
PROGRAMA D’ACTIVITATS
A L’EIXAMPLE

Del 22 de febrer al 4 d’abril 



de cinema o jams literàries que toquen diversos 
temes. Com per exemple les Jornades d’Eco-
nomia de les Cures que organitzen des del Pla 
de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada 
Família i el Centre Cívic La Sedeta, o el Cicle de 
Feminismes de Calàbria 66 a Sant Antoni, o com 
els actes i exposicions al voltant de les dones 
preses a La Model, a l’Esquerra de l’Eixample. 

Per un vuit de març ple de reflexió i reivindicació, 
però també de celebració i, sobretot, fent barri, 
us animem a participar d’aquesta programació 
i a descobrir totes les entitats i equipaments 
que, durant tot l’any, treballen per un Eixample 
feminista!

Visca el 8 de març i visca la lluita feminista!

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

Aquest 8 de març, Dia internacional de les do-
nes, és un 8 de març especial. L’any passat vam 
viure un punt d’inflexió amb una manifestació 
massiva, intergeneracional i desacomplexada. 
La vaga feminista va ser secundada per milers 
de dones que es van reivindicar que, sense el 
seu treball, el món s’atura. Per moltes, les més 
joves, va ser la primera manifestació del 8 de 
març en que participarien, aportant vitalitat i 
força a una lluita secular, ara que celebrem el 
centenari de la mort d’una feminista internaci-
onal com Rosa Luxemburg. I per a totes, va ser 
la manifestació del 8 de març en la que ens vam 
sentir més manada que mai. 

Enguany collim els fruits d’aquella jornada rei-
vindicativa tan intensa i tornem a omplir els 
carrers per dir ben alt que la lluita feminista 
continua més viva que mai. I per demostrar-ho, 
omplim també els nostres barris de vida parti-
cipant en grups de dones, assemblees i entitats 
feministes que creen xarxes de sororitat i tre-
ballen oferint activitats, tallers i formacions a 
les dones de l’Eixample. 

Del 22 de febrer al 4 d’abril moltes d’aquestes 
propostes les trobareu al nostre districte de la 
mà d’entitats del Consell de les Dones del Dis-
tricte de l’Eixample i altres, així com dels equi-
paments i serveis de proximitat. Podreu gaudir 
d’una extensa programació cultural i feminista 
de xerrades, mostres de teatre o dansa, cicles 
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Dimarts 12 de març
A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença, 480)

ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE

Acte institucional i lectura
del Manifest del 8 de març.
Reconeixement noves entitats incorporades
al Consell de les Dones de l’Eixample.
Actuacions a càrrec de Dona Cançó.

Monòlegs en Femení
“(Ei , per casualitat has vist) La noia més bonica 
del món”. Jyllian Gunther
“Les herbes van 
créixer sobre el 
camí de pedra”. 
Francise Collin.
Les innovadores 
paraules d’aques-
tes autores porten 
la qüestió de la vi-
olència contra les 
dones i les nenes 
a l’avantguarda de 
la nostra consci-
ència. Aquests escrits són inspirats, divertits, 
enfadats, sincers, tràgics i bonics. Però, sobre-
tot, junts creen un retrat veritable i profund de 
l’efecte d’aquest problema en cada un de nosal-
tres.
Actriu: Vanessa Aguilar.
Direcció: Severine Koppe

“Palabra de negra” 
Paraula de negra és un monòleg compost de 
poesies teatralitzades i cançons que ens par-
len sobre el fet de ser una dona negra en una 
societat plena de prejudicis.

Kelly Lua comparteix les seves experiències i 
ens parla del racisme, la sexualitat, la immigra-
ció i la necessitat de conèixer els propis orígens 
afrodescendents quan la història s’ha esforçat a 
esborrar tot rastre. “La meva veu ja no pot seguir 
callada. Se que no estic sola perquè el meu crit és 
universal. La meva musica és una cerca eterna.”
Actriu i direcció: Kelly Lua

Coral Performance #Metoo
La Coral Performance #Metoo neix de la reflexió 
que totes les dones hem estat víctimes del sis-
tema patriarcal i a hores d’ara treballem per tots 
els actes invisibles que se sumen i permeten que 
aquesta xacra social sigui perenne i es perpetuï.
“Si toquen a una altra dona també em toquen a 
mi… la sororitat femenina en forma de cançons”
La Coral Performance #MeToo combina els be-
neficis del cantar al servei d’una causa social i 
necessària.

Organitza: Consell de les Dones districte de l’Eixample
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CICLE FEMINISME CALÀBRIA 66
NOVETAT!!

Cicle feminisme Calàbria 66

Des del barri de Sant Antoni, i de la mà dels 

col·lectius que transiten per l’espai veïnal Ca-

làbria 66 hem pensat un seguit d’activitats 

relacionades amb els feminismes i problemà-

tiques de gènere. Amb aquesta programació 

volem crear espais de reflexió al voltant dels 

feminismes i fomentar l’activisme. Així doncs 

hem pensat que aquest cicle contingui dife-

rents visions i diferents veus, amb un abordat-

ge multidisciplinari. Tot i girar al voltant del 8 

de març com dia emblemàtic de lluita i cons-

cienciació, pensem que aquesta qüestió no 

es limita a un dia, per això el nostre programa 

s’esten més enllà del mes de març, i tenim el 

convenciment que el feminisme i l’ètica de la 

cura serà un eix vertrebrador i transversal de 

l’espai veïnal Calàbria 66 i del barri de Sant 

Antoni. Perque el Sant Antoni que volem és un 

#SantAntoniBarriDeTotes.

Divendres 22 de febrer 
A les 19 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Presentació del llibre “A la conquista
del cuerpo equivocado”
Diàleg sobre la diver-
sitat sexual i de gène-
re entre Edu Corbella 
(estudis trans) i Mi-
quel Missé (sociòleg, 
activista trans i autor 
del llibre). L’activitat 
enllaçarà amb la jam 
literària “invisibilitza-
des”.
Organitzen: Espai Debat
i Vocalia Dones AVV
de Sant Antoni

A les 21 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
La Jam literària - Invisibilitzades
Espai per llegir i gaudir de peces literàries de 
qualsevol gènere i en qualsevol idioma al vol-
tant de la temàtica “invisibilitzades”. Vine a lle-
gir el teu text!
Organitzen: Espai Literari i Planetababel

Dilluns 25 de febrer
A les 19 h
Sala Polivalent Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Desigualtat financera: els rols de gènere en el 
consum financer
En el nostre context socio-cultural les dones es 
veuen abocades a assumir les tasques i càrre-
gues domèstiques i familiars. Això suposa en 
moltes ocasions que la dona es converteix en 
el centre del consum: són les compradores dels 
objectes pel consum personal, per la llar, pels 
infants, i a vegades, per l’home. Aquesta situa-
ció és molt diferent en la presa de decisió en la 
compra i contractació en els productes finan-
cers. A banda, que quan una persona travessa 
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la porta d’un banc, el fet que sigui home o dona 
condiciona la forma en la qual serà atesa. Des-
filarem les qüestions que provoquen una greu 
situació de desigualtat de gènere en el sector 
financer i en el consum en general.
Organitza: Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances
de Catalunya (AICEC-ADICAE) 

Dimecres 27 de febrer 
 A les 19 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Dones del 36. Nou dones i una guerra.
Contxa Pérez Collado
A partir del llibre Dones del 36 encetarem un 
debat amb la presència d’Isabel Olesti (autora) i 
de Llum Ventura activista i política, i impulsora 
de la fundació de l’associació Dones del 36.
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

Dijous 28 de febrer
A les 18 h Xerrada. Projecció a les 19.30h 
Centre Cívic Cotxeres Borrell -
Espai Escènic Tísner
De pel·lícula: Parlem de dones
Aquest cicle pretén poder donar veu a les dones 
de la societat actual, però des de el seu prisma, 
la seva visió del món, les seves passes silenci-
oses a vegades però de gran impacte a la so-
cietat actual. Una visió sobre la societat actual 
amb ulls de dona. En aquest món tant canviant, 
les dones segueixen evolucionant, deixant pet-
jades, un homenatge a les dones valentes, intel-
ligents, fortes i lluitadores que han obert camí.
 

