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Un 8M i molts retrobaments. De nou, encarem el Dia 
Internacional de les Dones amb l’objectiu d’ampliar els nostres 
espais de lluita. Durant el que serà un dels mesos de març més 
intensos dels últims anys, desenes d’activitats ens submergiran 
en aquesta reflexió col·lectiva entorn de les llibertats sexuals. 
Amb performances, xerrades, taules rodones i moltes arts 
escèniques, aprendrem sobre el nostre llegat de llibertat i plaer al 
llarg de la història.

Ens reivindiquem una vegada més com a subjectes actius en 
tots els aspectes de la realitat. Amb el guiatge de les dones de 
totes les edats, de les dones trans, de les dones racialitzades 
i de les dones amb diversitat funcional, aquest 8M aprendrem 
més sobre nosaltres i enfortirem els llaços que ens uneixen 
en totes les lluites conjuntes: perquè sempre serem lliures 
estimant-nos de manera conjunta i reforçant les nostres lluites 
de manera contundent contra el patriarcat. I ho farem amb més 
contundència que mai. Amb la contundència que requereix la 
lluita contra l’auge de l’extrema dreta que s’està produint arreu. 

Ens preparem per reivindicar i aprofundir en el nostre gaudi, per 
prendre el control absolut dels nostres cossos i de les decisions 
que ens impliquen i per sortir al carrer amb tota la rauxa que neix 
de l’organització comunitària.

Visca la lluita feminista i visca el 8M col·lectiu al districte de Sant 
Andreu!

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu

El 8 de Març recordem les 120 dones cremades en una fàbrica tèxtil de 
Nova York i l’allau de lluites que aquest episodi va provocar arreu del món, 
havent aconseguit el guany de drets mitjançant l’organització i la mobilit-
zació col·lectives. Malgrat els avenços aconseguits, els drets de les dones 
encara no estan plenament garantits. És més, en moltes ocasions estan 
subjectes a retrocessos tant dins del nostre país com arreu del món. 

Continuem patint el risc de ser violentades quan denunciem els eixos 
d’opressió per classe, origen, capacitisme i un llarg etcètera. A més, la 
discriminació dins de les estructures i de les relacions socials, econòmi-
ques i polítiques encara persisteix. Per això, denunciem la feminització de 
la pobresa, especialment entre les dones migrades des d’Àfrica i Àsia, i la 
precarietat d’un sector principalment femení com ho és el de les cures. 

Denunciem que el patriarcat perpetua la jerarquització, les desigualtats i 
les discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes que 
es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida. En aquest sentit, actu-
alment persisteix la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral i es 
produeix una sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de 
presa de decisions i de més visibilitat.

Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pa-
teixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles 
i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i 
rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis 
i dels seus entorns laborals, familiars o d’amistats. En segon lloc, la resposta 
institucional ha d’estar a l’alçada. La vitalitat del moviment feminista al carrer 
i la seva agenda política transformadora ha irromput amb força per impulsar 
a través de polítiques públiques una veritable transformació feminista.

Volem acabar aquest manifest visibilitzant que a tot el món, s’impedeix 
que milions de dones exerceixin drets sexuals i reproductius sense ser 
perseguides si s’atreveixen a fer -ho. Nombrosos governs, grups religiosos, 
líders polítics o fins i tot les seves pròpies famílies intenten dictar qui po-
dem besar, a qui podem estimar, com ens hauríem de vestir, quan podem 
tenir fills i quants. Reivindiquem el dret a decidir sobre el nostre cos, a 
avortar si així ho decidim, a vestir com ens agrada i a gaudir de les nostres 
relacions sexuals.

CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

MANIFEST



ACTE CENTRAL I GALA DE 
LLIURAMENT DEL 37È PREMI 8 DE 
MARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY
DISSABTE 18 DE MARÇ | 17.30 H

Amb el lema El desig irrefrenable de llibertat, l’objectiu del premi de 
l’any 2023 és donar suport a projectes que permetin avançar en el lliure 
desenvolupament de la llibertat sexual de les dones en tota la seva 
diversitat i garantir els seus drets sexuals i reproductius.

L’acte s’iniciarà amb la tradicional entrega de guardons als projectes 
premiats en la 37a edició d’aquest premi, i, en concloure l’acte, es 
donarà pas al concert i a la performance col·lectiva que s’ha treballat 
amb les dones dels barris del districte de Sant Andreu.

Aquesta performance sorgeix dels tallers i la reflexió entre les partici-
pants entorn de la temàtica de la llibertat sexual. L’actuació serà una 
peça artística amb la informació recollida durant els tallers amb l’objec-
tiu de manifestar les realitats i vivències de les persones implicades. 

Organització: Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona i Districte de Sant Andreu

Lloc: Espai Bota (recinte Fabra i Coats)

EXPOSICIÓ: DONES FOTÒGRAFES
DEL DIMECRES 8 DE MARÇ AL DIUMENGE 30 D’ABRIL

Al llarg del temps han estat moltes les dones que han retratat la 
història de Barcelona a través dels objectius de les seves càmeres. 
L’exposició “Barcelona fotògrafes” és una crònica visual de la 
història recent de la ciutat que reivindica la tasca de tantes dones 
que han estat oblidades en la construcció de la imatge moderna de 
Barcelona. Es pot visitar del 6 de març al 6 de juny davant d’El Born 
Centre de Cultura i Memòria.

Organització: Ajuntament de Barcelona

Lloc: Espai Bota (recinte Fabra i Coats)

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA 
COL·LECTIVA ALS BARRIS DEL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU

En aquest taller es treballa en la creació d’una performance-acció 
col·lectiva emmarcada en el 8M, Dia Internacional de les Dones. A través 
de diverses dinàmiques del moviment, provinents de la dansa i el teatre 
social, es desenvoluparà la reflexió entorn de les llibertats sexuals i la 
seva afectació. Amb la informació recollida en els tallers s’estructurarà 
la peça que serà representada en l’acte central del 18 de març. 

Els tallers s’han celebrat en els espais següents:

DILLUNS 13 I 20 DE FEBRER

Centre Cívic Trinitat Vella

DIVENDRES 17 DE FEBRER

Casal de Barri Congrés-Indians, en col·laboració amb la Taula de 
Persones amb Discapacitat del Districte de Sant Andreu

DIVENDRES 24 DE FEBRER

Casal de Barri Torre de la Sagrera

DILLUNS 27 DE FEBRER

Centre Cívic Baró de Viver

DIVENDRES 3 DE MARÇ

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran de Navas de Tolosa

A càrrec de Median-T la Danza.

Organització: Districte de Sant Andreu i Consell de Dones del Districte 
de Sant Andreu

ACTE CENTRAL 8M 
DISTRICTE DE SANT ANDREU

8M: LLIBERTATS 
SEXUALS

Interpretació  
en llengua de signes
Subtitulació en pantalla



INTERVENCIÓ 
ARTÍSTICA 
COL·LECTIVA: 
8M, LLIBERTATS 
SEXUALS
DIVENDRES 24 DE FEBRER | 17.30 H

En aquest taller treballarem en la 
creació d’una performance-acció 
col·lectiva en relació amb el 8M. A 
través de diverses dinàmiques de 
moviment (provinents de la dansa 
i el teatre social) es treballaran les 
llibertats sexuals i la seva afec-
tació entre les persones partici-
pants. Amb la informació recollida 
s’estructurarà una peça artística 
que serà representada el 18 de 
març. Aquest taller està adreçat a 
dones i grups dissidents. 

Lloc: Casal de Barri Torre de la 
Sagrera

Organització: Median-T la Danza, 
amb la col·laboració del Consell 
de Dones del Districte de Sant 
Andreu

(RE)PINTADA 
DE MURAL 
FEMINISTA 
AMB LA 
IL·LUSTRADORA 
CLARA SÁEZ
DIJOUS 2 DE MARÇ | 10 H

En el marc de les activitats que 
l’Ateneu organitza al voltant del 

Veus Contra el Masclisme, la 
il·lustradora Clara Sáez repintarà 
el seu mural del carrer del Segre, 
14 per denunciar la violència 
masclista, mural que va ser 
víctima d’un acte vandàlic ara 
fa alguns mesos. Clara Sáez 
és una dissenyadora gràfica 
i il·lustradora de Barcelona. 
Generalment treballa amb 
projectes per a entitats socials 
i culturals. Combina aquestes 
disciplines amb la docència amb 
adolescents i és cofundadora del 
projecte Pin Tam Pon.

Lloc: Ateneu L’Harmonia

Organització: Ateneu L’Harmonia

ACTIVITAT 
INFANTIL I 
FAMILIAR: 
BRUIXES 
SALVATGES I 
REBELS
DIVENDRES 3 DE MARÇ | 17 H

Es faran activitats i jocs amb 
el fil conductor de les bruixes 
amb l’objectiu de trencar 
l’estigma de dones malvades 
i lletges que ha perpetuat la 
història i l’imaginari col·lectiu i de 
recuperar el que realment eren 
en origen: dones valentes, sàvies, 
amb coneixements medicinals, 
lliures i transgressores. L’activitat 
comptarà amb un contacontes, 

un racó de lectura, un espai de 
proves de diversos jocs de taula 
i un espai sensorial. Els infants 
participants rebran un obsequi 
consistent en unes bossetes 
aromàtiques amb herbes 
medicinals per fer una manualitat 
sobre el llegat curatiu de les 
bruixes. A més, durant tota la 
tarda hi haurà música d’ambient 
que atregui el públic i acompanyi 
les activitats; es proposa jazz fet 
per dones.

