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

Tothom hi té
un paper.

Programa
d’activitats
a l’Eixample
Del 3 de novembre
a l’1 de desembre

PRESENTACIÓ
Tothom hi té un paper. Aquest és el lema d’enguany
de la campanya #BcnAntimasclista, que es llançarà
el proper 25 de novembre, el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Un dia de
reivindicació, conscienciació i lluita per denunciar unes
violències que rebem les dones pel sol fet de ser dones.
Tothom hi té un paper, i al Districte de l’Eixample
posem l’accent en el paper dels barris, els seus teixits
associatius i les seves veïnes i veïns per combatre
aquesta xacra. Barris que s’articulen al voltant d’entitats, col·lectius i equipaments, i que aquest 25N
presenten un complet programa d’activitats culturals
per reivindicar-nos com a barris lliures de violències
vers les dones.
Tothom hi té un paper, i el paper de la cultura és
clau per combatre prejudicis que ens aboquen a la
normalització d’aquestes agressions. La cultura és un
dels camps des d’on més podem fer front a les violències masclistes, nodrint-nos i formant-nos per prendre
consciència que la violència masclista és un problema
que ens incumbeix a tots i a totes.
Tothom hi té un paper, i el de l’associacionisme és
imprescindible. És gràcies a la vida comunitària que
ens reconeixem com a iguals i teixim xarxes de suport
per fer dels nostres carrers espais lliures de violència. També són un espai de cures i de formació, per
cuidar-nos, compartir coneixements i aprendre a no
tolerar cap agressió sexista.
Aquest 25N totes i tots hi tenim un paper, com ho
demostra l’àmplia programació d’activitats d’aquest
mes de novembre, promoguda des del Programa de
Dona i el Consell de Dones del Districte de l’Eixample,
i organitzada per entitats i serveis municipals que durant tot l’any treballen per eradicar les violències masclistes. Podreu gaudir de xerrades, tallers, exposicions,
debats i espectacles per a persones de totes les edats, i
també us podreu informar dels recursos a l’abast de les
dones per sortir de situacions de violència.
Us convidem, doncs, a participar de totes les activitats i reflexionar conjuntament per tal de construir uns
barris lliures de tot tipus de violències.
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ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE

• Concert de la cantautora Carla Collado,
amb una selecció especial de temes per a aquesta
diada commemorativa.

Diumenge 26 novembre

D’11 a 14.30 h
C. Marina, entre c. Provença i Mallorca
Tothom hi té un paper #BCNAntimasclista
Una gran festa a l’Eixample per denunciar i prevenir
la violència vers les dones, amb la participació d’entitats i serveis del districte que, des dels seus llenguatges artístics i culturals, manifestaran que volen un món
lliure de violències masclistes.
Actuacions:
• Espectacle poètic “La dama sempre guanya”.
Muntatge de poesia de creació pròpia i d’autores,
com Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig entre
d’altres, contra la violència masclista. A càrrec de
“Nosaltres les dones”, grup de poet@s d’arreu del
país que vol acostar la poesia al carrer.
• Recital de poesia amb la poetessa
pakistanesa Iram Batool Qadri, que recitarà
un poema en urdú, i la poeta catalana Júlia Badal,
que interpretarà el mateix poema, traduït i adaptat
al català.
Organitzat pel Projecte XEIX, del Districte de l’Eixample,
amb la col·laboració del grup de poesia Ahleqalam
i l’Associació Xarxa Dos Deu

• Tothom hi té un paper “El paper de Teatre
Dona” – Performance on tres personatges: La ’’ELI”,
la “MINA” i la “CIÓ”, secundades per un cor de veus,
animen al públic a sumar-se a les seves proclames per
eliminar la violència contra les dones
• Balls tradicionals xinesos a càrrec de la
Asociación de artistas chinos Huaxin.
Organitzat pel Projecte XEIX, del Districte de l’Eixample