Figures ocultes. Dir Theodore Melfi (2016) V.O.S.
*Sense elles no hi ha camí a càrrec de Sofia 
Osorio, graduada en química, enamorada de la 
ciència i membre de BCNspiracy
Aforament limitat. Cal reserva prèvia una setma-
na abans de la xerrada (via telefònica) i projecció. 
Reserva per les projeccions al web de Cotxeres 
Borrell https://inscripcions.cotxeresborrell.net

A les 19 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Taller “violència personal i com superar-la”
Taller de reflexió individual i d’intercanvi gru-
pal sobre el rebuig de les diferents formes de 
violència en la nostra societat i sobre situaci-
ons de violència patides com a dones. Reflexi-
ons sobre: Esdeveniments, impactes, possibles 
solucions. Propostes a nivell personal i a nivell 
del nostre entorn. Amb Esperanza Fernández i 
Antonia Gómez.
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

Col·laboren: Amics de la no violència i Observatorio de la no violencia

Divendres 1 de març
A les 19 h
Auditori de Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Vientres de alquiler
Debat amb Núria Gonzalez (autora), Krme Frei-
xa, Cruz Leal y Lídia Santos.
Debat sobre el negoci dels ventres de lloguer, 
aprofitant l’aparició del llibre de Nuria González 
, del mateix títol “Ventres de Lloguer”. L’autora, 
feminista, advocada, comunicadora i defensora 
dels drets humans, ha estudiat aquest nou ne-
goci en tots els seus aspectes i com es desen-
volupa als països on està legalitzat.
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

Col·laboren: LoQueNoExiste , Còrtum Club de debats

 A les 20 h
La Casa Elizalde. (c. València 302) 
Músiques en femení
Sabina Witt - Concert de jazz d’autora 
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Sabina Witt, veu, piano i composicions;
Pau Domènech, clarinet i flauta travessera;
Manel Fortià, contrabaix i percussió.
Crisàlides és el nou treball de Sabina Witt, en què 
presenta un repertori de música original inspirat en 
dones de la història. Composicions que reben influ-
ències del jazz, el folk i el pop entre d’altres estils.
Reserva a través de casaelizalde.com, també 
per telèfon o presencialment, des d’una setma-
na abans.
 
A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
IF (L’últim desig) 
Intèrprets: Alba Florejachs, Gloria Sirvent i Vero 
Cendoya.
Tres dones. Tres germanes. Acaben de complir 
l’últim desig de la seva mare: ser enterrada a la 
parcel·la de càmping on han compartit tants mo-
ments. Una comèdia negra, amb to satíric que 
tracta temes tabú des de la més ferotge norma-
litat. *Barcelona Districte Cultural. Teatre de text.
Activitat amb reserva prèvia.
Consulteu el web www.ccurgell.cat 

 

Dissabte 2 de març
A les 17 h
Centre cultural Teresa Pàmies -
Sala d’actes (c. Comte d’Urgell, 145)
Taula rodona: La prostitució: un treball?
L’abordatge de la problemàtica correrà à càrrec 
de persones que han firmat el Manifest LA PAU 
DE LES DONES, que l’enfocaran des de dife-
rents punts de vista:
• Jurídic: Matilde Aragó, magistrada
• Acadèmic: Sílvia Carrasco, antropòloga, pro-
fessora de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, feminista, eco-socialista, especialista en 
migracions i educació.
• Social: Natàlia Massé, de la Fundació APIP-ACAM, 
sociòloga, responsable dels programes d’atenció 
social a dones víctimes d’explotació sexual i trata 
d’éssers humans, que podrà aportar anàlisi i ex-
periència, tant pel que fa a l’acollida (al carrer i en 
pisos), la inserció, o els difícils processos de recu-
peració personal, denúncia i aportació de proves.
Inscripció prèvia a vocalia dones@gmail.com 
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE,
i persones signants del Manifest LA PAU DE LES DONES

Dilluns 4 de març
De 17 a 19 h
Casal de Barri Espai 210 (Carrer de Padilla, 210)
Taller de risoteràpia per a dones 
El riure ens ajuda a relaxar-nos, a oblidar els 
problemes durant una estona, a atenuar la por, 
a dissipar les preocupacions i ansietats no de-
sitjades, i a ser més tolerants. 
Cal inscripció al Casal de Barri Espai 210
o al correu espai210@gmail.com  
Organitza: PIAD Eixample, en col·laboració
amb el Casal de Barri Espai 210 

De 18:30 a 20h
Oficina a Barcelona del Parlament Europeu
(Passeig de Gràcia, 98, Barcelona)
Debat: Què fa Europa per garantir la
representació i lideratge polític de les dones?
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Amb:
• Ernest Urtasun, eurodiputat i membre de la 
Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gè-
nere del Parlament Europeu.
• Ana Bernal Triviño, periodista.
• Neus Pociello Cayuela, directora de la Funda-
ció Aroa i coordinadora de la campanya Fem_
EU | Feminist Europe.
Posarem sobre la taula els models que fomen-
ten les desigualtats de gènere en l’àmbit de la 
política, tot visibilitzant la necessitat d’una po-
lítica i governança feminista, que faciliti, pro-
mogui i visibilitzi la participació activa i el lide-
ratge de les dones en la política, com a exercici 
del dret a la ciutadania plena i un instrument 
per la democràcia i la construcció d’una socie-
tat igualitària.
Confirmació d’assistència:
info@fem-eu.org<mailto:info@fem-eu.org>
Organitzen: Fem_EU (Fundació Aroa i Eurolocal)

Amb el suport de: Oficina a Barcelona del Parlament Europeu

A les 18.30 h
La Model - Teatre (c. Entença, 155)
Acte inaugural de l’exposició fotogràfica
Preses de Franco
Amb Carme Molinero Ruiz i Fernando Hernán-
dez Holgado.
Amb la pre-
sència de Ma-
ria Salvo Ibor-
ra. “Quan vaig 
sortir de la 
presó no era 
ni jove ni vella, 
però vaig sortir 
formada amb 
els principis de 
la solidaritat i 
la lluita perquè 
per nosaltres 
no havia aca-
bat la guerra”.

