauradament, tots sabem -i potser vivim- la
conseqüència d’aquesta voluntat. Eva -l’actriuens farà viatjar fins al principi dels temps a través de les paraules i les imatges dins aquest
espectacle. O potser no… Tot passant per passatges vitals de Josefa Tolrà i Joan Brossa.
Creació i producció: Eva Ortega, Ferran Echegaray i Xesca Salvà.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia: per internet a partir del dilluns de la mateixa setmana
o per telèfon i presencialment el mateix dia de
l’espectacle. Capacitat limitada.

Dissabte 10 de març

de 10.30 a 13 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Itinerari: Besàvies feministes
Les lluites feministes en l’Anglaterra del s.xix no
van ser un moviment aïllat en la història del feminisme català. Des de les burgeses més acomodades fins a les obreres, estaven subordinades davant les condicions laborals, la qualitat en
l’educació i en el seu rol familiar. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea amb una causa en comú: millorar les condicions de vida de les
dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una
visió local dels orígens del moviment feminista.
Amb Pedro Guerrero de Viaje a la Barcelona secreta. Cal inscripció prèvia

A les 20 h
Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Xerrada de Pilar Bellés: “Les pintures rupestres
i el paper de la dona a la prehistòria” **
Original assaig i poemari de l’escriptora social
Pilar Bellés Pitarch amb motiu del centenari
del descobriment de les pintures rupestres que
conté el Parc Natural Valltorta-Gasulla. L’obra
està composta de tres parts: “Art rupestre”, “El
paper de la dona al llarg de la Prehistòria i l’Edat
Antiga” i “El matriarcat”.
Organitza: La caníbal SCCL (www.lacanibal.net)
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *
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AGENDA D’ACTES CICLE DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE 2018
Dimarts, 27 de febrer de 2018
Slammers en acció (pàg. 5)
Dijous, 1 de març de 2018
Lletra petita. Sac de rondalles Amb gust de formatge (pàg. 6)
Taller “Micromasclismes i macroviolència masclista” (pàg. 6)
Inauguració exposició Il·lustríssi+ Flavita Banana, a pèl (pàg. 6)
Espectacle Mama (pàg. 6)
Presentació llibre “Batete. Encontrando trozos de identidad”
(pàg. 7)
Dissabte, 3 de març de 2018
Taller de pancartes 8M (pàg. 8)
Diumenge, 4 de març de 2018
Taller familiar: “Quin personatge vols ser? (pàg. 8)
Dilluns, 5 de març de 2018
Taller “Cossos menstruants: tabús i ciclicitat” (pàg. 8)
Conferència: Els moviments de dones i les transformacions
durant la Segona República (pàg. 9)
Inauguració Exposició “Relats d’un cos menstruant” (pàg. 9)
Un passeig pels segles XIX i XX (pàg. 9)
Dimecres, 7 de març de 2018
Conferència: Dones científiques: passió i coratge (pàg. 10)
Lliurament de premis Relats en femení (pàg. 11)
Dijous, 8 de març de 2018
Dinar de carmanyoles amb parlaments, cançons i lectura
de poesies (pàg. 12)
Construïm nous escenaris (pàg. 12)
Taller d’autoestima: “guanyar i afiançar la nostra autoestima
a travès de la imatge” (pàg. 12)
Itinerari: Dones d’avantguarda (pàg. 12)
Concert de Mandé Àfrica (pàg. 13)
Conferència: Palabra de mujer. El protagonismo femenino
en los salones del siglo XVIII (pàg. 14)
Divendres, 9 de març de 2018
Acte Central Consell de les Dones Eixample (pàg. 4)
Grup de mitja subversiva (pàg. 14)
Cinefòrum “La luna en ti” (pàg. 15)
Lápices en femenino: Mujeres comiqueras, historias
verdaderas (pàg. 15)
Concert de Raquel Lua i Amaia Miranda (pàg. 16)
Concert d’Edurne Arizu (pàg. 16)
Concert de Rita Pagès & Ignasi Terraza (pàg. 17)
Teatre: Eva, fuerza fluídica (pàg. 18)
Dissabte, 10 de març de 2018
Itinerari: Besàvies feministes (pàg. 19)
Xerrada : Les pintures rupestres i el paper de la dona
a la prehistòria. (pàg. 19)
Dilluns, 12 de març de 2018
Celebració del Dia de la Dona (pàg. 22)
Conferència. La maternitat d’Elna (pàg. 22)
Monòleg teatral - conferència i col·loqui Ismene (pàg. 22)