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella 
(entrada pel carrer Alt)

Organització: Xarxa de Casals 
Infantils del Districte de Sant 
Andreu (Casal Infantil Trinitat 
Vella, Casal Infantil Baró de Viver 
i Casal Infantil Ciberaula Bon 
Pastor)

MÚSICA I 
TECNOLOGIA A 
LES GRADES
DIVENDRES 3 DE MARÇ | 17 H

Música, tecnologia i 
reivindicació: aquests són els 
ingredients de la celebració 
amb motiu del Dia de la Dona 
al Canòdrom. Els dies previs 
al 8 de març ens trobem a les 
grades per reivindicar més 
presència de dones i identitats 
no-binàries en aquests espais 
on encara queda molt camí per 

aconseguir la paritat de gènere. 
A través d’aquesta intersecció, 
enguany posarem al centre 
la creació musical femenina a 
través de l’aplicació de sistemes 
d’intel·ligència artificial. Serà 
una festa per hackejar l’escletxa 
del gènere i constatar que les 
dones participen en la revolució 
algorítmica. Comptarem amb 
la música d’artistes emergents i 
consolidades, així com expertes, 
creadores i desenvolupadores 
del sector tecnològic per 
incorporar una mirada més 
radical, diversa i acollidora.

Lloc: Canòdrom - Ateneu 
d’Innovació Digital i Democràtica

Organització: Canòdrom, 
EllESmusic i DigitalFems

RECITAL POÈTIC: 
FRONTERES, 
VEUS PRESENTS
DIVENDRES 3 DE MARÇ | 18 H

Fronteres, veus presents és 
un recital poètic que parla de 
fronteres des d’un punt de vista 
tan divers com el de les diferents 
poetesses que hi participen. 
Es tracta d’un recital amb la 
intenció clara de trencar, abolir 
i desfer tota mena de frontera 
repressiva, en què s’oferirà un 
ventall de poemes que des de 




la paraula i la creativitat volen 
superar tota mena d’hostilitat. 
A càrrec d’Emília Illamola, Glòria 
Calafell, Montse Assens, Lali 
Ribera i Marta Pérez Sierra.

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organització: Centre Cívic Sant 
Andreu

LA GUITARRA DE 
CONCERT: DUO 
RUBIO FRANCH
DIVENDRES 3 DE MARÇ | 19 H

El duet femení Rubio Franch farà 
un concert de guitarra clàssica 
dins del cicle «La guitarra de 
concert». Per accedir-hi cal 
portar dos donatius per al banc 
d’aliments de proximitat: un 
donatiu monetari a partir d’1 
euro i un producte d’alimentació 
no perible o producte d’higiene 
personal o producte de neteja. 
L’aforament és limitat; cal 
reservar plaça a  
informacio@canportabella.cat.

Lloc: Casal de Barri Can 
Portabella

Organització: Casal de Barri Can 
Portabella i Associació Veïnal 
Sant Andreu Sud

DANSA: BAILES 
DE HISTÉRICAS
DIVENDRES 3 DE MARÇ | 19 H

Bailes de histéricas invoca 
els cossos de ballarines que 
han trencat estereotips i han 
marcat la història de la dansa 
combinant-ho amb la idea de la 
histèria com a malaltia. Carmen 
Muñoz i un cantaor exploten 
el potencial interpretatiu de la 
peça amb un resultat elegant, 
amb molt de discurs, visceral 
i passional, que agita l’escena 
barcelonina del flamenc. A càrrec 
de la companyia Carmen Muñoz.

Durada: 50 minuts

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural i Barcelona 
Districte Cultural

TROBADA DE 
DONES IMPROVI-
SADORES
DISSABTE 4 DE MARÇ | DE 10 A 18 H

La primera trobada de dones 
improvisadores tindrà lloc a Can 
Clariana i serà plena de complici-
tats i aprenentatges. Crearem un 
espai segur de reflexió sobre el 
patriarcat en la impro. Si ets dona 
improvisadora i vols tenir més 
informació, envia’ns un correu a  
info@canclariana.cat.

Lloc: CC Can Clariana Cultural

Organització: CC Can Clariana 
Cultural i Minusas al Vacío

PARLEM AMB 
NADIA HAFID, 
IL·LUSTRADORA 
I AUTORA DE 
CÒMICS
DISSABTE 4 DE MARÇ | 11 H

L’autora d’El Buen Padre i 
Chacales (Sapristi) conversarà 
amb Ivan Pintor al voltant de la 
seva obra gràfica, que la situa en 
primera línia de les noves veus 
femenines del còmic nacional. 
Entrada: 2 euros. 

Lloc: Espai Zero de la Fàbrica de 
Creació (recinte Fabra i Coats)

Organització: Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra

TALLER DE 
PANCARTES
DISSABTE 5 DE MARÇ | 12 H

Pintarem pancartes que després 
cadascuna podrà utilitzar a la 
manifestació del 8M. El taller de 
pancartes és una trobada per a 
dones de totes les edats. Porta la 
teva cartolina o cartró i uneix-te 
a pintar amb nosaltres i passar 
una bona estona xerrant! Serà un 
taller amb taquilla inversa en què 
cadascuna podrà aportar el que 
vulgui.

Lloc: Societat Cultural i Esportiva 
La Lira

Organització: ART-ES Medea

TALLER AMB 
JOCS DE TAULA: 
CAP A UN MÓN 
MÉS FEMINISTA
DILLUNS 6 DE MARÇ | 17.30 H

En aquest  taller de coeducació 
amb jocs de taula moderns 
debatrem sobre les dones 
que han canviat el món de la 
cultura, la ciència i la tecnologia, 
revisarem els estereotips de 
gènere i parlarem del sistema 
patriarcal mentre juguem a jocs 
de taula. Per a nens i nenes de 
8 a 12 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Cal inscripció 
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prèvia per telèfon (93 360 05 50), 
correu electrònic  
(b.barcelona.ii@diba.cat) o 
personalment. A càrrec de 
Noemí Blanch i Cati Hernández, 
de Revolúdica.

Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-
Can Fabra

Organització: Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra

STRONG  
BARÓ RACE
DILLUNS 6 DE MARÇ | 18 H

Cursa d’obstacles i habilitats. 
Cal inscripció prèvia d’equips. Si 
no teniu equip, contacteu amb 
nosaltres @apcfranjabesos. 

Activitat a partir de 10 anys.

Lloc: Camp de Futbol Baró de 
Viver

Organització: Sala Jove Baró de 
Viver, Camp de Futbol Baró de 
Viver i Educadors de Carrer APC i 
CSS Franja Besòs

TALLER OBERT 
DE DEFENSA 
PERSONAL PER 
A DONES (NO MIXT) 

DILLUNS 6 DE MARÇ | 18.30 H

A càrrec d’Albert Jiménez. 
L’aforament és limitat;  

cal fer la reserva a  
informacio@canportabella.cat.

Lloc: Casal de Barri Can 
Portabella 

Organització: Casal de Barri Can 
Portabella i Associació Veïnal 
Sant Andreu Sud

TALLER: 
MINDFULNESS 
PER ALLEUGERIR 
L’ESTRÈS I 
L’ANSIETAT
DIMARTS 7 DE MARÇ | 16 H

Acostant-nos a una ment 
en atenció plena, mitjançant 
pràctiques meditatives que 
compartirem juntes, desitgem i 
posem el focus a facilitar espais 
horitzontals de confiança, 
autocura i confidencialitat 
on es pugui compartir el que 
s’ha viscut, el que som i el que 
anhelem. Desitgem crear un 
espai de complicitat i pràctiques 
de suport mutu que ens vinculin 
i empoderin personalment i 
col·lectivament. 

Lloc: Casal de Gent Gran Bon 
Pastor

Organització:  Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones (PIAD)

TRES, DOS, UN... 
REVOLUCIÓ! 
TARDA DE JOCS 
AL CANÒDROM
DIMARTS 7 DE MARÇ | 17 H

Els jocs, com qualsevol creació 
cultural, tenen una intenció i 
unes conseqüències: amb ells 
podem perpetuar desigualtats 
o crear realitats noves. Us 
convidem a jugar amb mirada 
crítica i feminista a jocs com 
Nobel Run, Little Office, Cuentos 
de Buenas Noches para Niñas 
Rebeldes, i més! Vens a jugar? 
Sessió de jocs de taula feministes 
a càrrec de Revolúdica. Per a 
infants més grans de 5 anys 
amb acompanyament adult i per 
a joves a partir de 12 anys (no 
és necessari acompanyament 
adult).

Lloc: Canòdrom - Ateneu 
d’Innovació Digital i Democràtica 
(sala Margarita Salas) 

Organització:  Canòdrom - 
Ateneu d’Innovació Digital i 
Democràtica

VISITA GUIADA 
A L’EXPOSICIÓ 
«D.O.N.E.S.»
DIMARTS 7 DE MARÇ | 17.30 H

Les inicials de «D.O.N.E.S.» es 
corresponen amb la paraula 
dones, i també amb desigualtat, 
oportunitats, noves visions, 
empoderament i sense límits: els 
cinc apartats de l’exposició que 
expliquen quin ha estat i quin 
ha de ser el paper de la dona en 
la societat del s. xxi, un paper 
imprescindible per aconseguir 
una societat més justa, plena i 
lliure. Recorregut per l’exposició.

Lloc: Casal de Barri Torre de la 
Sagrera

Organització: Torre de la Sagrera 
amb AFOCER (Agrupació Foto-
Cine Cerdanyola-Ripollet)

TAULA RODONA 
FEMINISTA: 
«PARLEM ENTRE 
DONES» 
DIMARTS 7 DE MARÇ | 17.30 H

Espai de debat sobre certs temes 
d’història de vida des de la pers-
pectiva i vivència de les dones.

Lloc: Casal de Gent Gran Bon 
Pastor

Organització: Casal de Gent 
Gran Bon Pastor
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DIVERSITATS I 
FAMÍLIA. ROLS 
DE GÈNERE: PER 
A UNA INFÀNCIA 
MÉS LLIURE
DIMARTS 7 DE MARÇ | DE 17.30 A 19 H

Des de la Taula Salut en Infància 
i Joves organitzem aquesta 
xerrada -dinamitzada per 
InteRed- adreçada a famílies 
que vulguin adquirir eines per a 
la prevenció de les violències de 
gènere. Hi haurà un espai de cura 
d’infants a càrrec de l’associació 
Més que cures. 