Aquesta exposició vol fer conèixer el que va sig-
nificar la repressió per a tota la població que 
va estar al costat de la legalitat i defensant la 
justícia i la solidaritat. Contribuir a visibilit-
zar l’experiència penitenciària d’aquesta pri-
mera generació de preses polítiques. El fran-
quisme reservava a la dona el paper d’esposa, 
mare i cuidadora. Totes aquelles que van tenir 
una participació activa com a ciutadanes , van 
conèixer la duresa del règim. Dones formades i 
iniciades en la política a l’abric de les reformes 
republicanes i per l’impacte brutal de la Guerra 
Civil. Dones que van veure castigada la seva va-
lentia, que desafiaven el feixisme en una socie-
tat patriarcal. 
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVE

A les 19 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
SAD Empoderat- Dependència
i servei d’atenció domiciliaria
Les dones treballadores del Servei d’ atenció 
domiciliaria pública et conviden a una xerrada 
amb projecció de les opinions de treballadores 
i beneficiaris al respecte d’aquest servei bàsic 
de l’atenció a les persones dependents
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
+ Dones de Cinema 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacio-
nal de la Dona, aquest cicle vol donar reconei-
xement i visibilitat a les dones en el món del 
cinema. Cicle organitzat amb la col·laboració 
de la Mostra de Films de Dones de Barcelona

Conferència. Des de les pioneres: una altra 
història del cinema
A partir de la figura Alice Guy (1873 - 1968), pri-
mera cineasta de la història coneixerem el tre-
ball de les dones en el camp de la creació cine-
matogràfica i les seves aportacions que han 
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contribuït a fer evolucionar tant els llenguatges, 
com les narratives i les formes de producció de 
l’art cinematogràfic.
A càrrec de l’Associació Drac Màgic/ Mostra de 
Films de Dones. 
 
Dimarts 5 de març
A les 17 h 
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(c. Comte Borrell 44-46)
Xerrada: La sexualitat a la menopausa -
Aprenent a gaudir de la nostra sexualitat
a qualsevol edat
A càrrec de la María Martínez Murillo, psicòlo-
ga, sexòloga i terapeuta de parella.
“La menopausa és una etapa del cicle vital de la 
dona que ve acompanyada d’una sèrie de can-
vis tant a nivell físic com psicològic que poden 
afectar la sexualitat.
La finalitat d’aquesta xerrada és que les dones 
adquireixin els coneixements necessaris per tal 
que puguin viure i gaudir de la seva sexualitat 
de la millor manera possible.”

A les 18.30 h
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Els desnonaments tenen rostre de dona 
Testimoniatges reals de dones que han passat 
o estan a punt de passar pel trauma que supo-
sa un desnonament.
Ponents: membres d’associacions i/o platafor-
mes ciutadanes i les mateixes dones que nar-
ren la seva experiència en primera persona.
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

A les 19 h
Biblioteca Sofia Barat
(C/Girona, 64, pati interior illa)
L’Aventura de llegir. Parlem amb. 
Xerrada sobre el llibre Sabores de alma y sal
A càrrec de Micaela Serrano Quesada, autora 
del llibre
A Carmen l’han diagnosticat una leucèmia es-
tranya anomenada tricoleucemia, Inés perd el 
seu marit després de patir un ictus i l’Olga ha 
de tancar la seva llibreria per la crisiseconò-
mica. Quan sembla que tot s’enfonsa, el destí 
d’aquestes tres dones juntes canvia.

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
(pl. del Fort Pienc, 4-5)
Inauguració exposició Simfonies de l’ànima
Performance, Body Painting a càrrec de Mont-
serrat Anguiano.
La informació de l’exposició la trobareu a l’apar-
tat d’exposicions (pàg.  40).

A les 19 h
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Recital poètic amb Blanca Llum Vidal
i Anna Gual
Blanca Llum Vidal, 
rapsoda de capa i 
espasa, posseeix 
una veu singular 
dins la poesia cata-
lana contemporània. 
Recentment ha pu-
blicat Aquest amor 
que no és u (Ultra-
marinos) i Amor a 
la brega (Pagès edi-
tors). 
L’obra poètica d’Anna Gual també l’ha revelat 
com una de les veus joves més trencadores i 
fresques de la literatura catalana actual. Ens 
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presentarà Altres semidéus (LaBreu edicions).
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. El dilluns 
de la mateixa setmana en línia a través de gol-
ferichs.org i el dia del recital a partir de les 10 h 
al telèfon 93 323 77 90 o presencialment. Cabu-
da limitada.

Dimecres 6 de març
A les 18.30 h
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Taula rodona - Fetitxisme i cosificació:
ventres de lloguer a debat
Dins el cicle de conferències Marx al segle XXI
Segons Marx, les relacions en el context capitalista 
estan sempre mitjançades pel mercat. Cosificació 
i fetitxisme són efectes de les relacions capitalis-
tes. En el debat sobre els ventres de lloguer (per a 
les persones en contra) o maternitats subrogades 
(per a les que hi estan a favor), s’alerta que les do-
nes més vulnerables haurien de mercantilitzar el 
seu cos per cobrir el desig de les benestants. És 
aquest un debat entre classes socials? 
Taula rodona amb intervencions de 20 minuts 
des del camp de la sociologia, la bioètica i el 
dret i debat final:
• «Gestació subrogada: repensant la reproduc-
ció i les relacions de producció en un context 
global» amb Anna Morero, doctora i professora 
associada de sociologia (UB) 
• «Fills a qualsevol preu?» amb Margarita Bolade-
ras, catedràtica emèrita de filosofia moral i política 
(UB) i membre del Comitè de bioètica de Catalunya
• «Arguments a favor i en contra de la gestació 
per substitució des d’una vessant legal» amb 
Noelia Igareda, doctora i professora de filosofia 
del dret (UAB)

A les 19 h
Espai veïnal Calàbria 66
Llegir i escriure la wikipèdia des
d’una perspectiva de gènere
Xerrada d’Ester Bonet Solé lingüista especialit-
zada en l’anàlisi del discurs des de la perspec-
tiva de gènere. La falta de representació i diver-
sitat de gènere a la Viquipèdia ha creat buits 
de coneixement i biaixos sistèmics, per enten-
dre-ho farem una breu passejada per la Viqui-
pèdia per saber qui l’escriu, com s’escriu i com 
es controla per continuar després, presentant 
el desequilibri existent entre homes i dones. 
Organitza: Sant Antoni Feminista

Dijous 7 de març
A les 17:30 h
Roger de Llúria, 44, 3er-3a
Agrupació de Mestresses de Casa de BCN i Prov
Què és el PIAD?
Presentació del PIAD: “Punts d’Informació
i atenció de les dones de Barcelona”
Organitza: Agrupació de Mestresses de Casa

Col·labora: UNAE Federació de Catalunya

A les 18h
Biblioteca Joan Miró (c. Vilamarí, 61)
Conta contes - Visca les dones!!!
Contes protagonitzats per nenes, per a nens i 
nenes d’entre 2-4 anys

A partir de les 19 h.
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, Sala d’actes
(pl. del Fort Pienc, 4-5)
Cicle de Cinema Africà i Dona
Sessió Inaugural del Cicle de Cinema Africà i 
Dona
Resiliència, Resistència... Ressorgir–CAAD ens 
proposa una reflexió sobre la capacitat de resis-
tència femenina al continent africà explicada a 
través del Cinema.
– 19 h. Acte d’Inauguració del CAAD i Espectacle 
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de danses urbanes de l’Africa Sud-Sahariana a 
càrrec de Ku’Dancin Afrobeatz 
– 19.30 h. Projecció I’m not A wicht 
– 21 h. Debat Participatiu 
– 21.30 h. Aperitiu d’Inauguració cicle
Cal Inscripció prèvia trucant al 93 2327827 o a 
través de https://fortpienc.inscripcionscc.com
Organitza: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 

Col·laboren: CAAD, Cicle de Cinema Africà i Dona

A les 19.00 h
Centre Cultural Sagrada Família (sala d’actes)
c. Provença, 480
Relats en femení.
Acte de lliurament de premis 
19a edició del Premi de Relats Curts, un espai 
de reflexió, creativitat i expressió literària per 
dones.
Des del Centre Cívic Sagrada Família i la Bi-
blioteca Sagrada Família, apostem per donar 
veus a les altres veus, a les que normalment no 
sentim, les que expliquen vivències femenines, 
històries diferents en les que d’alguna mane-
ra o altra, podem veure reflectida una part de 
nosaltres mateixes, de la nostra experiència de 
viure cada dia com a dones.

Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de 
l’escriptura signada per dones. Lectura del ve-
redicte del jurat i dels relats guanyadors. 
Recital “MMM, tres accents i un pensament: M 
Mercè Marçal, Montserrat Roig i Maria Aurèlia 
Capmany” a càrrec d’Àngels Bassas, veu i Anna 
Comellas, violoncel.

Copa de cava.
Aforament limitat
http://premirelatsenfemeni.cat/
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família
i Biblioteca Sagrada Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte

De 19 h a 20.30 h
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
Conferència: Oriente bajo el cielo de Barcelona
Tres mujeres, tres generaciones, tres historias
Tres dones de context cultural xinès ens expli-
quen la seva experiència a Barcelona des de la 
perspectiva que dona l’edat. 
Cal fer reserva prèvia a www.bpa.es/agenda
(enllaç vigent uns 10 dies abans)
Organitzen: Biblioteca Arús, Eix Fort Pienc, Fundació Institut
Confuci de Barcelona, Projecte XEIX del Districte del Eixample
i Casa Àsia

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell
c. Comte d’Urgell, 145  
Compositores oblidades del S. XVIII
Conjunt Atria.
Júlia Santos, traverso; Isabel Soteras, violí;
Guillem Cabré, violí; Carla Rovirosa, violoncel
i Eva del Campo, clavicèmbal.
Amb aquest concert el conjunt Atria vol retre un 
homenatge a totes les compositores oblidades 
del segle XVIII, des d’ Isabella Leonarda a Elisa-
beth Jacquet de La Guerre. 
Activitat amb reserva prèvia. Consulteu el web 
www.ccurgell.cat 

Divendres 8 de març
Dia Internacional de les Dones
A partir de les 16.30 h
Itinerari: Dona et labora
Lloc de trobada: Metro Paral·lel sortida on hi ha 
l’escultura de la Raquel Meyer
Amb Meritxell Carreres d’AdaptamBCN
Des de la Barcelona gremial, passant per l’època 
de les Indianes i durant tota la revolució indus-
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trial el treball de la dona es considerava acces-
sori i complementari. Des del barri del Raval fins 
el barri de Sant Pere milers de dones, durant 
més de 700 anys, van treballar igual que els ho-
mes patint discriminació salarial, segregació de 
les ocupacions i exaltació del treball masculí.
Organitza: Centre cívic Cotxeres Borrell

A les 20.30 h
Chiquita Room. C. Villarroel, 25
Projecció i col·loqui de la pel·lícula:
Tódalas mulleres que coñezo
(Totes les dones que conec)
Passant de l’esfera personal a la política, les 
vivències de dones diverses evidencien fins a 
quin punt el carrer segueix estant masculinit-
zat i violent. En tres converses reveladores en-
tre elles, la directora Xiana do Teixeiro busca 
articular una història de sororitat universal.
Entrada lliure. Aforament limitat.
www.chiquitaroom.com / hola@chiquitaroom.com

Dissabte 9 de març
A les 11 h
Ruta. Explorem la història del barri
amb perspectiva de gènere
Punt de trobada: Aula Ambiental Sagrada
Família (c. Lepant, 281)
Recorrerem alguns interiors d’illa del barri Sa-
grada Família per descobrir els personatges 
que els donen nom, molts d’ells dones. Parla-
rem de la història del barri i com hauria de ser 
una ciutat inclusiva. 

Entrada lliure.
Inscripció obligatòria a:
http://aulambiental.org/inscripcions-hivern-2019/,
info@aulambiental.org o 934 350 547
Organitzen: Aula Ambiental Sagrada Família i PIAD Eixample

Col·labora: Pla Comunitari Sagrada Família

A les 11 h
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Conferència. Filosofia a l’abast.
Dones filòsofes, pensament i història 
La filosofia sempre se’ns ha plantejat com la his-
tòria del pensament d’homes il·lustres. Darrere 
-o més aviat davant d’ells- han quedat anul·lats 
pensaments -algunes vegades paral·lels i d’al-
tres superiors- de dones que van restar a l’ombra. 
Això és justícia objectiva: la història de la filosofia.
Sense la consideració de les dones pensadores, 
és una història mutilada i incompleta. Tractarem 
pensadores destacades, com Teano de Crotona, 
Aspasia de Milet, Hipatia d’Alexandria, Marie Le 
Jars, Olympe de Gouges, Germaine Necker o re-
cents, com Hannah Arendt o Simone de Beauvoir.

De 17 a 19 h
Indian Culture Centre (c. Villarroel, 8, baixos)
Dones diverses
Celebrem el Dia Int. De la Dona amb una xerra-
da amb dones de diferents països que ens ex-
plicaran la seva experiència a Catalunya com a 
dones migrades i amb veïnes del barri que ex-
plicaran com viuen aquesta diversitat.
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Pica Pica final amb una mostra de productes de 
diferents països.
Organitza: Indian Culture Centre

Col·laboren: Mujeres Pa´ lante, ONG De Veí a Veí,
Assemblea de Joves de Sant Antoni,
Ass. De Dones de Bangladesh, Urdu Academy Barcelona

A les 20 h
Espai veïnal Calàbria 66
Noche de poesía femenina
Una noche en la que 8 mujeres poetas de la co-
munidad abriran el espacio para que las perso-
nas se animen y participen.
Organitza: Akelarre

Dilluns 11 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 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Projecció. París era mujer (Paris was a woman)
Greta Schiller i Andrea Weiss, 1995. Gran Breta-
nya. VOSE. 74’
Reconstrucció documental de la comunitat cre-
ativa formada per diverses dones que van coin-
cidir a París a principi del segle XX. Greta Schiller 
ofereix una visió poc coneguda d’aquesta ciutat, 

situant-hi els trajectes de les escriptores Colet-
te, Gertrud Stein, Djuna Barnes; les pintores Ro-
maine Brooks i Marie Laurencin; les fotògrafes 
Berenice Abbott i Gisèle Freund, i la periodista 
Janet Flanner i les editores i llibreteres Sylvia 
Beach i Adrienne Monnier. Presentació de la pel-
lícula a càrrec de Mostra de Films de Dones.
 