• Mostra de dansa colombiana i boliviana.
Petita representació artística i tradicional de balls de llatinoamèrica amb la participació del grup de dansa colombiana “Sentimiento Cimarrón” i la Fraternitat artística
cultural boliviana “100% Salay” (filial Barcelona).
Organitzat per la Xarxa Intercultural del PDC
de la Sagrada Família
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• Un Concert de Celebració
M. Brymer i C. Custer
Medley de temes extrets de diferents musicals de l’autor Andrew Lloyd Weber càrrec de les corals Fort Pienc, Carlit, Sant Antoni i Il·lusió i Caliu dels espais i
casals de Gent Gran del Districte de l’Eixample.
Piano: Bernat Fontich
Direcció: Meritxell Bascompte
Carpes:
• Protocol contra les agressions masclistes
del barri de la Sagrada Família.
Carpa per visibilitzar i informar sobre el Protocol contra les agressions masclistes que s’aplica des de la
Festa Major d’abril de 2017 al barri de la Sagrada
Família. Informació sobre els diferents serveis d’informació i atenció a les dones. A càrrec de Grup de
treball del Protocol contra les agressions masclistes de
la Sagrada Família i Associació Xarxa Dos Deu.
• Pla de Desenvolupament
Comunitari de la Sagrada Família: entitats, serveis i associacions del barri
• Entitats i serveis del Consell de les Dones
de l’Eixample
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Trobades i tallers
• Trobada del grup de mitja subversiva. “Som
un grup de persones que ens ajuntem cada quinze
dies a la llibreria La caníbal per teixir i desteixir no
només llana sinó l’entramat moral i social en el qual
ens veiem submergides. Ens interessa l’intercanvi de
coneixements i idees en totes les seves mutacions i
facetes. La nostra intenció és que, entre punt i punt,
aquesta sigui una plataforma que doni peu a accions
per qüestionar, protestar, criticar, canviar…

• Demostració de Puntes amb l’Associació
Catalana de Puntaires. Passa pel seu espai i podràs comprovar com de senzill és iniciar-te en aquesta
tècnica.
• Tallers infantils. Pinta la teva mà contra la violència masclista, confecciona la teva xapa i altres
sorpreses.
• “Fes que el teu titella s’expressi” a càrrec
d’Enruta’t i amb la col·laboració del CIRD (Centre per
a la Igualtat i Recursos per a les Dones).

Exposicions
“A tu també et pot passar”
i “Mira, accepta i estima”.
Els nois i noies de l’Institut Poeta Maragall compartiran la seva experiència al projecte “Altaveus x la
Igualtat” amb un manifest i una mostra de campanyes
de sensibilització que vol presentar les experiències
de les dones que pateixen violències masclistes, per
contribuir a visibilitzar aquesta problemàtica social i
promoure les relacions no abusives.
A càrrec de la Fundació Aroa i l’Institut Poeta Maragall.

I més...
• Amb la presència de la Falera Gegantera de la
Sagrada Família i els Gegantons de les escoles Tabor
i Sagrada Família.

Organitzat per l’Associació de Veïns i Veïnes
de la Dreta de l’Eixample

• Presentació i dinamització a càrrec de Clownclusions.
Organitzat pel PIAD (Punt d’informació i Atenció
a les Dones) Eixample

*Acte amb interpretació a la llengua de signes
Organitza: Consell de les Dones de l’Eixample Districte de l’Eixample
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Divendres 3 de novembre

De 10 a 12 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
Taller. Economia feminista
Desgranarem els conceptes de producció/reproducció, divisió sexual del treball, organització social i
economia de cures.
Visibilitzarem la feminització de la pobresa, la discriminació que patim les dones al mercat laboral i la segregació de gènere horitzontal i vertical als diferents
espais. Posarem al centre la sostenibilitat de la vida i
l’equitat socioeconòmica.
Cal inscripció prèvia a helia@heliadones.org
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Hèlia Dones

Dilluns 6 de novembre

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (Comte d’Urgell, 145)
Presentació i inauguració de l’exposició
El Consell de les Dones de l’Eixample
La Vocalia de Dones de l’Esquerra de l’Eixample, com
a entitat activa en la lluita pels drets de les dones, presentarà l’acte i la seva tasca amb el Fòrum Veïnal de
les Dones. Es farà també una visita guiada a l’exposició. Es farà entrega del catàleg de l’exposició i del
llibre de la Isabel Segura Soriano, editat per l’Ajuntament de Barcelona, Dones de l’Eixample.
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 22)