Aforament limitat. Inscripcions a 
pdcnavas@gmail.com indicant 
nom i cognoms i en cas de voler 
comptar amb l’espai de cures: 
indicar el nom de l’infant i la seva 
edat.  

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: PDC Navas, EBM i 
AFA Els Patufets de Navas amb 
la col·laboració de la ONGD 
d’InteRed.

TALLER: 
APODERANT-
NOS DELS 
NOSTRES 
COSSOS
DIMARTS 7 DE MARÇ | 18 H

Aquest espai de trobada no mixt 
ens convida a immergir-nos en 
un procés d’autoconeixement, 
autoexploració i expressió a 
través del moviment, la música 
i la dansa lliure. Es posarà 
atenció a la nostra consciència 
corporal i emocional, des d’una 
perspectiva feminista que dona 
valor a aquests espais oblidats 
i menyspreats en la nostra 
cultura patriarcal i capitalista. 
Redescobrirem els nostres 
cossos com un subjecte viu i 
plaent i superarem la idea del 
cos com un objecte estètic. 
Així donarem veu al nostre cos 
físic i emocional com un acte 
subversiu, reapropiant-nos de 
la nostra sensibilitat i capacitat 
d’expressió. A càrrec d’Enruta’t.

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor 

Organització: Centre Cívic Bon 
Pastor

ESPECTACLE: 
ROIG QUASI 
INVISIBLE
DIMARTS 7 DE MARÇ | 18 H

Aquest espectacle per a joves i 
adults narra el pas de la infància a 
l’adolescència. Cinc dones extra-
ordinàries són les protagonistes 
d’aquesta història. Elles aprenen 
a passejar per les transformaci-
ons que experimenten els seus 
cossos, les seves relacions i els 
espais que habiten. 
L’escenari amb una cadira, gaire-
bé ple, no és el que sembla. El fil, 
gairebé invisible, que entrellaça 
la ficció amb experiències perso-
nals, tampoc ho és. Encara que 
sembli que els fils s’emboliquen, 
perquè ells són així, en realitat 
tot està cosit i recosit. Ara bé, res 
sorgeix de manera casual. No us 
deixeu enganyar: la seva màgia 
és, precisament, que sembli sen-
zill. L’aforament és limitat.

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon 
Pastor

CONCERT: 
GRANS 
ARTISTES DEL 
JAZZ I EL SWING
DIMARTS 7 DE MARÇ | 18.30 H

Jazz tradicional amb una forta 
influència de grans vocalistes 
com Frank Sinatra, Bing Crosby, 
June Christy i Anita O Day: us 
proposem un repertori de versi-
ons amb arranjaments creatius 
i una posada en escena original 
i suggeridora. A càrrec de Maria 
Esteban Trio.

Lloc: Biblioteca Trinitat Vella - J. 
Barbero

Organització: Biblioteca Trinitat 
Vella - J. Barbero

L’ART DE 
VISIBILITZAR: 
MIRADES 
FEMENINES
DIMARTS 7 DE MARÇ | 19 H

Des de la Comissió de Gènere de 
Navas —el Niu— organitzem una 
exposició artística per visibilitzar 


mailto:pdcnavas%40gmail.com?subject=


la realitat de les dones en 
situació de sensellarisme. Joves 
de l’Espai Jove Garcilaso i el 
grup de dones de l’Equipament 
Integral Meridiana treballaran 
plegades en aquesta mostra 
que pretén trencar l’estigma i 
que farà itinerància en diferents 
entitats i equipaments del 
districte de Sant Andreu. 

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Comissió Gènere el 
Niu: La Sagrera en Femení, Espai 
Jove Garcilaso, Equipament 
Integral Meridiana i PDC Navas

LA RUTA DE LES 
DONES
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 10 H

Farem una passejada cultural 
per Barcelona amb guia per 
comentar alguns dels llocs 
emblemàtics per la important 
presència de la dona a la ciutat. 
L’activitat té aforament limitat. 

Punt de trobada: carrer de 
Capella, 14

Organització: Casal Gent Gran 
Navas

JUGUEM! EN 
FEMENÍ
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 17 H

Jugarem a jocs de taula en què 
les dones són les protagonistes, 
sigui perquè els han creat, n’han 
fet la il·lustració o bé en són els 
personatges principals.

Lloc: Casal de Barri Torre de la 
Sagrera

Organització: Juguem! 
Associació Cultural i Recreativa, i 
Dones, Sumem Veus!

TASTET 
D’AUTOESTIMA 
SEXOAFECTIVA
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 17 H

Aquest espai és pensat per 
reflexionar al voltant de l’empo-
derament sexual de les dones 
com a mecanisme per tramitar 
dols, ferides i violències masclis-
tes imposades sobre els nostres 
cossos. Activitat organitzada pel 
Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD). Cal fer la inscripció 
prèvia al Casal o trucant  
al 93 351 67 55.

Lloc: Casal de Gent Gran La 
Palmera

Organització: Casal de Gent 
Gran La Palmera

BALL DE LA 
GENT GRAN EN 
CLAU DE DONA
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 17 H

Com que el ball quinzenal del 
nostre espai coincideix amb el 
dia 8 de març, hem volgut unir-
nos a les reivindicacions de la 
diada en clau festiva. Ens sumem 
a les accions oferint música en 
directe, ball i un espai de confort 
per celebrar totes les dones 
grans que habitem l’espai, el 
cuidem i el fem possible. Vine de 
color lila i balla amb nosaltres! 
Les inscripcions es fan de 
manera presencial al Centre.

Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran Baró de Viver

Organització: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver

COL·LOQUI: 
«DONEM VEU 
A LES GRANS 
DONES DE LA 
TRINITAT»
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 18 H

Es farà un col·loqui obert sobre 
l’exposició que es fa al Casal, per 
parlar de les dones que han dei-
xat petjada al barri de la Trinitat.

Lloc: Casal de Gent Gran Trinitat 
Vella

Organització: Casal de Gent 
Gran Trinitat Vella

PÒDCAST 
ESPECIAL DIA DE 
LA DONA
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 19 H

El 8 de març commemorem el 
feminicidi d’un grup d’obreres 
del tèxtil que van morir cremades 
a Nova York mentre reivindicaven 
els seus drets laborals fa més 
d’un segle i recordem totes les 
dones, de tots els temps, que 
han lluitat i lluiten per assolir la 
igualtat real i efectiva.

Lloc: canal de YouTube del 
CMCPSA i SCE La Lira i Spotify

Organització: Centre Municipal 
de Cultura Popular de Sant 
Andreu

SAFAREJOS: 
INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
«ARPILLERES»
DIMECRES 8 DE MARÇ  | 19.30 H

El Dia de la Dona Treballadora 
tindrem la tradicional inauguració 
de l’exposició del Grup 
d’Arpilleres del Casal i gaudirem 
de Fent safareig, narració oral a 
càrrec d’Alicia Molina. Es tracta 




d’històries que fan viatjar les 
paraules per diferents racons 
que van des de les experiències 
quotidianes als laberints més 
íntims. Serà una ocasió única per 
conèixer els safarejos amb veu 
de dona. Hi participarà el grup 
de danses urbanes Papallones, 
el grup de ball de country Balls 
Igwicz i la coral de l’Associació 
Caliu-Congrés. 

Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians

Organització: Casal de Barri 
Congrés-Indians

TEMPS D’UN 
BOTÓ
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 17.30 H

Caixes plenes de records, de 
botons i de temps. Tic-tac tic-
tac. Històries d’un veïnat, de 
vides cosides, costums i manies. 
Cus que cus. Un arbre, un edifici 
i una ciutat; on viure bé, sense 
fer malbé. A càrrec de Mon Mas. 
Per a infants a partir de 4 anys 
i públic familiar. Hi ha entrada 
lliure; l’aforament és limitat.

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon 
Pastor

TALLER:  
CIÈNCIA I DONA
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 17.30 H

En aquest taller de ciència 
i tecnologia coneixerem 
dones científiques i els seus 
descobriments, importantíssims 
per a la ciència i molt poc o 
gens reconeguts. Activitat per 
a infants de 9 a 12 anys. Cal 
inscripció prèvia:

- Per correu electrònic, a  
   b.barcelona.bp@diba.cat 
- Per WhatsApp, 667756260 
- Per telèfon, 93 498 02 16 
- A la biblioteca

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon 
Pastor

XERRADA: «ELS 
MITES D’AMOR 
ROMÀNTIC I 
AUTOGESTIÓ 
FEMINISTA»
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 17.30 H

Ponents a càrrec d’Intress. La 
xerrada té aforament limitat;  
cal fer la reserva a  
informacio@canportabella.cat. 

Lloc: Casal de Barri Can Portabella

Organització: Casal de Barri Can 
Portabella

TARDA EN 
FAMÍLIA: ELS 
CONTES DE 
LA MARTINA 
TREMENTINA
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 17.30 H

Martina trementina és neta 
d’una remeiera. La seva àvia 
Remei era trementinaire: recollia 
herbes medicinals, plantes 
aromàtiques, resines dels arbres, 
i en feia ungüents i olis essencials 
com la trementina. L’àvia Remei 
recollia contes, històries i faules 
i les utilitzava com les herbes 
medicinals, perquè els contes 
poden curar l’avorriment, ajuden 
a mantenir el cor esponjat, el cap 
ben clar i sobretot a mantenir 
els somnis ben vius! A càrrec 
de Meritxell Morera de La Guilla 
Teatre. Espectacle recomanat a 
partir de 6 anys.