Dimarts, 13 de març de 2018
Cinema Félicité (pàg. 23)
Dimecres, 14 de març de 2018
Taller d’auto-vinyetes (pàg. 24)
Espectacle Les Mamies (pàg. 24)
Dijous, 15 de març de 2018
Els viatges de la paraula. Solo veus (pàg. 25)
Divendres, 16 de març de 2018
Contracció pública - paternitats corresponsables. (pàg. 25)
Taller d’autodefensa feminista (pàg. 25)
Concert d’Angue & Her Hot Jazz Trio (pàg. 26)
Dissabte, 17 de març de 2018
Exposició i xerrada. La dona i el treball (pàg. 26)
Itinerari: Les dones oblidades: memòria i espai públic
a l’Eixample (pàg. 27)
Dilluns, 19 de març de 2018
Conferència. Trenes tallades. Records d’una nena
de Rússia (pàg. 28)
Dimarts, 20 de març de 2018
Taula rodona. Permisos iguals i intransferibles per a una
paternitat corresponsable (pàg. 28)
Dimecres, 21 de març de 2018
#Dones i espai públic. Itinerari urbà (pàg. 29)
Conferència. Transgressores i fascinants. Les independents:
D’Hildegarda de Bingen a Maria Llopis (pàg. 29)
Dijous, 22 de març de 2018
Teatre i música ROIG (pàg. 30)
Divendres, 23 de març de 2018
Grup de mitja subversiva (pàg. 30)
Concert de Giulia Valle Trio (pàg. 31)
Diumenge, 25 de març de 2018
Concert i acte feminista de l’Associació de Veïns de Sant Antoni.
Feminitzem el barri! (pàg. 31)
Dijous, 29 de març de 2018
Cine Fòrum Imani (pàg. 32)
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Exposicions
Il·lustradores. Del 12 de febrer al 18 de març. CC Sgda. Família
Còmics contra el masclisme. Del 26 de febrer al 12 de març.
CC Cotxeres Borrell
Jigeen Dey… Jigeen Duu… De l’1 al 22 de març.
CC Ateneu Fort Pienc
Il·lustríssi+ Flavita Banana, a pèl. De l’1 al 29 de març. CC Urgell
Dones sindicalistes. Del 2 al 14 de març. CC Ateneu Fort Pienc
Relats d’un cos menstruant. Del 5 al 24 de març.
Casal de Barri Espai 210
Primer va ser la paraula. Del 6 al 28 de març. CC La Casa Elizalde
Fora Eixample

Dreta Eixample

Esquerra

Fort Pienc

Sagrada Família

Sant Antoni

Dilluns 12 de març

A les 18.15 h
APDE (c. Diputació, 306, pral.)
Celebració del Dia de la Dona
Acte de reconeixement a les sòcies amb 25
anys d’antiguitat a l’entitat, que rebran la insígnia de plata d’APDE. En acabar hi haurà un petit
refrigeri.
A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Cicle + Dones: Memòria històrica
Conferència. La maternitat d’Elna
Enmig de la derrota de la Guerra Civil, al gener
de 1939, fugiren
476.000 persones cap a França.
Homes, dones,
criatures, tropes
de l’exèrcit en retirada... Era l’exili
republicà. Moltes
d’aquelles persones foren tancades al camp de concentració
de la platja d’Argelers, en condicions extremes.
Només una dona, “La senyoreta Isabel” va reaccionar, i en un casalot abandonat situat a la
població d’Elna, va organitzar una maternitat
que va salvar la vida de 597 nadons.
A càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora i
autora del llibre La maternitat d’Elna.

els seus actes, sinó per
trobar respostes a les
qüestions que l’agiten
i la consumeixen. Però,
qui és Ismene? “Volia
morir heroicament per
fer-se perdonar de no
ser heroica”. La seva
germana Antígona és
millor que ella? Jutjar-la és molt fàcil.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família)*