Dimarts 7 de novembre

A les 19.30 h
Centre Cívic
Sagrada Família
(c. Provença 480)
Inauguració
exposició
Esdevenir cos.
Cartografies
del desig
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 22)
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Dimecres 8 de novembre

De les 17 a les 20 h
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
La prevenció de la violència
en les dones grans
Tertúlia-debat
“Perquè el silenci és còmplice dels maltractaments? Cal
parlar-ne i explicar què son el maltractaments a les dones grans i com abordem les diferents situacions”.
Aprofundiment dels múltiples aspectes de la violència
que pateixen les dones grans.
La prevenció i sensibilització comunitària enfront a la
violència que pateixen les dones grans.
Els recursos i serveis que s’hi esmercen i el seguiment
que es fa de les dones que pateixen la violència sigui
del tipus que sigui.
L’empoderament de les dones grans en situació de risc
Donar eines a les dones vulnerables.
Amb la intervenció de:
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
del Districte de l’Eixample, Fundació Aroa
i PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones).
Organitza: Consell Nacional de Dones d’Espanya

Dijous 9 de novembre

De 18 a 19.30 h
Espai Gent Gran Maria Aurèlia Capmany
(c. Enric Granados, 47)
Dones de novel·la, novel·les de dona
Aprofundirem en les diferents facetes de la relació
entre dones i novel·les al llarg de la història. Parlarem de personatges literaris femenins, de les dones com a lectores i d’escriptores de novel·la.Una
aproximació a la narrativa des de la perspectiva
de gènere.
A càrrec de Trama Serveis culturals

Divendres 10 de novembre

De 17 a 19 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller d’arpilleres
Un espai obert a l´intercanvi d´experiències al voltant
de la diversitat cultural. Una oportunitat per teixir nous
vincles a traves de l´art i promoure el diàleg com eina
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de construcció de pau.
A càrrec de: Teixint Vincles
Cal inscripció prèvia a: pcsagradafamilia@gmail.com
A les 19 h
Inauguració de l’exposició Arpilleras
Una petita mostra del treball realitzat per veïnes del
barri de la Sagrada Família.
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 22)
Activitats del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió
de Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)

A les 19.30 h
Espai de fotografia Francesc Català-Roca
(Espai Arenes. C. Llança, 21)
Inauguració de l’exposició Resiliència
Fotografies de Laura Rabadán
La informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 22)
“Resiliència és la capacitat que té una persona per superar i resistir circumstàncies traumàtiques. En aquest
projecte treballo des de la dona, la identitat, la infància i el cos, i com es veu sotmès aquest en patir abusos
sexuals i violència de gènere, partint del record que
es reviu en el present. Represento el dol de la mort física i psicològica d’un cos viu i com la imatge d’aquest
davant un mirall no li correspon. Endinsant- me en el
tabú d’aquell dolor que generalment s’amaga i que
socialment és manipulat.”
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

A les 17 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (plaça Fort Pienc 4-5)
Taller: Noves violències, nous imaginaris
La representació de la violència masclista persisteix en
els llenguatges de la fotografia, el còmic, el cinema,
la televisió o els videojocs. Però de la violència discriminatòria s’ha volgut passar a una altra d’igualadora
on les dones també peguen, torturen i maten, en un
univers hiperviolent. Responen aquests nous imaginaris a la realitat? Fomenten una societat més igualitària
i lliure de violència vers les dones?
A càrrec de Trama Serveis Culturals
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia trucant al centre cívic
al telèfon 932327827
o enviant un correu a dinamitzacio@fortpienc.org.
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Dilluns 13 de novembre

De 18 h a 21 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Workshop Prou sexisme, fem nostre el rap
A càrrec de Las Vvitch
Las Vvitch és un grup de trap feminista format per la
Gala i el Ricardo que busca donar resposta al masclisme imperant en la cultura trap i hip-hop.
En aquest taller donaran a conèixer i es posaran en
11

A les 19 h
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Conferència. Una història de violència
De la Història col·lectiva dels poders, els canvis polítics i els conflictes socials fins a les històries mínimes i
la memòria personal de la vida privada, domèstica i
familiar, resseguirem l’existència, la lluita i la supervivència de les dones, i la seva història.
A càrrec de Trama Serveis Cultural.
Activitat organitzada en col·laboració amb el CIRD.
pràctica tots els processos de creació musical, des
de la recerca d’una base instrumental a la gravació i
mescla de les veus, posant l’èmfasi en la creació de
lletres en perspectiva de gènere.
Cal inscripció prèvia a partir del 30 d’octubre al Punt
d’Informació del centre o bé trucant al 93 450 89 17.