Durada: 50 minuts

Idioma: català

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Aula Ambiental del 
districte de Sant Andreu i Centre 
Cívic Can Clariana Cultural

CINEMA: 
FEDERICA 
MONTSENY, 
LA DONA QUE 
PARLA
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 18 H

Fins a quin punt val la pena 
trair els propis ideals pel que 
sembla un bé major? Frederica 
Montseny, líder anarquista i 
paradoxalment ministra de la 
Segona República, es fa aquesta 
pregunta durant el seu judici 
d’extradició a França. Si perd, 
retornarà a l’Espanya franquista, 
on serà executada. Frederica ha 
de decidir entre anar en contra 
de les seves conviccions o 
conservar la vida. Dins del cicle 
«Pantalla BCN». La inscripció es 
pot fer des de quinze dies abans 
a https://cutt.ly/FBXq2Mn. 

Lloc: Centre Cívic La Sagrera «La 
Barraca»

Organització: Centre Cívic La 
Sagrera «La Barraca»

mailto:b.barcelona.bp%40diba.cat?subject=
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ESPAI FAMILIAR 
SENY I RAUXA: 
LES DONES 
TAMBÉ FEM 
CIÈNCIA
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 18.30 H

En aquesta trobada de Seny i 
Rauxa ens acostarem a algunes 
de les dones que han tingut 
papers importants en el món 
de la ciència i animarem els 
i les participants a fer petits 
experiments.

Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran Baró de Viver

Organització: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver

EXPOSICIÓ: 
«L’AVORTAMENT, 
DRET I TABÚ»
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 18.30 H

El tema principal de l’exposició 
és l’avortament. Aquesta 
exposició mostra un contingut 
que no s’acostuma a veure, ja 
que per a molts és un tema tabú. 
La inauguració serà el dia dijous 9 
de març a les 18.30 h.

Lloc: Societat Cultural i Esportiva 
La Lira

Organització: ART-ES Medea

CONCERT: 
MARIA HEIN
DIJOUS 9 DE MARÇ  | 19 H

Maria Hein (Felanitx, 2003) 
fa anys que es forma com a 
pianista, toca la guitarra, i fa poc 
va començar a crear les seves 
lletres i les seves melodies. 
Actualment treballa en el seu 
primer disc amb Jordi Matas i 
la direcció artística de Ferran 
Palau. L’estiu passat va treure 
les dues primeres cançons 
«No et veig» i «Idò un cafè», 
temes que van cridar l’atenció 
de l’agència Pértiga Music i del 
segell Hidden Track Records. 
Les seves cançons reflecteixen 
els seus problemes, dubtes i 
també alegries. No totes les 
cançons són cent per cent 
autobiogràfiques, però totes la 
representen d’alguna manera i la 
seva intenció és que el públic es 
pugui sentir identificat d’alguna 
manera amb tots aquests temes.

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Centre Cívic Navas

TALLER: FANZÍN
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 17 H

Aquest taller, impartit per Aitana i 
Núria Giráldez, és destinat a joves 
i adultes que es vulguin introduir 
en el món de la publicació auto-
editada. Primerament s’introduirà 
el concepte de fanzín i se’n mos-
traran els diferents tipus, així com 
suggeriments i consells per fer el 
propi fanzín. Per acabar, cadascú 
podrà fer el seu minizín.

Lloc: Societat Cultural i Esportiva 
La Lira

Organització: ART-ES Medea

LA MARY 
VESTEIX COM 
VOL I BARÓ DE 
VIVER, TAMBÉ
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 17.15 H

Contacontes «Mary wears what 
she wants» (‘La Mary vesteix el 
que vol’) i creació d’un collage 
col·lectiu amb relació al dret de 
les dones a decidir com volen 
vestir. Conte inspirat en la lluita 
de Mary Edwards Walker per 
poder portar pantalons. 

Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran Baró de Viver

Organització: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver

INAUGURACIÓ: 
EXPOSICIÓ «8M»
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 18 H

Aquesta exposició recull, en 
forma d’exvot, l’experiència 
d’una dona quan és ajudada per 
una altra dona en algun moment 
de la seva vida. Cada exvot 
parteix d’una acció d’escolta del 
testimoni d’una dona del grup 
Temps de Dona de Baró de Viver, 
que pretenen il·lustrar i gravar 
la forma concreta de parlar i 
recordar de les participants. 

Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran Baró de Viver

Organització: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver

CONCERT: 
ALAIRE
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 18 H

Rumba Folk Fusió, format per 
quatre dones multiinstrumen-
tistes de Catalunya, Irlanda i 
Andalusia, tracta en les seves 
composicions de temes com 
l’empoderament personal, les 
injustícies socials i el feminisme. 
A l’escenari s’intercanvien els ins-
truments i així trenquen els rols 
establerts dins d’un grup musical. 
Aquesta banda va ser premiada al 
Concurs Acústica Garcilaso. 




Lloc: Centre Cívic La Sagrera «La 
Barraca»

Organització: Centre Cívic La 
Sagrera «La Barraca»

TEATRE: LA 
DONA QUE VA 
CRIDAR TANT 
QUE ES VA 
BUIDAR
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 19 H

Aquest espectacle teatral sorgeix 
de la necessitat de desfogar-se, 
netejar-se i depurar-se. Però 
alhora és un cant a l’esperança i 
un homenatge a totes les dones 
que lluiten per aconseguir el seu 
somni. Es tracta d’un còctel de 
monòlegs en què conviuen realitat 
i ficció, una peça que mescla les 
dificultats quotidianes d’una actriu 
catalana amb la fictícia veu opri-
mida dels personatges femenins 
d’Àngel Guimerà. L’Àgata, la Marta, 
la Blanca i la Maria Rosa (totes 
interpretades per la mateixa actriu) 
són les protagonistes d’aquesta 
història, que transmet les pors, les 
inseguretats i els somnis de tota 
una generació de dones joves que 
busquen el seu lloc en aquest món 
incert que han heretat. A càrrec de 
la companyia Les Fugitives.

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organització: CC Bon Pastor

TEATRE 
MUSICAL: 
TÓMBOLA
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 19 H

Una núvia arriba corrent a una 
estació d’autobusos fugint del 
casament. Compra el primer 
bitllet que troba a la destinació 
més llunyana possible. Mentre 
espera l’autobús que la portarà 
cap a la seva nova vida, explica al 
públic totes les seves relacions 
fallides, de forma distesa però 
punyent, al ritme de cançons de 
Marisol. A càrrec de Gespalka’p.

Durada: 75 minuts

Idioma: català

Preu: 3,5 euros

Espectacle a partir de 6 anys

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

DONES DE LA 
SAGRERA: «QUÈ 
ESTÀ PASSANT? 
PARLEM ENTRE 
NOSALTRES DE 
LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES»
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 19 H

En aquesta conversa oberta per 
a totes les veïnes dels barris de 
Sant Andreu podrem parlar de 
com ens travessen les violències 
masclistes. Tindrem amb 
nosaltres diferents convidades 
que ens parlaran des de la 
seva experiència, i des d’allà 
començarem un diàleg lliure, 
còmode i segur entre totes.

Lloc: Espai30

Organització: La Sagrera en 
Femení

ANTIFEIXISME 
CUQUI. TALLER 
DE MEMS AMB 
PROYECTO UNA
DIVENDRES 10 DE MARÇ  | 19 H 

El taller constarà d’una part teò-
rica, en què reflexionarem sobre 
les possibilitats comunicatives i la 
capacitat de generar un llenguat-
ge propi que tenen els mems. Re-
passarem els usos que se n’ha fet 
a l’hora de generar comunitats, i 
com, moltes vegades, han sigut 

instrumentalitzats per atacar els 
drets de la població LGTBIQ+ o 
per promoure sexualitats i rols de 
gènere tradicionals. També es-
tudiarem com les comunitats no 
hegemòniques han sabut utilitzar 
la memètica per establir vincles i 
transmetre missatges de manera 
lleugera, o, si més no, divertida. 
En la part pràctica, coneixerem 
eines accessibles per crear mems, 
així com diversos recursos i algun 
giny. Les participants crearan els 
seus propis mems, que es modifi-
caran i evolucionaran gràcies a la 
creativitat col·lectiva, per acabar 
convertits en una obra comuna.

Lloc: Ateneu L’Harmonia

Organització: Ateneu L’Harmonia 
i Proyecto UNA

ITINERARI PER 
LA PRESÓ DE 
DONES TRINITAT 
VELLA
DISSABTE 11 DE MARÇ  | 10 H

Ens endinsarem a l’antiga Presó 
de Dones de Trinitat Vella amb 
l’objectiu de conèixer la història 
d’aquest espai que va ser el marc 
de les primeres manifestacions 
feministes per la lluita dels drets 
de les dones a Barcelona.

Lloc: Espai Foradada

Organització: CC Trinitat Vella



ITINERARI: 
BARCELONA 
EN FEMENÍ. 
MUSES, DIVES I 
CREADORES
DISSABTE 11 DE MARÇ  | 11 H

La ciutat de Barcelona ha estat 
l’escenari ideal perquè moltes 
dones poguessin desenvolupar 
les seves arts. Tot i que no els ha 
estat mai fàcil, sobretot a finals 
del segle xix, algunes van arribar 
a ser admirades arreu del món. 
Bé nascudes a la ciutat o foranes, 
totes van voler aprofitar l’apa-
rador d’una metròpoli que volia 
ser com París. De Júlia Peraire a 
Raquel Meller, de Tórtola Valen-
cia a Maria Callas i de Chanel a 
les germanes Montagne, parla-
rem de les muses, les dives i les 
creadores il·lustres vinculades a 
la ciutat. A càrrec de Rafa Burgos, 
guia oficial de Catalunya, histo-
riador i periodista. Cal inscripció 
prèvia; les places són limitades.

Durada: 90 minuts

Preu: 11,73 euros

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

DONA, FES-TE 
TEU EL CARRER
DISSABTE 11 DE FEBRER | 12 H

Trobada de veïnes de la Sagrera 
per reivindicar les dones cèlebres 
que tenen carrers al barri i fer 
una breu explicació de la seva 
trajectòria. Generarem una 
dinàmica de converses entre 
parelles de veïnes i, en acabar, 
farem plaques de carrers de 
veïnes anònimes destacant una 
qualitat sorgida de la conversa. 
Penjarem les plaques de les 
dones cèlebres i de les veïnes 
anònimes. Compartirem les 
conclusions i conclourem l’acte. 