Dimarts 13 de març

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Cinema. Félicité
Alain Gomis. Alemanya, Bèlgica, França, Líban,
Senegal, 2017. Durada: 123 min VOSE.
Félicité és una dona independent i orgullosa que
treballa de cantant en un bar de Kinshasa, que
captiva el públic amb el ritme de la música i les
seves poderoses i malenconioses melodies. Però
un dia el seu fill té un accident greu. Mentre és
a l’hospital, Félicité intenta aconseguir desesperadament els diners necessaris perquè l’operin.
D’una manera frenètica, recorrerà els barris més
pobres i més rics de la capital congolesa. Dins
del cicle “Cinema africà i dona”, organitzat per
l’Associació Africadoolu (www.africadoolu.com)

A les 19.30 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Ismene. Monòleg teatral - conferència
i col·loqui **
A càrrec d’Imma Colomer i Fina Rius
Ismene va ser una de les supervivents a la tragèdia atroç de la seva nissaga en l’antiga Grècia.
Quan accepta el repte de la invitació a la conferència, no ho fa amb la intenció de justificar
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Dimecres 14 de març

De 17 a 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Taller d’auto-vinyetes
En aquest taller dibuixarem un autoretrat en
forma de vinyeta o tira còmica posant sobre la
taula els propis defectes i manies que ajudaran
a representar el pitjor d’un mateix amb molt
d’humor i ironia. Un exercici sa i comunitari que
no necessita d’habilitats artístiques, però sí de
capacitat de riure’s d’un mateix.
A càrrec de Flavita Banana. Cal inscripció prèvia. Consulteu el web ccurgell.cat

Elles són dues germanes que, com cada matí,
es lleven disposades a gaudir d’un nou dia. Tot
sembla anar com sempre fins que reben una
carta que trencarà la seva rutina. Una notícia
que canviarà per sempre les seves vides. La
seva, és una història d’amor. Un amor incondicional i sincer. Una lliçó de tendresa i superació.

Dijous 15 de març

A les 19h
Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)
Els viatges de la paraula. Solo veus
A càrrec de: Mariona Sagarra i Trias, cantant
Concert de poemes musicats de Montserrat
Abelló, Mercè Rodoreda, Fernando Pessoa, Dolors Miquel, entre altres, que gira al voltant dels
sentiments expressats en la veu, en la màgia de
les paraules i el poder de la música. La cantant
combina el cant i els efectes sonors amb les explicacions de tot el que es va escoltant.

Divendres 16 de març
A les 20 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Les Mamies
Cia Les Mamies (Anna Castells i Alice Sorin).
Un espectacle on el cos, la música i la poesia
visual et fan viatjar amb Joséphine i Madeleine.

A les 18 h
C. Marina (entre c. Provença i c. Mallorca)
Contracció pública - paternitats
corresponsables **
Concentració en espai públic amb lectura de
manifest reivindicant una paternitat corresponsable
Organitza: Homes Igualitaris
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família)*

De 19 a 21 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Taller d’autodefensa feminista,
amb Karin Konkle **
En aquest taller treballarem la gestió de l’espai
personal, el nostre posicionament per a mantenir
la calma en una situació de possible perill i l’entrenament en la seguretat física. Aprofundirem
en la comunicació verbal i no verbal, com marcar
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límits i fer que aquests es respectin dificultant
així un possible atac físic. També, com adoptar
una posició defensiva bàsica i cops essencials.
Cal inscripció prèvia a: helia@heliadones.org
Organitza: Hèlia Dones
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
A tot jazz!
Angue & Her Hot Jazz Trio
Angue: veu, Dave Mitchell: guitarra,
Pere Loewe: contrabaix.
Angue & Her Hot Jazz Trio suposa la maduresa
d’un projecte que conserva l’essència dels seus
orígens: jazz tradicional, swing i blues. Interpretaran vells estàndards de jazz i composicions de
principis de s. XX amb calidesa i sensualitat, fent
homenatge a algunes de les grans dones del jazz.