A les 20 h
Centre Cultural Sagrada Família (sala d’actes)
c. Provença, 480
Relats en femení.
Slammers en acció. Mostra en directe. 
Sessió de cloenda oberta al públic del taller de for-
mació Slammers, on podreu descobrir el talent de 
les persones participants i submergir-vos en el món 
de la poesia performativa i la poesia en escena.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada

Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte

Aforament limitat

Dimarts 12 de març
A les 19.30 h
La Casa Elizalde (c. València 302)
Cinema africà i dona. Little Go Girls
En el marc del Cicle de Cinema Africà i Dona, La 
Casa Elizalde projectarà el documental Little 
Go Girls dirigit per Éliane de Latour. 
El documental s’aproxima a les ‘Little Go Girls’, 
noies entre 13 i 24 anys, analfabetes i majori-
tàriament musulmanes, que fugint de les zones 
militaritzades de la Costa d’Ivori o de la violència 
domèstica, es veuen forçades a prostituir-se per 
aconseguir una mínima autonomia desitjada.
Reserva a través de casaelizalde.com, també per te-
lèfon o presencialment, des d’una setmana abans.
Organitzen: Cicle de Cinema Africà i Dona - Associació Africadoolu
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Dimecres 13 de març
A les 18.30 h
La Model - Teatre (c. Entença, 155)
Conferència. Repressió Política i Repressió
de Gènere en el franquisme
Anna Sallés Bonastre. Historiadora i presidenta 
de l’Amical de Ravensbrück. Represaliada.
Enric Cama Colomès. Historiador i membre de 
l’Associació Catalana d’Expressos Polítics del 
Franquisme.
Actuació del grup teatral CATORZEDABRIL
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE

 
Dijous 14 de març 
A les 18 h Xerrada. Projecció a les 19.30h 
Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Espai Escènic Tísner
De pel·lícula: parlem de dones. Carol.
Dir Todd Haynes (2015)
*Visibilitat lèsbica sense drama, és possible? 
a càrrec d’Elena Longares, activista lesbiana i 
LGTBI. Membre de LesBicat
Aforament limitat. Cal reserva prèvia una setma-
na abans de la xerrada (via telefònica) i projecció. 
Reserva per les projeccions al web de Cotxeres 
Borrell: https://inscripcions.cotxeresborrell.net

A les 18.30 h
La Model (c. Entença, 155)
Ruta poètica per la Model amb Mireia Calafell,
Dolors Miquel i Blanca Llum Vidal
Tres veus potents i compromeses de la poesia ca-
talana contemporània oferiran un recital poètic 
en un recorregut per diversos espais de la Model.
Places limitades. Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia a coordinacio@camiamic.cat
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE
Col·labora: Centre cívic Casa Golferichs

A les 19 h
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
(c. Comte Borrell 44-46)
Elles canten, elles parlen: Sabina Witt,

Les crisàlides al seu favor
Xerrada-concert amb Sabina Witt i Toni Castar-
nado (autor del llibre ‘Elles canten, elles parlen’)
Organitza: Biblioteques de Barcelona

A les 19 h 
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
“Mujeres valientes: ménades, brujas,
prostitutas sagradas y comadronas”
Es tracta d’una viva conversa entre 11 dones 
actuals que rememoren el valor i altres quali-
tats de dones dedicades a activitats i oficis poc 
coneguts o força mal interpretats.
Aforament limitat; cal fer reserva prèvia a
www.bpa.es/agenda o tel 93 256 59 50
Organitzen: Revista Symbolos i Biblioteca Pública Arús

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
El violí barroc 
Ala Voronkova i Sara Rojo 
s’han unit per oferir-nos 
una mostra del seu virtu-
osisme en un programa 
de duos de violí exquisida-
ment triat i dissenyat cro-
nològicament, des del Bar-
roc fins als nostres dies. 
Activitat amb reserva prèvia.
Consulteu el web
www.ccurgell.cat 

A les 20 h
La Casa Elizalde (c. València 302) 
Al cau de les paraules. Recital de poesia
d’Estel Solé i música de Gemma Humet
Un recorregut de versos i música que ens par-
la de la infància, de les pors i de la contradicció 
humana. El viatge acaba amb un emotiu record 
als refugiats i amb un cant a les dones.
Reserva a través de casaelizalde.com, també 
per telèfon o presencialment, des d’una setma-
na abans.
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A les 20 h
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Pactos del silencio
La periodista Carol Pérez ens endinsarà a l’acte 
“trencant els pactes del silenci”, on diferents col-
lectius aixecaran la veu per parlar de feminisme , 
precarietat, espoli, habitatge, corrupció, sanitat...
Organitza: Marea de mareas, marea pensionista

Divendres 15 de març
De 18 a 20 h
Casal de Barri Espai210 (c. Padilla 210, baixos)
Cinefòrum: “Hotel explotación: las Kellys” 
Documental dirigit per Georgina Cisquella que 
exposa la lluita i reivindicacions de les cambre-
res de pisos.
Aforament limitat, es recomana fer inscripció 
prèvia al correu: espai210@gmail.com
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu 

Col·labora: Comissió Feminismes i Canvi Social
(PDC Sagrada Família)

A les 19 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Jubilació i pensions: la bretxa continua
Xerrada sobre la situació de les dones pensio-
nistes. Debat al voltant de la problemàtica de 
dones, i en particular vídues, derivada de l’ac-
tual sistema de pensions, amb l’excatedràtica 
d’economia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona Miren Etxezarreta. 
Organitza: Espai Debat

Col·labora: Marea Pensionista, Vocalia de Dones
de l’AVV de Sant Antoni

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.
Concert Gemma Abrié
Gemma Abrié, veu i contrabaix + artista convidat.
A SoloBasSing, Abrié presenta un concert que 

parteix del for-
mat “solo” on 
pretén mos-
trar la vessant 
més honesta i 
propera com a 
intèrpret, amb 
la veu i l’emo-
ció com a ele-
ments vertebradors de l’expressió artística. 
Activitat amb reserva prèvia.
Consulteu el web www.ccurgell.cat

Dissabte 16 de març
A les 18.30 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Veus de dones empoderades
Acte amb manifestacions culturals diverses per 
a destacar les lluites reivindicatives de les do-
nes en el món i particularment a Catalunya. 
Organitza: Asociación Cultural Iberoamericana Scorza

Col·laboren: Espai Debat, Mujeres Pa’lante, Colectivo Las Kelly,
Vocalia de Dones de l’AVV de Sant Antoni

Dilluns 18 de març
A les 18 h
Taller 2 Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Idees d’ahir i d’avui per educar
persones més lliures
Perspectiva feminista i coeducació. L’experièn-
cia de Fil a l’agulla. En aquesta xerrada refres-
carem punts claus dels feminismes del s. XX i 
XXI i podrem analitzar conjuntament les seves 
aportacions en l’àmbit educatiu, és a dir, en el 
terreny de la coeducació. Amb aquest bagatge, 
volem compartir com treballem la coeducació a 
Fil a l’agulla, que per a nosaltres, té tres eixos 
principals: qüestionar els estereotips i normes 
de gènere, valorar el món del que es conside-
ra tradicionalment femení i veure la diversitat 
cultural, ètnica, religiosa, de classe, d’estils, etc. 
com a riquesa, en lloc de com a amenaça. Ens 
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centrarem en la nostra experiència en aquest 
món, compartint bones pràctiques, casos i re-
cursos que siguin útils pel grup.
Organitzen: Fil a l’agulla i Vocalia de Dones de l’AVV de Sant Antoni

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Projecció Commander Arian
(Comandante Arian)
Alba Sotorra, 2018. Espanya i Alemanya. VOSE. 80’
Moguda pel record de les víctimes d’agressió 
sexual, la comandant Arian lidera una de les 
Unitats de Protecció de Dones (YPJ) de la resis-

tència kurda. El seu batalló, format íntegrament 
per dones, es dirigeix a la ciutat de Kobane per 
alliberar al seu poble de les arpes de l’ISIS. A 
mesura que avancen, la reivindicació del veri-
table significat de la seva lluita pren força: l’exi-
gència de llibertat per a la propera generació de 
dones. Presentació amb la presència de la di-
rectora, Alba Sotorra. 
 