Lloc: Plaça Virginia Woolf

Organització: Amb Dones 
sumem veus: Comissió de Festes 
de La Sagrera, Mirada de Dona, 
Centre Cívic “La Barraca”, Torre 
de la Sagrera, Associació de 
veïns i veïnes de La Sagrera, La 
Sagrera en Femení (LSEM), Espai 
Jove Garcilaso, Casal de Gent 
Gran La Palmera i Grup Amateur 
de teatre de La Sagrera Cia GATS

TWERKEO 
DISSABTE 11 DE MARÇ  | 18 H

Twerkeo és un esdeveniment on 
es pot gaudir del twerking lliure-
ment, un espai on compartir i ex-
perimentar ballant, on treure’s la 

vergonya i compartir inquietuds. 
No només n’aprendrem els con-
ceptes tècnics, sinó que volem 
crear llaços entre la comunitat 
twerk a Barcelona i promoure la 
sororitat i l’afecte entre les assis-
tents. És un espai per a l’explora-
ció, l’aprenentatge i la diversió. Si 
balleu twerking o us interessa, us 
convidem a venir a participar-hi. 

Lloc: Ateneu L’Harmonia

Organització: Ateneu L’Harmonia

UNIENDO 
TIERRAS
DISSABTE 11 DE MARÇ  | 19 H

És una peça que representa la 
decisió de migrar de moltes do-
nes; les trobades i els desacords 
en arribar, les il·lusions, la dedica-
ció al treball de cures, les lluites i 
les reivindicacions com a treba-
lladores i les propostes de millora 
del sector. No volem ser només 
mà d’obra. Volem aportar pensa-
ment, reflexió i transformació a 
aquest sistema, a aquesta soci-
etat. A càrrec de MUET, Mujeres 
Unidas Entre Tierras, organitzat 
amb VilaVeïna. L’activitat és gra-
tuïta; cal inscripció prèvia.

Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians

Organització: Casal de Barri 
Congrés-Indians

DRETS I 
DISCAPACITAT. 
ELS DRETS 
SEXUALS I 
REPRODUCTIUS 
DILLUNS 13 DE MARÇ | 17.45 H

En el marc del 8M i de 
l’Estratègia d’inclusió al districte 
de Sant Andreu: accessibilitat, 
diversitat i inclusió social, 
impulsem un cicle de drets i 
discapacitat. Volem reflexionar 
sobre les llibertats sexuals i els 
drets sexuals i reproductius 
i com es viuen des de les 
persones amb discapacitat i 
diversitat funcional. S’exerceixen 
amb plena llibertat? Parlem-ne. 

   L’acte comptarà 
amb mesures d’accessibilitat 
comunicativa prèvia demanda. 
Si necessiteu interpretació en 
llengua de signes o subtitulació 
en pantalla, ho podeu demanar al 
correu electrònic yanguita@bcn.
cat fins al dimarts 7 de març.

Lloc: Auditori de la Biblioteca 
Ignasi Iglésias - Can Fabra 

Organització: Taula d’Entitats de 
Persones amb Discapacitat de 
Sant Andreu i Districte de Sant 
Andreu

mailto:yanguita%40bcn.cat?subject=
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TORNEIG DE 
FUTBOL FEMENÍ
DILLUNS 13 DE MARÇ | 18 H

Hi haurà futbol, megafonia 
amb música, bon ambient i el 
bar obert. Si no teniu equip, 
contacteu amb nosaltres: 
apcfranjabesos. Cal inscripció 
prèvia d’equips. L’inici de les 
inscripcions és el dilluns 20 
de febrer una hora abans del 
torneig. Cal inscripció prèvia.

Lloc: Camp de Futbol Baró de 
Viver

Organització: Sala Jove Baró 
de Viver, Camp de Futbol Baró 
de Viver i Educadors de Carrer 
«APC» CSS Franja Besòs

«ARPILLERES I 
DRETS HUMANS: 
DONES EN 
RESISTÈNCIA 
TÈXTIL»
DIMARTS 14 DE MARÇ  | 18 H

L’objectiu principal d’aquesta 
xerrada és explicar l’origen 
històric de les xarpelleres 
o arpilleres, i com es van 
transformar en un moviment de 
dones que, a través de l’agulla 
i el fil, van contar les seves 
històries i les de tot un país en 
plena dictadura. En aquesta 
ponència també es fa referència 

a les noves col·lectivitats de 
xarpelleristes al món i a l’estudi 
de les arpilleres com a objectes 
artístics i educatius que 
afavoreixen l’empoderament 
femení i l’activació comunitària. 
A càrrec de Karen Rosentreter 
Villarroel, historiadora, pedagoga 
i artista visual xilena,  
directora de la plataforma d’art 
tèxtil i drets humans Mil Agulles 
per la Dignitat. L’activitat és 
gratuïta; no cal inscripció prèvia.

Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians

Organització: Casal de Barri 
Congrés-Indians

DES DEL 
FEMINISME 
DESCOLONIAL 
EMANCIPEM LA 
VIDA AL BARRI
DIMARTS 14 DE MARÇ  | 18.30 H

Fent una passejada pel barri 
de Sant Andreu, reflexionarem 
sobre la presència del racisme 
i del patriarcat als espais on 
vivim. Es posaran damunt la taula 
diverses qüestions: el pensament 
i el coneixement que es dona en 
el sistema educatiu, com des de 
la racialització es trenca amb la 
comunitat humana, quin paper 
tenen les institucions públiques 
davant la diversitat i on es donen 

les cures al barri. Es tracta d’una 
proposta per repensar els barris 
com a llocs on podem construir 
vides per a la comunitat en lloc 
de l’individualisme, amb espais 
on es pugui connectar amb la 
vida, i que té com a objectiu 
emancipar les ments i construir 
comunitat des d’una perspectiva 
feminista i descolonial. 

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organització: Sara Cuentas

CINEMA: 
FEDERICA 
MONTSENY, 
LA DONA QUE 
PARLA
DIMARTS 14 DE MARÇ  | 19 H

Direcció de Laura Mañá [drama 
històric - 2021 - 85 min]

Fins a quin punt val la pena trair 
els propis ideals pel que sembla 
un bé major? Frederica Mont-
seny, líder anarquista i parado-
xalment ministra de la Segona 
República, es fa aquesta pregun-
ta durant el seu judici d’extradi-
ció a França. Si perd, retornarà 
a l’Espanya franquista, on serà 
executada. Frederica ha de de-
cidir entre anar en contra de les 
seves conviccions o conservar la 
vida. L’activitat és gratuïta.

Durada: 85 minuts

Idioma: VOCAT/CAST

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Centre Cívic 
Can Clariana Cultural i Pantalla 
Barcelona

CONCERT DE 
LA BANDA 
SIMFÒNICA DE 
BARCELONA
DIMARTS 14 DE MARÇ  | 20.30 H

Concert de música clàssica en el 
marc del Dia Internacional de les 
Dones. 

Lloc: Casal Gent Gran Navas

Organització: Casal Gent Gran 
Navas

XERRADA (VIA 
ZOOM): «NAN 
GOLDIN. LA BE-
LLESA DE L’AU-
TODESTRUC-
CIÓ», AMB JORDI 
OLIVER / CICLE 
«GRANS FOTÒ-
GRAFES»
DIMECRES 15 DE MARÇ | 18 H

Nan va travessar una tèrbola 
infància en mans de diferents fa-
mílies adoptives de Nova Angla-
terra. Amb quinze anys, ingressa 




en una escola experimental de 
fotografia a Boston, en la qual 
comença a conrear el seu innat 
talent fotogràfic i a immiscir-se 
en la vida nocturna i contracul-
tural de la Provincetown, una co-
munitat d’artistes i centre gai de 
Massachusetts, on coneixerà els 
protagonistes de les seves foto-
grafies. Les inscripcions es poden 
fer a https://n9.cl/klvgk des de 15 
dies abans de la xerrada. 

Lloc: virtual (via zoom). Les 
persones inscrites rebran un 
correu amb l’enllaç directe, el dia 
abans.

Organització: Centre Cívic La 
Sagrera «La Barraca»

DONES 
ARTISTES: 
PAULA REGO
DIMECRES 15 DE MARÇ | 18.30 H

Les imatges de Paula Rego 
(Lisboa, 1935 - Regne Unit, 
2022) són tan escabroses com 
atractives, realistes i càustiques, 
infantils i perverses, poètiques 
i misterioses. Des dels anys 
seixanta, l’obra de Rego ha 
desenvolupat iconografies 
poblades de records i 
experiències, de contes literaris 
i referències a vells mestres. La 
seva narrativa expressionista ens 
parla de ressentiments i duels, 

vergonya, i denúncia davant 
d’injustícies polítiques i socials, 
sovint relacionades amb les 
dones marginals o racialitzades. 
Avui, Rego és una de les artistes 
més conegudes en el món de la 
pintura i nom obligatori en parlar 
d’art contemporani. Descobreix, 
doncs, la vida i l’obra d’aquesta 
magnètica artista britànica-
portuguesa, que situa sempre 
la dona com a protagonista 
absoluta. A càrrec de Mireia 
Massana Salvador, mediadora 
cultural i educadora, creadora 
visual, llicenciada en Belles Arts.

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Centre Cívic Navas

TALLER GRATUÏT 
DE CLAUERS 
I XAPES 
FEMINISTES
DIJOUS 16 DE MARÇ | 17.30 H

Feu la vostra xapa o clauer 
feminista al Casal de Barri 
Can Portabella. Taller a càrrec 
d’Intress. L’aforament és limitat; 
cal fer la reserva a  
informacio@canportabella.cat.