Compartirem en un espai obert al públic les
nostres impressions sobre el procés de creació
de les petites peces tèxtils creades per la exposició i convidarem a obrir el debat sobre aquesta important temàtica.
Confirma’ns la teva assistència als correus
mitja.subversiva@gmail.com
o teixintvincles@gmail.com
Organitza: Teixint Vincles i Mitja Subversiva
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

A les 10.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Cicle + Dones: Memòria Històrica
Itinerari. Les dones oblidades: memòria i espai
públic a l’Eixample.
En aquest itinerari passejarem per l’Eixample
tot qüestionant el disseny de l’espai públic amb
perspectiva de gènere, reflexionant entorn als
símbols i la memòria històrica que omplen els
nostres carrers i donant valor i visibilitzant la
història i les lluites que les dones i els col·lectius femenins han portat a terme a per millorar
i humanitzar la ciutat.
A càrrec de Trama Serveis Culturals.
Cal reserva prèvia. Consulteu el web.

Dissabte 17 de març

De 10 a 13 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480,)
La dona i el treball: exposició i xerrada **
Som grups de costura del barri de sagrada família que ens hem unit amb la intensió de compartir experiències i sabers al voltant de l’art
del teixit però sobretot a l’art de sobreviure com
dona en una societat patriarcal.
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Dilluns 19 de març

Dimecres 21 de març

Dimarts 20 de març

Organitzen: PIAD, Espais i Casal Gent Gran Districte de l’Eixample

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Cicle + Dones: Memòria històrica
Conferència. Trenes tallades.
Records d’una nena de Rússia
Un relat corprenedor de la Guerra Civil, el de
l’exili de la Rosa Rosés, una nena de 12 anys,
que l’any 1938 va ser enviada pels seus pares
a la URSS. Una història de superació, exili i lluita explicada en primera persona. Una història
contra l’oblit.
A càrrec de Roser Rosés, autora del llibre Trenes
tallades.

A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. de Provença, 480)
Taula rodona - Permisos iguals e intransferibles
per a una paternitat corresponsable **
Per a una viable coresponsabilitat en la paternitat es necessita un temps per a desenvolupar-la, per això és necessari per llei uns
permisos iguals e intransferibles a les de les
dones-mares.
Organitza: Associació Homes Igualitaris (AHIGE)
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *
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De 10 a 12 h
#Dones i espai públic. Itinerari urbà. Eixample
Realitzar un recorregut guiat pel districte de
l’Eixample en relació a les dones i l’espai públic:
Què ens diu la ciutat sobre les dones d’ara i
d’abans? És equitatiu i igualitari l’espai urbà? O
reforça les desigualtats entre homes i dones?
Passejarem mirant els carrers, les places, els
mercats… des d’una perspectiva de gènere, per
reflexionar sobre la relació entre urbanitat i ciutadania, entre dones i espai públic.
Sortida des de La Pedrera
(c. Provença, 261-265)
A càrrec de Trama Serveis Culturals
Per poder participar cal ser persona sòcia o
usuària d’un Casal o Espai de Gent Gran Municipal del Districte l’Eixample.
Places limitades. Cal inscripció prèvia del dilluns 12 de març al dijous 16 de març de 10.30
a 12.30 h, per telèfon o presencials en els següents Espais:
– Espai Esquerra de l’Eixample
c. Rosselló, 78-80. Telèfon 93 410 8265
– Espai Sant Antoni,c. Borrell 44-46,
(interior d’illa) Telèfon 93 451 67 36
– Espai Montserrat Olivella, c. Calàbria, 260.
Telèfon 93 706 12 34
A les 19 h
Biblioteca Fort Pienc Sala d’actes
(Pl. del Fort Pienc, 4-5)
L’aventura de conèixer
Transgressores i fascinants. Les independents:
D’Hildegarda de Bingen a Maria Llopis
A càrrec de: Bel Olid.
Cicle realitzat a diferents biblioteques de BCN
amb motiu del dia de la dona, en el qual es
parlarà d’algunes de les dones més valentes i
agosarades que hi ha hagut al llarg dels segles,
amb especial interés per les que van revolucionar el segle XX, no en va anomenat el segle de
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les dones. Totes van guiar els seus propis destins i van dir no al que la societat benpensant
volia per a elles, que acostuma a ser sempre
força avorrit, en especial si es té l’ànima rebel,
com és el cas de les nostres “transgressores i
fascinants”. Dones lliures i emancipades que
contagien ànsies de llibertat.

les seves mutacions i facetes. La nostra intenció
és que, entre punt i punt, aquesta sigui una plataforma que doni peu a accions per a qüestionar,
protestar, criticar, canviar… El grup està obert a
tota aquella persona que se’ns hi vulgui unir.