Dimecres 20 de març
De 17.30 a 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
IL·LUSTRÍSSI+
Taller música visual: il·lustrant a les pioneres
wde la música electrònica 
A partir d’escoltes de diverses peces musicals i 
informació sobre les artistes, experimentarem 

amb la construc-
ció gràfica d’allò 
sonor. Es confec-
cionarà un petit 
fanzine amb els 
treballs de les i els 
assistents al taller. 
A cura de Laia Ar-
queros Claramunt. 
Activitat amb
inscripció prèvia,
consulteu el web
www.ccurgell.cat
 
A les 18 h
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Dones i drets
S’hi abordaran aspectes relacionats amb els 
drets de la dona des de les perspectives d’una 
metgessa, una jurista i dues activistes. Hi haurà 
breus ponències i col.loqui amb el públic.
Organitzen: Marea pensionista i Projecte MOT

A les 19h
Biblioteca Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4- 5)
Elles canten, elles parlen
Mariona Aupí, esoterisme màgic i atzar musi-
cal, dialoga amb Toni Castarnado.
Sovint és tan important escoltar un músic 
parlant de les seves idees, les seves il·lusions, 
els seus desitjos o les seves queixes i frustra-
cions, com sentint i entenent les cançons que 
escriu o adapta. També és una opció poder 
fer totes dues coses alhora, amb un periodis-
ta dalt un escenari que pregunta i un músic 
que respon les seves preguntes i canta amb 
passió i estímuls evidents. Aquest cicle, amb 
motiu del dia 8 de març, consistirà en diver-
sos concerts/entrevistes, una oportunitat per 
sentir parlar i cantar.
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Dijous 21 de març
18-19.30h
CAP Comte Borrell
(Carrer del Comte Borrell, 305)
Xerrada d’assessorament jurídic
“Què puc fer si pateixo una situació
de violència en la parella?”
Coneixerem què és el Punt d’Informació i Aten-
ció a les Dones (PIAD) de l’Eixample i el Circuit 
Eixample Contra la Violència Masclista. També 
parlarem de les lleis espanyola i catalana sobre 
la violència vers les dones. A càrrec de Lourdes 
González, assessora jurídica del PIAD. 
Organitza: PIAD Eixample i Circuit Eixample 
Contra la Violència Masclista, amb la col·labo-
ració del CAP Comte Borrell.
Gratuït
Entrada lliure, no cal inscripció prèvia.

A les 18.30 h
La Model - Teatre (c. Entença, 155)
Conferència. Drets de les Dones i II República
A càrrec de Mercè Claramunt
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE

A les 19 h
Biblioteca Sofia Barat
(C/Girona, 64, pati interior illa)
L’Aventura de llegir. Els viatges de la paraula.
Música i poesia. Viatge interior
en clau de pop.
A càrrec Txell Sota, veu i Pol Oñate, piano
Us convidem a entrar en l’univers delicat, vo-
làtil i sincer de Txell Sota amb les cançons del 
seu primer disc, “No sembles tu”. La nuesa de 
la seva veu destil·la sinceritat. La d’una ànima 
sense artificis que canta la fugacitat del temps, 
amb unes lletres inspiradores que ens porten a 
un viatge interior marcat per la dolçor d’una veu 
que ens arrossega en clau de soft pop acústic.

A les 19.30 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
El so del quartet de Saxos 
Limnos Quartet. Gemma Torralbo, saxo soprano;
Esther Sabaté, saxo alto; Elena León, saxo tenor
i Núria Brull, saxo baríton.
Limnos Quartet ens proposa un recorregut a 
través de diferents èpoques, estils, colors i tex-
tures per ensenyar-nos tot allò que la formació 
de quartet de saxos ens pot oferir. 
Activitat amb reserva prèvia.
Consulteu el web www.ccurgell.cat 

A les 19.30 h
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Concert. Dijous blues. Walkin Roots
El duo acústic homenatja les arrels de la música 
negra en un repertori format per músiques emble-
màtiques de Nina Simone, Janis Joplin, Amy Wine-
house, Tracy Chapman i Carole King, entre d’altres. 
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Walkin roots neix a Mollerussa l’any 2015 fruit de 
la casualitat, unint els dos músics en un projecte 
íntim i proper, amb molta força escènica i musical. 
Juh Japleroots, veu, kazoo i percussions; 
Santi de Pablo, guitarres, veus i loops.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. El di-
lluns de la mateixa setmana en línia a través 
de golferichs.org i el dia del concert a partir 
de les 10 h al telèfon 93 323 77 90 o presenci-
alment. Cabuda limitada.
Organitza: Centre cívic Casa Golferichs

Col·labora: Societat blues Barcelona

 

Divendres 22 de març
A les 19 h
Espai de fotografia Francesc Català-Roca
(c. Llança, 21)
No sin fotógrafas
Col·loqui i presentació del col·lectiu.
Inspirada en la plataforma No sin mujeres, del 
context acadèmic, No sin fotógrafas és una inici-
ativa de persones en l’àmbit de la fotografia amb 
la intenció d’evidenciar l’escàs nombre de dones 
en espais de debat i coneixement, i que tan so-
vint és un reflex de les estructures de poder.
No sin fotógrafas no és un manifest de denún-
cia, sinó un compromís públic en favor de la 
presència femenina en l’àmbit de la fotografia.
Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca

A les 19.15 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Diferències de gènere en la Indústria de les 
Joguines i la Publicitat i la seva relació amb 
els Trastorns de la Conducta Alimentària
Començant amb la diferència de gènere en la in-
dústria de les joguines i la publicitat, a traves de 

l’educació emocional, la Marta Miguel, psicòloga 
sanitària, ens explicarà que són els TCA (trastorns 
de la conducta alimentària) y els factors de risc 
relacionats amb el màrqueting i el cos de la dona.
Organitza: Comissió feminismes Calàbria 66

A les 20 h
La Casa Elizalde (c. València 302) 
Maruja Limón. Concert de flamenc-pop dins
el cicle Músiques en femení
Sheila Quero, veu i jaleos; Esther González, veu i 
jaleos; Eli Fábregas, percussió; Vicky Blum, gui-
tarra; Mila González, trompeta. 
Dones que ballen de nit i treballen al matí. Així 
es defineix aquesta formació íntegrament fe-
menina nascuda a Barcelona. Reserva a través 
de casaelizalde.com, també per telèfon o pre-
sencialment, des d’una setmana abans.