Lloc: Casal de Barri Can 
Portabella 

Organització: Casal de Barri Can 
Portabella 

XERRADA CICLE 
«ART I GÈNERE»: 
LEE KRASNER
DIJOUS 16 DE MARÇ | 18 H

La figura de Pollock va enfosquir 
l’obra artística de Lee Krasner. 
Amb la desaparició del seu 
espòs, Lee es va bolcar en la 
seva pròpia obra i va transmetre 
el llegat del seu marit. Avui 
descansen tots dos junts al 
cementiri Green River. Les 
inscripcions es poden fer des de 
quinze dies abans a  
https://onx.la/46737.

Lloc: Centre Cívic La Sagrera «La 
Barraca»

Organització: Centre Cívic La 
Sagrera «La Barraca»

TASTET 
D’AUTODEFENSA
DIVENDRES 17 DE MARÇ | 17 H

Un punt de partida per pensar 
juntes estratègies i mecanismes 
d’autocura, cura emocional i 
empoderament col·lectiu. Aplica-
rem l’ús de tècniques de diverses 
arts marcials, així com dinàmi-
ques d’entrenament psíquic i 
emocional. Aquesta activitat és 
organitzada pel Punt d’Informa-
ció i Atenció a les Dones (PIAD). 
Cal inscripció prèvia al Casal o 
trucant al 93 351 67 55.

Lloc: Casal de Gent Gran La 
Palmera

Organització: Casal de Gent 
Gran La Palmera

LES 
MERAVELLOSES 
DONES DE 
LA MÚSICA 
CLÀSSICA
DIVENDRES 17 DE MARÇ | 18 H

És un treball divulgatiu, ajudat 
amb audiovisuals, sobre el talent 
i l’art d’algunes de les dones més 
importants dedicades en cos i 
ànima a la música clàssica. Fet en 
honor a totes elles per treure a la 
llum la meravellosa música que 
varen fer, o fan, i perquè tinguin el 
reconeixement que els correspon.

Lloc: Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu

Organització: Centre Municipal 
de Cultura Popular de Sant 
Andreu

CONCERT: 
HERMANAS 
DOLOR
DIVENDRES 17 DE MARÇ | 19 H

Aquest projecte musical sant-
boià en format duet d’harmonies 
vocals acompanyades de teclat i 


https://n9.cl/klvgk
mailto:informacio%40canportabella.cat?subject=
https://onx.la/46737


guitarra elèctrica té interaccions 
de trompeta i percussió. El seu 
repertori són versions i arran-
jaments propis en clau de jazz i 
neosoul, aportant sempre un toc 
personal i únic. El duet és format 
per Laura i Núria Pino.

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organització: CC Bon Pastor

TEATRE: 
OFÈLIA(S)
DIVENDRES 17 DE MARÇ | 19.30 H

El Niu d’Ofèlia neix el 2018 durant 
l’agosarada experiència de 
rellegir Hamlet dins el projecte 
Pinzellades de Shakespeare, 
de la companyia Farandulacis. 
Enamorats de Hamlet, però 
sobretot del personatge d’Ofèlia, 
reflexionarem i intentarem 
comprendre aquest clàssic 
universal, convidant-nos a 
descobrir noves veus entorn 
de temes d’actualitat, com 
la diversitat, el feminisme, 
l’empoderament, la no-

violència. D’aquesta manera, el 
«niu» interpel·la els mateixos 
personatges de l’obra, i es 
pregunta: per què Hamlet mai 
no va explicar a Ofèlia el que li 
passava? Com hauria reaccionat 
Ofèlia si ho hagués fet? I què hi 
ha de dir l’autor de tot plegat? 
Què passaria si aparegués a 
escena una Ofèlia dels nostres 
temps? I quin paper té en 
tot això Poloni, l’estricte pare 
d’Ofèlia?

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Centre Cívic Navas

TALLER 
DE DANSA 
CREATIVA
DISSABTE 18 DE MARÇ  | 10.30 H

En aquest espai despertarem 
la nostra intuïció i creativitat, 
redescobrint el cos i les seves 
possibilitats de moviment: 
mobilitzar, alliberar, habitar i 
compartir com a dones. 
A càrrec de Malén Iturri Morilla, 
ballarina i investigadora en 
dansa, creació escènica i 
experimentació sonora. Cal 
inscripció prèvia.

Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians

Organització: Casal de Barri 
Congrés-Indians

TEATRE: LA 
BRUIXA QUE 
VOLIA SER 
BELLA
DISSABTE 18 DE MARÇ  | 12.30 H

La bruixa d’aquest conte està 
molt, molt emocionada perquè 
per fi té una cita amb el seu 
estimat Ogre. En el camí es 
trobarà diversos animals que li 
donaran consells de com pot 
canviar el seu lleig aspecte per 
encaixar amb els cànons de 
bellesa i els seus estereotips..., 
però, quan arriba a la cita, l’Ogre 
no la reconeixerà. Cada persona 
és especial més enllà del seu 
aspecte físic. A càrrec de Fholia 
Teatro. Per a públic infantil de 3 a 
9 anys.

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organització: Centre Cívic Sant 
Andreu

III TAULA DE 
DONES: «LA 
COMPOSICIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
ARTÍSTICA DE 
LES DONES» 
DIMARTS 21 DE MARÇ | 17 H

Des del Consell de Dones 
es promou una III Taula de 
Dones per donar veu a través 
d’una taula rodona a diferents 

serveis i entitats del districte 
en l’àmbit de la interpretació 
i la composició de dones. Hi 
col·laboren el Taller de Musics, 
l’Escola Municipal de Música 
de Sant Andreu, l’Espai Jove 
Garcilaso, la Banda Simfònica 
Andreuenca, Dona Cançó 
i la Taula de Persones amb 
Discapacitat del Districte de Sant 
Andreu.  

Lloc: Auditori de Can Fabra

Organització: Consell de Dones 
del Districte de Sant Andreu

XERRADA: «LA 
MENOPAUSA NO 
EXPLICADA» 
DILLUNS 20 DE MARÇ | 19 H

En aquesta xerrada es 
presenten els resultats de 
l’estudi Atenció sanitària en 
menopausa i climateri. Es farà 
una posada en comú sobre la 
manca d’informació i el marc 
de violència que comporta 
el desconeixement sobre els 
canvis que tenen lloc en l’etapa 
del climateri i la menopausa. 
El públic objectiu són dones, 
entitats, professionals de la salut.

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella 

Organització: Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones



TASTET 
HOMENATGE 
AL MEU COS: EL 
COLLAGE COM 
A EINA PER A 
L’AUTOESTIMA
DIJOUS 23 DE MARÇ | 16.30 H

A través de la tècnica del collage 
generarem un espai de trobada 
entre dones, per treballar en 
conjunt la reafirmació dels 
cossos i la desnaturalització 
d’estereotips i violències exercits 
sobre ells. Cada participant 
crearà la seva obra, a través 
de la qual podrà expressar un 
missatge d’empoderament, 
acompanyat d’activitats lúdiques 
i reflexives que l’ajudaran a 
gestar aquest missatge. 

Lloc: Casal de Gent Gran Bon 
Pastor

Organització: Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD)

DEGUSTACIONS 
LITERÀRIES. 
DOLÇA FERA
DIJOUS 23 DE MARÇ | 19 H

Estrenem cicle literari i 
gastronòmic! En aquest nou 
espai de trobada podrem 
conèixer propostes literàries 
i gaudir d’un bon maridatge 
gastronòmic guiats per les 

companyes de la cooperativa La 
Tempesta. Cada sessió gaudirem 
de la presentació d’un llibre, 
recital o espectacle poètic-
literari, i d’un petit àpat lligat a la 
temàtica, el llibre o el context. En 
la sessió d’aquest mes gaudirem 
de la presentació del llibre Dolça 
fera, que en l’il·lícit, trobes el 
plaer, de Maria Ferotge (potser 
amb alguna sorpresa literària 
extra). La presentació és gratuïta, 
i, si voleu gaudir de l’àpat, només 
caldrà aportar cinc euros. Per 
facilitar la feina a les companyes 
de La Tempesta, us agrairíem 
que confirmeu l’assistència i si 
voldreu maridar-la amb el tast. 

Lloc: Ateneu L’Harmonia

Organització: Ateneu L’Harmonia

TEATRE: LA 
MOTXILLA DE 
L’ADA
DIVENDRES 24 DE MARÇ | 18 H

La motxilla de l’Ada és la història 
del trànsit de l’Ada explicat pels 
seus pares. Amb una música pre-
ciosa, projeccions i molta sensi-
bilitat, posen damunt de la taula 
el gènere, el valor de la diferència 
i la importància de la identitat. A 
càrrec de Teatre al Detall. 

Durada: 75 minuts

Idioma: català

Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

Organització: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

DANSA: BAILES 
DE HISTÉRICAS
DIVENDRES 24 DE MARÇ | 18 H

Bailes de histéricas invoca 
els cossos de ballarines que 
han trencat estereotips i han 
marcat la història de la dansa 
combinant-ho amb la idea de la 
histèria com a malaltia.

Carmen Muñoz i un cantaor 
exploten el potencial 
interpretatiu de la peça amb un 
resultat elegant, amb molt de 
discurs, visceral i passional, que 
està agitant l’escena barcelonina 
del flamenc.  Cal inscripció prèvia. 

Lloc: Centre Cívic La Sagrera “La 
Barraca”

Organització: Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” i Barcelona 
Districte Cultural

DONES D’ART 
DE LA TRINITAT 
VELLA
DIVENDRES 24 DE MARÇ | 19 H 

Farem una trobada de dones 
artistes del barri de diferents 
disciplines, per tal de fer una 
performance d’improvisació en 
totes creïn juntes, i d’aquesta 
manera, conèixer-les, que és 
coneguin entre elles i poder 
generar un diàleg interessant en 
torn l’art fet per dones.