Dijous 22 de març

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Teatre i música. Roig
A càrrec de Mònica Lucchetti, Carles Beltran i
Tànit Navarro.
Homenatge a Montserrat Roig. Un espectacle
emotiu on, a més de fer divulgació de l’obra de
l’autora, també trobarem records, olors, colors i
emocions de la vida de Montserrat Roig i el seu
entorn més estimat.

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
A tot jazz!
Giulia Valle Trio
Giulia Valle: contrabaix, Marco Mezquida: piano,
David Xirgu: bateria
Compositora i contrabaixista a la recerca constant de noves vies d’expressió, Giulia Valle encapçala actualment un trio amb la voluntat de
mostrar el seu discurs musical de manera «més
sintètica i interactiva». Una de les jazzwomen
més intenses d’Europa amb un projecte en trio
que promet dosis ben altes de llibertat i de bellesa. *Barcelona Districte Cultural.

Divendres 23 de març

Diumenge 25 de març

De 17 a 20 h
Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Grup de mitja subversiva **
Som un grup de persones que ens trobem cada
quinze dies a la llibreria La Caníbal per a teixir i
desteixir no tal sols llana si no l’entramat moral i
social en el que ens veiem submergides. Ens interessa l’intercanvi de coneixements i idees en totes
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Organitza: La caníbal SCCL http://mitjasubversiva.blogspot.com.es/
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família) *

A les 12 h
Jardinets de l’Alguer (Av. Mistral entre
els carrers Calàbria i Viladomat)
Concert i acte feminista de l’Associació de Veïns
de Sant Antoni. Feminitzem el barri!
Concert, actuacions musicals i parlaments de
reconegudes feministes per celebrar el Dia de
les Dones i els 50 anys de l’Associació de Veïns
de Sant Antoni.
31

Dijous 29 de març

A partir de les 18 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
I cicle de cinema i dona
Cine Fòrum de la pel·lícula Imani.
Directora: Caroline Kamya (19.30 h).
Taller amb degustació de sucs naturals africans (18 h).
Imani (fe), és una història d’històries que descriu a la perfecció la quotidianeïtat de la societat ugandesa a través d’un dia en la vida de tres
personatges i les persones que els envolten:
una sirvent a una casa rica de Kampala, un ballarí de breakdance que té un programa social
amb nens del carrer en els suburbis de la ciutat
i un menor soldat que torna al seu llogaret prop
de Gulu, en el nord del país
A càrrec d’AfricAdooluu.

Del dilluns 12 a dijous 15 de març

De 16 a 20:30 h
Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona (c/ Casanova, 143)
II Congrés per a l’eradicació de les violències
masclistes des dels serveis socials i sanitaris
Congrés especialitzat en violències masclistes
i especialment dirigit a estudiants i professionals de l’àmbit sociosanitari que comptarà amb
seminaris d’especial interès en la matèria de la
mà de grans professionals.
Necessària inscripció prèvia a:
inscripcio.congres@gmail.com.

Tots els divendres de març

De 17h a 20 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Portes obertes - Taller arpilleres **
Un espai obert a l´intercanvi d´experiències al
voltant de la diversitat cultural. Una oportunitat
per teixir nous vincles a traves de l´art i promoure el diàleg com eina de construcció de pau.
Organitza: Teixint Vincles
Col·laboren: Casal de Barri Espai 210 i Comissió Feminismes
i Canvi Social (PDC Sagrada Família) *