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Concert Guillermo Arnedo Band
& Celeste Alías  
Celeste Alías, veu; 
Jose Carra, piano; 
DJ Foster, contra-
baix i Guillem Ar-
nedo, bateria.
La banda pre-
senta el seu se-
gon àlbum Let’s 
Sing Oscar Ham-
merstein II, sobre els musicals que O. Hammers-
tein II va escriure juntament amb R. Rodgers i J. 
Kern: South Pacific, The King and I, Oklahoma! i 
Showboat. 
Activitat amb reserva prèvia. Consulteu el web 
www.ccurgell.cat 
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Dilluns 25 de març
A les 19 h
Centre Cívic Urgell (C. Comte d’Urgell, 145)
Projecció Les distàncies
Elena Trapé, Espanya 2018. 100’
Olivia, Eloy, Guille i Anna viatgen a Berlín per 
visitar per sorpresa al seu amic Comes que 
compleix 35 anys. Aquest no els rep com ells 
esperaven i durant el cap de setmana les seves 
contradiccions afloren i l’amistat es posa a pro-
va. Junts descobriran que el temps i la distàn-
cia poden canviar-ho tot. Presentació a càrrec 
de Miguel Ibáñez, guionista del film. 

 
Dimecres 27 de març
A les 18.30 h
La Model. Teatre (c. Entença, 155)
Acte de cloenda
Testimonis, treballadores de presons, reivindi-
cacions actuals i esperances.
L’equip d’arteràpia ofereix la clausura creativa 
“Què escullo mantenir viu en mi?”. Una oportu-
nitat per col·laborar en la construcció de noves 
mirades de la nostra memòria històrica, que 
ens permetran habitar un present col·lectiu on 
la convivència i la vida es donin la mà.
Organitza: Vocalia de Dones de l’AVVEE

Col·labora: L’Àrtèria

Dijous 28 de març
A les 17 h
Centre LGTBI Barcelona (c. Comte Borrell, 22)
Presentació de la publicació DESAPRENENT
Una mirada feminista a l’etapa secundària, 
editada pel districte de l’Eixample i elaborada 
per les cooperatives Coeducacció i Candela.
Aquesta guia neix a partir de la intervenció pre-
ventiva en igualtat de gènere feta als instituts 
Fort Pius i Poeta Maragall i pretén ser una eina 
de suport per al professorat de secundària de 
cara a poder incorporar la coeducació al seu dia 
a dia professional.
Organitza: districte de l’Eixample

Col·laboren: Candela, Coeducacció, direcció de Feminismes
i LGTBI i Centre LGTBI de Barcelona

A les 20 h
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Noche de teatro femenino
Noche de teatro femenino con la participación 
de The bechdel fireflies que harán improvisa-
ción teatral de historias de mujeres. Y, En Bra-
gas de mujeres que harán teatro del oprimido.
Preu: Taquilla inversa
Organitza: Akelarre

Divendres 29 de març
A les 19 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Así escribimos las mujeres 
Acróstico participativo sobre el tema de la mujer.
Organitza: Espai Literari Planetababel

A les 20 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Sabina Witt dona veu a les poetes
Sabina Witt compositora i intèrpret executa un 
repertori propi i d’altres poetes en un ambient 
íntim i agradable. Posteriorment hi haurà uns 
“montaditos” cuinats per Mujeres Pa’lante, col-
lectiu de dones empoderades que compartei-
xen experiències de solidaritat. 
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L’activitat enllaçarà amb la Jam Literària “So-
roritat”.
Acte gratuït. Opcional quedar-se als “montadi-
tos” amb una contribució mínima.
Podeu inscriure-us al “pica-pica” a
edebat@gmail.com
Organitzen: Espai Debat i Vocalia de Dones de l’AVV de Sant Antoni

Col·laboren: Mujeres Pa’lante

A les 20 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Concert Esmeralda Colette
Esmeralda Colette, veu; Joaquin Dolyenko, gui-
tarres i veus; John Vermont, electrònica i veus
L’Esmeralda té una veu plena de força, que 
pren del soul, el folklore i el jazz les fonts per 
expressar-se com artista i com a dona. Després 
de participar en el programa televisiu La Voz i 
en espectacles teatrals com Blues o Lovely Pre-
cious Dream, engega els seus projectes perso-
nals i es prepara per fer el gran salt.
Activitat amb reserva prèvia.
Consulteu el web www.ccurgell.cat 

A les 21 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
La Jam literària. Sororitat
Espai per llegir i gaudir de peces literàries de 
qualsevol gènere i en qualsevol idioma al vol-
tant de la temàtica “sororitat”
Organitza: Espai Literari Planetababel

Cuidem, cuidem-nos. Jornada sobre
l’economia de les cures (#itucuides)

29 de març
De 17h a 19.30 h
Casal de Barri Espai 210 i Jardins de Flora
Tristàn (C. Padilla 210, entre València i Aragó)
Veïna, baixa la teva cadira 
Trobada a l’espai públic, amb tallers d’arpilleres i 
dinàmiques al voltant de l’economia de les cures.

30 de març
D’11 a 13 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Teatre Fòrum
“Reina, tu, com t’ho fas?”. Peça teatral sobre les 
dones i les cures, rols de gènere, la feminització 
de les tasques reproductives i la mercantilitza-
ció de les cures. A càrrec de “La Xixa Teatre”.
De 13h a 14h.
Marxa Reivindicativa, del CC Sagrada Família al 
CC La Sedeta.

De 14h a 16h
Centre Cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Dinar i espai de trobada
Dinar amb reaprofitament d’aliments per posar 
de relleu la cura de la Terra. A càrrec d’Espai 
Ambiental i Cuchara.
Comissió de Feminismes i Canvi Social (PDC 
Sagrada Família) i Centre Cívic La Sedeta
El dinar té un preu de 2 €. Cal inscripció prèvia 
al CC La Sedeta, CC Sagrada Família o Casal de 
Barri Espai 210.

Dijous 4 d’abril
A les 19 h
Centre cívic Casa Golferichs
Presentació llibre de poesies Finlàndia,
d’Assumpta Forcada
Intervindran: Jordi Pàmias, poeta, Fina R. Palau, 
poeta, cantautora i guitarrista, i la pròpia autora.
Organitza: Vocalia de dones de l’AVVEE 
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EXPOSICIONS

De l’11 de febrer al 10 de març
Centre Cultural Sagrada Família
(sala d’exposicions Àlex García)
c. Provença 480 
Relats en femení
Exposició vinculada al Premi de Relats Curts.
Cada vegada més veiem que els llibres il·lus-
trats i còmics fets per dones guanyen prota-
gonisme. L’exposició d’aquest any vol ser una 
mostra de dones transgressores, que aporten 
una nova visió del món.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada
Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte

Del 14 de febrer al 23 de març
Centre Cívic Urgell (C. Comte d’Urgell, 145)
IL·LUSTRÍSSI+ 
Laia Arqueros Claramunt 
Laia Arqueros Claramunt (Almeria, 1985) desen-
volupa la seva activitat artística entre la il·lustra-
ció, el gravat, la ceràmica i projectes multidisci-
plinaris i híbrids. La seva recerca es centra en el 
diàleg entre disci-
plines, la perspectiva 
de gènere i l’experi-
mentació. La mos-
tra recull un conjunt 
d’obres realitzades 
per l’artista entre el 
2012 i el 2018. 