Divendres 17 de novembre

A les 17 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (plaça Fort Pienc 4-5)
Taller: dones i cultura contemporània
Quines són les problemàtiques actuals de les dones?
Les reflecteixen l’art i la cultura contemporània? A
partir d’una selecció de fotografies, peces artístiques,
fragments literaris i seqüències cinematogràfiques, reflexionarem sobre la representació i participació de
les dones en el context actual de la cultura i les arts.
A càrrec de Trama Serveis Culturals
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant al centre cívic al telèfon 932327827 o enviant un correu a
dinamitzacio@fortpienc.org.

Dilluns 20 de novembre

A les 19 h
Biblioteca Fort Pienc (plaça del Fort Pienc, 4-5)
L’Aventura de conèixer. T’interessa.
Violència de gènere i violència masclista
“Què puc fer si pateixo una situació de violència en
la parella? “. Presentació del servei del PIAD i xerrada
d’assessoria jurídica de les lleis espanyola i catalana
sobre violència vers les dones.
A càrrec de: Punt d’Informació i Atenció
a les Dones Eixample
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Dimecres 22 de novembre

A les 18 h
Casal de barri Espai 210
(c. Padilla, 208-210, baixos)
Espai Mima’t
Sessió de portes obertes d’aquest espai setmanal de
salut i auto cura adreçat a dones de totes les edats.
Un espai per mimar el teu cos, calmar la ment i gaudir
dels sentits a través de la relaxació, l’auto massatge i
la creativitat.
A càrrec de Fundació Aroa
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia a
dones@fundacioaroa.org o al 669.05.75.40
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)

Dijous 23 de novembre

A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
Espectacle Virginia i la pau
A càrrec de Núria de Calella i Míriam Soetekou
L’actriu i poeta Núria de Calella i la cantant Míriam
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Soetekou fan un recorregut poètic i musical pels cinc
continents a la recerca de la pau. A partir de l’assaig
de Virginia Woolf, Tres guinees, coneixerem dones
activistes d’arreu del món i a través del temps.

L’acció consistirà en que les dones demanaran a les
i els vianants que es deixin fotografiar per elles mateixes, amb un missatge encoratjador cap a elles i en
contra de la violència masclista.
En un extrem del passadís, estarà situat un plató fotogràfic i a l’altra extrem, una pantalla on es projectaran les fotos que es vagin fent de manera simultània.
Organitza: Fundació Setba, Photogenic Festival, TMB

Divendres 24 de novembre

De 17 a 20 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210, baixos)
Taller d’arpilleres
Un espai obert a l´intercanvi d´experiències al voltant
de la diversitat cultural. Una oportunitat per teixir nous
vincles a traves de l´art i promoure el diàleg com eina
de construcció de pau.
A càrrec de: Teixint Vincles
Cal inscripció prèvia a: pcsagradafamilia@gmail.com
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Acció fotogràfica de l’ombra a la llum
Intercanviador de Diagonal/Passeig de Gràcia, TMB
En el marc del Dia Internacional contra la Violència
Masclista i de la setena edició de Tria la teva causa
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la
Fundació Setba i Photogenic Festival organitzen una
acció fotogràfica amb les dones del taller DE L’OMBRA A LA LLUM, en dos passis, un al matí i altra a la
tarda, en el passadís de l’intercanviador de Diagonal/Passeig de Gràcia.
A les 17 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc 4-5)
Taller: Microviolència i macroviolència
masclista
Taller per abordar els diferents tipus de violència masclista a diferents àmbits, de la més subtil i quotidiana
com els micromasclismes a la més destructiva i visible
com els feminicidis. Mostrar la connexió dins el contínuum de la violència masclista, i com detectar-la el
més aviat possible per trencar amb aquestes situacions i relacions abusives.
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calendari activitats 25 de novembre a l’eixample
dilluns

dimarts

dimecres

1
6

Presentació i inauguració
de l’exposició El Consell de les
Dones de l’Eixample
Presentació tasca Fòrum
Veïnal de les dones
CC Urgell