Cada dilluns, del 12 de març
al 9 d’abril

De 19.30 a 22 h
Llibreria La caníbal (c. Nàpols, 314)
Curs “Mujeres panafricanistas y Black Power”
impartit per Aby Nfebea
Curs de 12 hores lectives adreçat a totes les
persones - activistas o no - interessades a
conèixer una aproximació a la història i filosofia del moviment radical negre. A través de les
dones més rellevants que al llarg dels darrers
150 anys han marcat el moviment d’alliberament negre coneixerem les vessants més rigoroses del panafricanisme com el cimarronatge,
rastafarisme o Black Powery. Les seves protagonistes, des d’Amy Jaques Garvey, Claudia
Jones, Winnie Mandela, Martha Mumie, Betty
Sabhazz, Angela Davis, Miriam Makeba, Mbuyi
Nehanda, Affiong L Affiong, Andreia Beatriz...
Preu del curs: 99 €
Organitza: La caníbal SCCL (www.lacanibal.net)

Organitza: Hèlia Dones i SEPC Clínic
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EXPOSICIONS

De l’1 al 22 de març

Del 12 de febrer al 18 de març

Centre Cívic Sagrada Família. Sala
d’exposicions Àlex García (c. Provença, 480)
“Il·lustradores”
Cada vegada més veiem com els llibres il·lustrats i còmics fets per dones prenen protagonisme als prestatges de llibreries i biblioteques. L’exposició d’aquest any serà una mostra
d’aquestes dones il·lustradores, que amb la
seva mirada transgressora, ens donen una nova
visió del món.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte

Del 26 de febrer al 12 març

Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Espai OFF (c. Viladomat, 2)
Còmics contra el masclisme
L’exposició va ser produïda per la Regidoria de
Feminismes i LGTBI, està especialment adreçada al públic adolescent i jove i ens apropa a la
construcció dels estereotips de gènere i al paper
de les representacions culturals en la reproducció i/o eradicació de la violència masclista.
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Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Sala d’exposicions (pl. Fort Pienc 4-5)
2Jigeen Dey… Jigeen Duu…” de Marie Ngom
Confiar-se a través d’una tela, tal és l’entusiasme de la pintora de quadres senegalesa Marie
Ngom. En aquesta exposició titulada “ Jigeen
Dey.... Jigeen Duu “ que en Wolof significa ”La
dona Deu.....La dona no Deu”, himne per a la
dona senegalesa, Marie pinta i descriu la mirada
torta que tendeix a posar-se allà on la dona és
predestinada o suposada a estar, la Casa, l’educació dels nens, els quefers domèstics i l’esfera
de la reproducció en les societats falocràtiques.
Les obres concebudes per l’artista, pels seus
títols i formes plàstiques, evoquen amb força
aquesta necessitat visceral de llibertat i d’amor.

De l’1 al 29 de març

Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Il·lustríssi+ Flavita Banana, a pèl
Flavita Banana és el nom artístic de la il·lustradora Flavia Álvarez (Barcelona, 1987). Després
d’estudiar Arts i Disseny i cursos superiors
d’il·lustració a l’Escola Massana, es va especialitzar en la creació de vinyetes d’humor. Les
seves vinyetes narren amb ironia i enginy, l’absurditat de les relacions humanes, en la seva
majoria dones, protagonistes de la seva vida,
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els seus sentiments i les seves contradiccions.
El seu treball destaca per la seva sinceritat, la
barreja d’emocions i cinisme i el seu sentit de
l’humor. Aquesta exposició és una recopilació
de les millors vinyetes de l’autora, exposades
per primer cop a Barcelona en format original.
*Dins el cicle + Dones

Del 2 al 14 de març

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Espai OFF (pl. Fort Pienc 4-5)
Dones sindicalistes
Aquesta exposició de l’institut Català de les Dones, ens presenta 12 dones que al llarg de la història van destacar per la seva tasca en diferents
organitzacions sindicals. Dotze dones procedents
de diverses organitzacions sindicals (anarquistes,
socialistes, marxistes...) que van defensar les seves idees i conviccions permetent la transformació de les relacions interpersonals i socials amb
l’objectiu de construir una societat més justa.
Exposició coordinada per l’escriptora Antonina
Rodrigo