De l’1 al 29 de març
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
(+) Dones Supervivents
Exposició de testimoniatges de dones diverses, 
supervivents de violències masclistes diverses. 
Perquè les violències masclistes neixen d’un sis-
tema patriarcal, racista, classista, capacitista i 
LGTBIfòbic que ens travessa de diferents formes 
i en múltiples àmbits i que vulnera els nostres 
drets humans més fonamentals aquí i arreu.
Organitzen: Associació Hèlia i XarxaDos Deu

De l’1 al 29 de març
Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Dones Supervivents
Projecte de dones i per a dones. Gestat i ma-
durat per dones resilients que ja no són vícti-
mes, dones empoderades que han decidit tren-
car el silenci, dones supervivents de relacions 
de violència masclista. Aquest projecte recull 
una compilació d’elements que permeten que 
aquestes dones s’expressin lliurement al món 
que les envolta.
Organitzen: Comissió feminismes Calàbria 66 i Associació Hèlia

Del 4 al 27 de març
Biblioteca Joan Miró (c. Vilamarí, 61) 
Franquisme, dones i presó
Exposició bibliogràfica acompanyada d’una 
guia de lectura, per complementar l’exposició 
Les Preses de Franco, organitzada per l’AVV de 
l’Esquerra de l’Eixample.

Del 4 al 28 de març
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Espai OFF vestíbul (pl. del Fort Pienc, 4-5)
Simone de Beauvoir. Feminista i escriptora
Aquesta exposició proposa un trajecte per la vida i 
l’obra de Simone de Beauvoir, filòsofa i escriptora, 
una dona que amb el seu enfrontament a les con-
vencions dominants del seu temps va provocar de-
bats apassionants que, encara avui, a cent anys del 
seu naixement, generen reflexions i polèmiques.
Col·labora: Institut Català de les Dones

Del 5 al 29 de març 
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Espai OFF de la Sala d’Exposicions
Som vida, a càrrec d’Ànnia Aragonès Chacón
Aquesta exposició gira al voltant de la dona, ja 
sigui sortint d’una poma com a rebel·lió recla-
mant la seva llibertat, com la dolçor d’una ba-
llarina o la seducció d’uns llavis.
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Del 5 de març al 12 d’abril
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Sala d’Exposicions (pl. del Fort Pienc, 4-5)
Simfonies de l’ànima 
Artista: Montserrat Anguiano
Exposició emmarcada dins les activitats del 
CAAD, Cicle de Cinema Africa i Dona. L’Objectiu 
del cicle és difondre el coneixements i la pers-
pectiva de gènere de les cultures africanes a 
través de les Arts, i crear espais de comprensió 
i reflexió del paper de les Dones a l’Africa.
Col·labora: CAAD - Cicle de Cinema Africà i Dona

Del 7 de març al 26 d’abril
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
Literatura china en femenino
Exposició de llibres d’autores xineses i/o en què 
la dona és protagonista
Organitzen: Biblioteca Arús, Eix Fort Pienc, Fundació Institut
Confuci de Barcelona, Projecte XEIX del Districte del Eixample
i Casa Àsia

Del 13 de març al 10 d’abril
Mural a la façana del Centre Cívic
Cotxeres Borrell
12+1: Mostra d’art contemporàni
a l’espai pùblic 
Artista: Flavita Banana
El projecte 12+1 és un espai expositiu a peu de 
carrer on cada mes un artista diferent fa una 
intervenció artística i al finalitzar els 12 me-
sos, es fa una exposició col·lectiva amb la seva 
obra d’estudi. Pel mes de març l’artista invitada 
serà @flavitabanana reconeguda per les seves 
il·lustracions feministes. 
Organitza: Fundació Contorno Urbano 

Col·labora: Centre Cívic Cotxeres Borrell

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 

SERVEIS MUNICIPALS
PER A LES DONES

PIAD - Punts d’Informació i Atenció a les Dones.
Serveis de proximitat que ofereixen informació i 
atenció en temes d’interès per a les dones. També 
ofereixen assessorament jurídic i psicològic, grups 
de suport, tallers i xerrades. Hi ha un PIAD a cada 
districte.

PIAD Eixample
Jardins Rosa Deulofeu. Tel. 93 619 73 11

SARA. Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida
Servei d’atenció integral adreçat a dones, infants
i adolescents en situació de violència masclista.
C. Marie Curie, 16 . Tel. 93 291 59 10

SAS - Servei d’Atenció Socioeducativa
de l’Agència ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresòl. Tel. 93 256 44 56

SAH - Servei d’Atenció a Homes per a la promoció
de relacions no violentes
C. Garcilaso, 23-27. Tel. 93 349 16 10

Telèfon d’urgències gratuït
contra la violència masclista

900 900 120
Atenció 24 h

Més informació a:
barcelona.cat/dones
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS 
• AADAS - Associació d’assistència dones agredides sexualment *
• Agrupació de Mestresses de Casa de BCN i Prov.
• Akelarre
• Amical de Ravensbrück
• Amics de la no violència
• Asociación Cultural Iberoamericana SCORZA
• Associació Catalana d’Expressos Polítics del Franquisme
• Associació de Dones de Bangladesh
• 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)
• Assemblea de Joves de Sant Antoni
• Associació Catalana d’Investigacions Marxistes (ACIM)
• 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 - Vocalia de dones *
• Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances
   de Catalunya (AICEC-ADICAE)
• Associació Teatre Dona (*)
• Associació Xarxa Dos Deu
• Aula Ambiental Sagrada Família
• Biblioteca Fort Pienc
• Biblioteca Joan Miró
• Biblioteca Pública Arús
• Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte
• Biblioteca Sofia Barat
• CAAD - Cicle de Cinema Africà i Dona
• Calàbria 66
• Casa Àsia
• 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
• Centre LGTBI Barcelona
• Cicle de Cinema Africà i Dona - Associació Africadoolu
• CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
• Colectivo Las Kelly
• Consell de les Dones de l’Eixample
• Consell Nacional de Dones d’Espanya *
• Còrtum Club de debats
• Club Futbol Sala Eixample sénior femení *
• Direcció de Feminismes i LGTBI
• Districte de l’Eixample *
• Dones d’Enllaç *
• Eix Fort Pienc

• Equip Clínic CIPAIS (Centre d’intervenció psicològica,
   anàlisi i integració social) *
• Espai de fotografia Francesc Català-Roca
• Espai de Gent Gran Esquerra
• Espai de Gent Gran Fort Pienc
• 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
• Espai Debat
• Espai Literari
• Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
   de Barcelona - FAVB
• Federació d’Organitzacions de Gent Gran, Dones
   i Família (FOCAGG) *
• Fil a l’agulla
• Fundació Apip-Acam
• Fundació Aroa (*)
• Fundació Contorno Urbano
• Fundació Institut Confuci de Barcelona
• Grup Àgata. Associació catalana de dones afectades
   de càncer de mama *
• Grup de poesia Poemes al Nas de la Lluna
• Grup Teatral CATORZEDABRIL
• Hèlia Dones (*)
• Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
• Indian Culture Centre
• Institut Català de les Dones
• L’Artèria
• Llibreria La caníbal
• LoQueNoExiste 
• Marea de mareas, marea pensionista
• Mujeres Pa’lante
• Observatorio de la no violencia
• ONG De Veí a Veí
• PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample (*)
• Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada
   Família (*)
• Planetababel
• Projecte Comunitari Camí Amic
• Projecte MOT
• Projecte XEIX
• Regidoria de Feminismes i LGTBI 
• Revista SYMBOLOS
• Sant Antoni Feminista
• Societat Blues Barcelona
• Teixint Vincles
• Trama Serveis culturals 
• Unió Cívica de consumidors i mestresses de casa (UNAE) *
• Urdu Academy Barcelona

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