Lloc: Punt de Trobada Llossa del 
metro Trinitat Vella

Organització: Centre Cívic 
Trinitat Vella i veïnes del barri TV

TERTÚLIA 
LITERÀRIA: 
«ESCRIPTORES 
CATALANES»
DILLUNS 27 DE MARÇ | 17 H

En aquesta tertúlia es faran 
lectures comentades de Mercè 
Rodoreda, Caterina Albert, 
Montserrat Roig i Joana Raspall, 
entre d’altres. 

Lloc: Centre Cívic La Sagrera «La 
Barraca»

Organització: Mirada de Dona



TASTET  
D’AUTODEFENSA: 
CLAUS PER  
RECUPERAR EL 
TEU PODER
DILLUNS 27 DE MARÇ | 19 H

En aquest tastet aprenem tècni-
ques simples i essencials de l’au-
todefensa per poder frenar situ-
acions amenaçadores i poder-ne 
sortir sense que es converteixin 
en violència física. Independent-
ment de la vostra condició física, 
aprendreu com podeu utilitzar 
el cos per comunicar segure-
tat i per defensar-vos perquè 
us pugueu sentir més segures i 
tranquil·les als carrers o situaci-
ons amoïnadores. Totes podem 
defensar-nos!

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella

Organització: Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD)

DESCOBRIM... 
DONES
DIMARTS 28 DE MARÇ | 17.30 H

Es tracta d’una activitat de 
descoberta de llibres amb 
lectures, escenificacions, jocs i 
animacions. A càrrec de Merche 
Ochoa. Per a infants a partir de 7 
anys i públic familiar. L’aforament 
és limitat.

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon 
Pastor

PARLEM AMB 
KEUM SUK 
GENDRY-KIM
DIMECRES 29 DE MARÇ | 18.30 H

L’autora presentarà el seu nou 
llibre, La espera (Reservoir Books, 
2022), l’emocionant història de 
les famílies separades després 
de la divisió de Corea i la guerra 
del 1950. Aquesta obra ha gua-
nyat un premi Freeman, un premi 
YALSA’s Book, el premi Cartoo-
nist Studio i el premi BDGest’, i ha 
estat nomenada millor còmic de 
l’any per The Washington Post, 
Forbes i Publishers Weekly. Keum 
Suk Gendry-Kim va néixer a 
Goheung, a la província de Jeolla 
(Corea del Sud). Es va llicenciar 
en Belles Arts a la Universitat Se-
jong, a Seül, i va acabar la forma-
ció artística a l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs d’Estrasburg. 
Hi col·labora Reservoir Books. 

Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-
Can Fabra

Organització: Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra

CONCERT DE 
SARA ALDANA
DIVENDRES 31 DE MARÇ | 19 H

Sara Aldana és cantautora i 
música professional colombiana. 
Al seu país va cursar un pregrau 
de llicenciatura en música 
i ha vingut a Barcelona a 
especialitzar-se en el camp de 
la composició. Ha finalitzat un 
màster en composició per a 
mitjans audiovisuals i escènics 
al Conservatori del Liceu de 
Barcelona. Actualment, gaudeix 
d’una beca per a artistes (Cabal 
Musical) que ofereix el Taller 
de Músics, lloc on han estudiat 
artistes de renom com la Rosalía. 
El seu perfil com a professional 
abraça diversos àmbits com la 
composició o la interpretació 
vocal, amb el resultat d’una 
proposta final de cantautora 
colombiana que busca arribar 
i desxifrar nous sons. És una 
proposta musical càlida, amb 
sons llatins, de jazz i afro. 

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organització: Centre Cívic Sant 
Andreu



CICLES 
I EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ: «FEMME FATALE»
DEL DIMECRES 22 DE FEBRER AL DIMECRES 22 DE MARÇ

Un projecte d’art digital de Barxela Garibaldi

En aquesta mostra, Garibaldi reivindica el dret 
de la dona a ser «espontània, sensual i apassi-
onada, o gèlida i impenetrable d’instint assas-
sí. De mirada viva i inquieta, o d’ulls plorosos 
enmig un naufragi. Sensible i melancòlica, o una 
femme fatale, tant l’heroïna de la història com 
la pèrfida malvada». Ser una dona de tradició 
i costums ancestrals o apassionada i abduïda 

per la modernitat del seu temps. Ser lliures de culpa i arquetips pesats, 
que estiguin plenes de matisos i contradiccions: tantes capes i pinze-
llades com poden tenir aquestes il·lustracions digitals que Garibaldi ens 
presenta en aquesta exposició.Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Centre Cívic Navas

Foto: Exposició Femme fatale

TALLER: TELEGÈNERE
DIMECRES 1, DIMECRES 8 I DIMECRES 15 DE MARÇ

Com són representades les dones en sèries com The walking dead 
o Breaking bad? Quina visió de la violència masclista es transmet en 
títols com Mad men o Game of thrones? Fomenten la igualtat The 
Simpson o Orange is the new black? Analitzarem les representacions i 
els discursos de gènere de les ficcions televisives contemporànies. A 
càrrec de Trama SCCL.

Preu: 23,25 euros

Lloc: Centre Cívic Navas

Organització: Centre Cívic Navas

EXPOSICIÓ: «RESISTÈNCIA DE LES 
DONES DE CATALUNYA I PALESTINA»
DEL DIJOUS 2 AL DIMARTS 14 DE MARÇ

Aquesta exposició recull testimoniatges reals de dones supervivents 
de violències masclistes a través de fotografies simbòliques i relats 
personals de dones vinculades a Helia Dones (Catalunya) i Family 
Defense Society (Palestina). Perquè el sistema patriarcal, racista, 
classista, capacitista i LGTBI-fòbic que ens travessa de diferents 
formes i en múltiples àmbits vulnera els nostres drets humans més 
fonamentals aquí i arreu.

Lloc: Casal de Gent Gran Bascònia

Organització: Casal de Gent Gran Bascònia en col·laboració amb Hèlia 
Dones

EXPOSICIÓ: PROJECTE VACA. 
ASSOCIACIÓ DE CREADORES 
ESCÈNIQUES
DEL DIJOUS 2 AL DIJOUS 30 DE MARÇ

Exposició produïda i cedida pel Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre. A finals dels 90, 
un grup de dones del món del teatre va crear una entitat orientada a 
donar visibilitat al treball i els punts de vista de les dones de l’escena. 
La precària absència de les dones en el panorama escènic català 
i espanyol despertava iniciatives per denunciar la pertorbadora 
discriminació femenina en el sector. 
Lloc: Centre Cívic La Sagrera «La Barraca»

Organització: Centre Cívic La Sagrera «La Barraca» i Museu d’Arts 
Escèniques (MAE), de l’Institut del Teatre



EXPOSICIÓ: «DONEM VEU A LES 
GRANS DONES DE LA TRINITAT»
DEL DILLUNS 6 AL DIUMENGE 12 DE MARÇ

Recollirem les històries, acompanyades amb fotografies, de les dones 
de la Trinitat Vella. Tots els dimarts i dimecres de febrer, de 16 a 18 h 
farem la rebuda de les persones que vulguin participar-hi, i aquest 
recull formarà part d’una exposició que farem al Casal.

Lloc: Casal de Gent Gran Trinitat Vella

Organització: Casal de Gent Gran Trinitat Vella

DANSA I MOVIMENT CONSCIENT: 
AUTOCURA PERSONAL I 
COL·LECTIVA
DEL DILLUNS 6 AL DIMECRES 22 DE MARÇ

Juntes recuperarem la nostra vitalitat i gaudint d’un espai de confiança 
col·lectiva. Respirant, relaxant tensions, ballant i compartint. Acollint-
nos, escoltant-nos, validant-nos i creant xarxes afectius i corporals.

Lloc: Espai Foradada

Organització: PIAD del Districte de Sant Andreu

EXPOSICIÓ: «MUJER Y ARTE DIGITAL»
DEL DILLUNS 6 AL DIMARTS 28 DE MARÇ

L’exposició és un homenatge a la força, la bellesa i el poder femení, 
que rendeixen tribut a una visió optimista i esperançadora de la 
vida. Tot això, mitjançant eines digitals en combinació amb tècnica 
mixta i realitat augmentada. La figura de la dona s’inspira en la mare 
de l’artista, dona àrab i musulmana que, durant tota la vida i des de 
l’anonimat, va reivindicar la llibertat i l’empoderament de la dona. A 
càrrec de Houda Bakkali.

Inauguració: dijous 9 de març a les 19.30 hores

Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Organització: Centre Cívic Can Clariana Cultural

TROBAR TEMPS DINS DEL TEMPS: 
PER QUÈ LES DONES VOLEM LA 
REFORMA HORÀRIA?
DEL DIVENDRES 3 AL DISSABTE 25 DE MARÇ | 17.30 H

L’Institut Català de les Dones (ICD) i la Reforma Horària (RH) presenten 
l’exposició “Quin temps tenim?” Les dificultats per harmonitzar la vida 
laboral, la personal i la familiar han convertit la gestió del temps en una 
de les qüestions prioritàries per al benestar de les persones. Per què ens 
falta temps? Com es pot fer compatible la jornada laboral amb les ne-
cessitats de cura i atenció de les persones? Qui se n’ha d’ocupar? Els rols 
tradicionals de gènere, que assignaven les tasques de reproducció i sos-
teniment de la vida a les dones, ja no tenen vigència i és necessària una 
reorganització del temps per poder garantir el benestar de les persones. 

Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

EXPOSICIÓ DE LLIBRES PER AL 8M
DEL DILLUNS 6 AL DIVENDRES 7 DE MARÇ

Aquesta mostra amb material relacionat amb el 8M estarà ubicada a 
l’entrada de la biblioteca.

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon Pastor

DONES QUE CONTEN 
DEL DILLUNS 6 AL DIVENDRES 24

Aquesta exposició de fotografies de dones de diverses edats conté lli-
bres que les representen o motiven, juntament amb un collage de frases, 
per reflexionar sobre la importància de la perspectiva de gènere als es-
pais públics i per donar visibilitat a l’ús que fan les dones dels espais pú-
blics, com ara les biblioteques. Hi ha entrada lliure; l’aforament és limitat.