Del 6 al 28 de març

Centre Cultural La Casa Elizalde
(c. València, 302)
Primer va ser la paraula.
Fotografia de Lagarto Fernández
El projecte mostra els retrats de tretze dones que
treballen activament per la pau a Orient Mitjà.
Són dones israelites, palestines i internacionals
que dediquen la seva vida i esforços per aconseguir la fi de l’ocupació de Palestina per part d’Israel, i l’acabament de la violència en aquest territori.
Hi col·labora: Centre d’Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores

Del 5 al 24 de març

Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
Relats d’un cos menstruant
Al llarg dels segles podem trobar espais i cossos sotmesos a dominacions i violència. És el
cas de la Terra, aquest planeta en el qual vivim
i el qual ens dóna vida, i el qual sobreexplotem i
del qual ens n’aprofitem. I també és el cas dels
nostres cossos, més concretament dels cossos menstruants, els quals han sigut i són encara callats, maltractats i abandonats. És per
això que, des d’una visió ecofeminista, ens cal
apropar-nos i reapropiar-nos d’aquests espais i
d’aquests cossos per tal de reivindicar-los i retornar-los els drets que els hi pertoquen.
A càrrec d’Eva Entropia.
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família)
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Notes:
– Totes les activitats són gratuïtes excepte les que indica
el preu a la descripció.
– Tots els actes tenen aforament limitat. Si cal fer reserva
d’entrada ho trobareu especificat al web dels diferents
equipaments.
(*) La Comissió de Feminismes i Canvi social del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, està formada per:
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Associació
de Veïns i Veïnes Sagrada Família, Associació Hèlia, Associació Xarxa Dos Deu, Fundació Aroa, Centre Cívic Sagrada Família, Districte de l’Eixample, Homes Igualitaris
(AHIGE Catalunya), Llibreria La caníbal i Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD- Eixample).
Més informació al web:
http://placomunitari.avvsagradafamilia.net
(**) Acte dins del cicle Dona’t Espai
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ENTITATS I SERVEIS
PARTICIPANTS
• AADAS - Associació d’assistència dones
agredides sexualment (*)
• Associació Dones Mundi Les cariàtides del món *
• Associació independent de dones
de Catalunya *
• Associació per la dona efectiva (APDE) *
• Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
• Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample - Vocalia de dones (*)
• Associació de Veïns Dreta de l’Eixample (*)
• Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)
• Associació de Veïns Sant Antoni (*)
• Associació Teatre Dona (*)
• Associació Xarxa Dos Deu
• Aula Ambiental Sagrada Família
• Biblioteca Fort Pienc
• Biblioteca Pública Arús
• Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte
• Biblioteca Sofia Barat
• Casal de Barri Espai 210
• Casal de Gent Gran Carlit
• Casal Infantil Urgell
• Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
• Centre Cívic Casa Golferichs
• Centre Cívic Cotxeres Borrell
• Centre Cívic Sagrada Família
• Centre Cívic Urgell
• Centre Cultural Casa Elizalde
• CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos
per a les Dones
• Consell de les Dones de l’Eixample
• Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)
• Club Futbol Sala Eixample sénior femení *
• Districte de l’Eixample (*)
• Equip Clínic CIPAIS (Centre d’intervenció
psicològica, anàlisi i integració social) *
• Espai de Gent Gran Esquerra
• Espai de Gent Gran Fort Pienc
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• Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
• Espai de Gent Gran Montserrat Olivella
• Espai de Gent Gran Sagrada Família
• Espai de Gent Gran Sant Antoni
• Federació d’Organitzacions de Gent Gran,
Dones i Família (FOCAGG) *
• Fundació Aroa (*)
• Fundació SETBA (*)
• Grup Àgata. Associació catalana de dones
afectades de càncer de mama *
• Grup de mitja subversiva
• Grup de poesia Ahl-e-Qalam
• Grup de poesia Poemes al Nas de la Lluna
• Hèlia Dones (*)
• Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
• 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 (*)
• Projecte XEIX
• Regidoria de Feminismes i LGTBI
• Teixint Vincles
• Trama Serveis culturals
• Unió Cívica de consumidors i mestresses
de casa (UNAE) *
(*) Formen part del Consell de les Dones
del Districte de l’Eixample
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barcelona.cat/diadones
#DiaDones18