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organització: Biblioteca Bon Pastor



EXPOSICIÓ «8M»
DEL DILLUNS 6 AL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Us convidem a gaudir d’una exposició que té com a protagonistes les 
dones del barri. La seva vida, veu i experiència es recull en una obra que 
mostra la sororitat entre dones en la quotidianitat del dia a dia, en els 
petits detalls i en les grans accions.

El divendres 10 de març serà la inauguració. Podreu saber més sobre 
l’artista, l’exposició i viure en Live el procés de creació.

Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

Organització: Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

EXPOSICIÓ: «D.O.N.E.S.»
DEL DILLUNS 6 AL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Les inicials de «D.O.N.E.S.» es corresponen amb la paraula dones, i 
també amb desigualtat, oportunitats, noves visions, empoderament i 
sense límits: els cinc apartats de l’exposició que expliquen quin ha estat 
i quin ha de ser el paper de la dona en la societat del segle XXI, un paper 
imprescindible per aconseguir una societat més justa, plena i lliure

Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera

Organització: Torre de la Sagrera amb AFOCER (Agrupació Foto-Cine 
Cerdanyola-Ripollet)

EXPOSICIÓ D’AQUAREL·LES: 
«DONES»
DEL DIMECRES 8 AL DILLUNS 20 DE MARÇ

Aquesta exposició mostra obres pintades amb la tècnica de l’aquarel·la 
pels grups del Casal Gent Gran Navas en el marc del Dia Internacional 
de les Dones.

Lloc: Casal Gent Gran Navas

Organització: Casal Gent Gran Navas

EXPOSICIÓ BIOGRÀFICA: 
«¿QUIÉN COÑO ES ANA MENDIETA?»
DEL DIMECRES 8 DE MARÇ AL DIMECRES 5 D’ABRIL 

La campanya per a la visibilització de les 
dones artistes, a idea de María Bastarós, és 
una iniciativa centrada en la visibilització de 
les dones artistes que convida a la reflexió 
sobre l’ostracisme al qual la historiografia, les 
universitats, els mitjans de comunicació, els 
manuals i altres textos de difusió artística, les 
institucions culturals, els museus i la mateixa 

disciplina de la història de l’art han sotmès la dona. Reescriure la 
història de l’art atenent a una visió de gènere que integri les dones i 
la seva participació —o no participació— en els fenòmens artístics és 
una tasca de professors, teòrics, ponents, premsa, estudiants i agents 
culturals en general. «¿Quién coño es?» és una iniciativa particular, 
però aspira a convertir-se en una tasca col·lectiva.

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organització: Centre Cívic Sant Andreu

EXPOSICIÓ COMUNITÀRIA:  
LES VEUS DE LES DONES
DEL DIMECRES 8 AL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Cinc dones del barri de Bon Pastor ens expliquen les seves històries, les 
seves lluites i mèrits.

La reconstrucció de la memòria quotidiana amb fotografies, i amb les 
seves paraules en format d’entrevistes. Perquè lo personal es político, 
aprenguem de les nostres veïnes!

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.

Organització: Casal de Gent Gran del Bon Pastor i Centre Cívic Bon 
Pastor



DIRECTORI 
D’EQUIPAMENTS 
I SERVEIS

CENTRE CÍVIC 
NAVAS
Dr. Torent, 1
Q @ccnavas
E @CCNavas
D @NavasCC
www.ccnavas.cat 
933 49 35 22

CENTRE CÍVIC LA 
SAGRERA – LA 
BARRACA
Martí Molins, 29
Q cclasagrera_labarraca
E @cclasagrera
D @CCLaSagrera
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasagrera
933 51 17 02

CENTRE CÍVIC 
SANT ANDREU
Gran de Sant Andreu, 111
Q @ccsantandreu
E @CentreCivicSantAndreu
D @CCSAndreu
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
santandreu
933 11 99 53

CENTRE CÍVIC  
BON PASTOR
Robert Gerhard, 3
Q @ccbonpastor
E @ccbonpastor
D @CCBonPastor
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
bonpastor
933 14 79 47

CENTRE CÍVIC 
CAN CLARIANA 
CULTURAL
Felip II, 222
Q @canclariana
E @CanClarianaCultural
D @Can_Clariana
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
canclarianacultural
937 63 72 99

CENTRE CÍVIC 
TRINITAT VELLA
Foradada, 36
Q @cctrinitatvella
E @Centre Cívic Trinitat Vella
D @CCTrinitatVella
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
trinitatvella 
933 45 70 16

CENTRE CÍVIC  
I ESPAI DE LA GENT 
GRAN BARÓ  
DE VIVER
Carrer de Quito, 8
Q @ccbarodeviver
E @CCBarodeViver
D @ccbarodeviver
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
barodeviver 
932 56 50 97

SCE LA LIRA
Coroleu, 15
E @SCELaLira
D @SCELaLira 
Q @scelalira
scelalira.cat 
936 67 62 17

CENTRE MUNICIPAL 
DE CULTURA 
POPULAR CAN 
GALTA
Arquímedes, 30
ajuntament.barcelona.cat/
santandreu/centre-cultura-
popular
933 45 25 84

BIBLIOTECA 
TRINITAT VELLA-
JOSÉ BARBERO
Galícia, 16
E @bibtrinitatvella
Q @bibtrinitatvella
barcelona.cat/biblioteques/
bibtrinitatvella
937 06 40 02

BIBLIOTECA BON 
PASTOR
Estadella, 64
E @Biblioteca Bon Pastor
Q @bibbonpastor
barcelona.cat/biblioteques/
bibbonpastor
934 98 02 16

BIBLIOTECA IGNASI 
IGLÉSIAS-CAN 
FABRA
Carrer del Segre, 24
E @Biblioteca Ignasi Iglésias-Can 
Fabra
Q @bibcanfabra
D @bibcanfabra
barcelona.cat/bibcanfabra
933 600 550

CASAL DE BARRI 
CAN PORTABELLA
Virgili, 18
E @CanPortabella
Q @canportabella_cb
www.canportabella.cat
937 06 40 02

CASAL DE BARRI 
TORRE DE LA 
SAGRERA
Berenguer de Palou, 64
D @TorreLaSagrera
E @Torre de la Sagrera
Q @torrelasagrera
www.torrelasagrera.org
931 538 381
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CASAL GENT GRAN 
TRINITAT VELLA
Madriguera, 38
933 45 44 56

CASAL GENT GRAN 
LA PALMERA
Olesa, 41
E @cgglapalmera
933 51 67 55

CASAL DE GENT 
GRAN BON PASTOR
Alfarràs, 30
E @cggbonpastor
933 11 57 76

CASAL DE GENT 
GRAN NAVAS
Carrer de Capella, 14
E Casal de Gent Gran Navas
934 33 13 44

CASAL DE GENT 
GRAN BASCÒNIA
Bascònia, 42
E Casal de Gent Gran Bascònia
933459495

ATENEU 
L’HARMONIA
Fabra i Coats (carrer Sant Adrià, 20)
E @Ateneu L’Harmonia
D @AteneuHarmonia
Q @ateneuharmonia
ateneuharmonia.cat
932 56 60 85 

ESPAI JOVE 
GARCILASO
Garcilaso, 103
D @EJGarcilaso
E @Espai Jove Garcilaso
Q @ejgarcilaso
932 56 29 59

RECINTE  
FABRA I COATS  
(ESPAI BOTA)
Sant Adrià, 20
D @fabraicoats
E @Fabra i Coats
Q @fabraicoats

ESPAI 30 – ATENEU 
SAGRERENC
Hondures, 30
E @ACESPAI30 
D @Espai30_Sagrera
Q @espai30_lasagrera
www.espai30lasagrera.cat
935 15 76 54

CAMP DE FUTBOL 
BARÓ DE VIVER
Ciutat de l’Asunción, 60
692 127 627 

ENTITATS I SERVEIS

SANT ANDREU 
• Associació Ciutadana  

pels Drets de les Dones

• Grup Pintors de Sant Andreu

• Associació de Dones Palas Atena 

LA SAGRERA
• Associació de Veïns i Veïnes  

de la Sagrera

• Mirada de Dona

• Ventijol

• La Sagrera en Femení

• Juguem

• Associació cultural i recreativa 

• Dones Sumem Veus 

• Dona Cançó

CONGRÉS-INDIANS
• Grup de Dones Arpilleres

• Vila Veïna

• Art-teràpia - Artenea

BARÓ DE VIVER
• Sala Jove Baró de Viver 

• Educadors APC-Franja

• CSS Franja Besos 

BON PASTOR: 
• Xarxa Jove Bon Pastor 

• Transforma’t Bon Pastor

TRINITAT VELLA
• Grup de Dones de la Trinitat Vella

• Escolta Activa Trinitat Vella

• Banc del Temps de la Trinitat Vella

NAVAS  
• Pla Comunitari Navas 

ALTRES 
• Median-T la Danza

• Cia Mitja Mitjoneta

• Art-es Medea

• Proyecto Una

• MUET - Mujeres Unidas  
Entre Tierras

• PIAD del Districte de Sant Andreu 

• Servei d’Interculturalitat del 
Districte de Sant Andreu

• Coral Performance Metoo  
- Sant Andreu

• Taller de Musics

• Associació Musical Andreuenca

• Escola Municipal de Música – 
Mestre Pich Santasusanna de 
Sant Andreu

• Taula d’entitats i serveis de 
persones amb discapacitat  
del Districte Sant Andreu 

• Consell de Dones  
del Districte de Sant Andreu

• Departament de promoció  
dels drets de les dones i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona

http://ateneuharmonia.cat
http://www.espai30lasagrera.cat


E
@Districte de Sant Andreu

D
@bcn_santandreu

Q
@districtesantandreu

barcelona.cat/santandreubarcelona.cat/santandreu