7

Inauguració exposició
Esdevenir cos.
Cartografies del desig
CC Sagrada Família

8

Tertúlia-debat
La prevenció de la violència
en les dones grans
CC la Casa Elizalde

dijous

divendres

2
9

diumenge

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Taller: Microviolència
i macroviolència masclista
CC Fort Pienc

Conferència “Conseqüències
de fer servir la violència
per educar”
Llibreria La caníbal

Taller d’Economia Feminista
Casal de Barri Espai 210

Dones de novel·la,
novel·les de dona
Espai Gent Gran
M. Aurèlia Capmany

dissabte

Taller: Noves violències,
nous imaginaris
CC Fort Pienc
Inauguració exposició
Arpilleres
CC Sagrada Família
Taller d’arpilleres
Casal de Barri Espai 210
Inauguració exposició
Resiliències
Espai de Fotografia
Francesc Català Roca

13

14

15

16

20

21

22

23

Workshop Prou sexisme,
fem nostre el rap
CC Sagrada Família

L’Aventura de conèixer.
T’interessa.
Violència de gènere
i violència masclista
Biblioteca Fort Pienc

Espai Mima’t
Casal de Barri Espai 210

Taller: Dones i cultura
contemporània
CC Fort Pienc

Espectacle Virginia i la pau
CC Sagrada Família

Conferència.
Una història de violència
CC Urgell

Acció fotogràfica de
l’ombra a la llum
Intercanviador de Diagonal/
Passeig de Gràcia

Taller d’autodefensa
per a dones
Centre Cívic Drassanes

Acte Central Consell
de les Dones Eixample
Carrer Marina
(entre c. Mallorca
i c. Provença)

Espectacle Petita dona
escènica especial 25N
CC Sagrada Família
Taller d’arpilleres
Casal de Barri Espai 210
Identitat en moviment
CC Cotxeres Borrell

27

28

Acte central: Exposició
De l’ombra a la llum
CC La Casa Elizalde

29

30

Xerrada: Menstruació
sostenible
Aula Ambiental
Sagrada Família

1

Dones grans, grans dones.
La vellesa femenina al cinema
Espai Gent Gran
Fort Pienc

Fora Eixample

Esquerra

Dreta Eixample

Sant Antoni

Fort Pienc

Sagrada Família

EXPOSICIONS
CÒMICS CONTRA EL MASCLISME. De l’1 al 13 de novembre. CC Ateneu Fort Pienc
DONES DEL 36. Del 3 al 29 de novembre. Casal de Barri 210
QUANTA GUERRA... DONES I GUERRA CIVIL. Del 6 al 24 de novembre. Espai de Gent Gran Esquerra
El Consell de les Dones de l’Eixample. Del 6 al 29 de novembre. Centre Cívic Urgell
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Esdevenir cos. Cartografies del desig. Del 7 al 27 de novembre. Centre Cívic Sagrada Família
DE L’OMBRA A LA LLUM. Del 21 de novembre al 22 de desembre. Centre Cultural La Casa Elizalde
IMATGES PER PENSAR. Del 21 de novembre al 6 de desembre. Centre Cívic Cotxeres Borrell
DE L’OMBRA A LA LLUM. Del 24 de novembre a finals de 2017.
Passadís de l’Intercanviador de Diagonal/Passeig de Gràcia - TMB
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A les 18 h
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Espectacle Petita dona escènica especial 25N
Música, circ i contes. A càrrec de Dona Cançó
“Fer l’invisible, visible”: una proposta multidisciplinària amb tocs de circ d’Ariadna Martí, una bona dosi
de clown amb NuniG, un toc de conte d’Isabela Méndez, amanit amb tocs de música d’Alicia Martel.
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de Feminismes i canvi social del PDC Sagrada
Família (*)

foto: © domingo mohedano

A càrrec de Rubèn Sànchez
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant al centre cívic al telèfon 932327827 o enviant un correu a
dinamitzacio@fortpienc.org

temporània. No es requereix experiència prèvia en
dansa o teatre.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 25 de novembre
Dia internacional contra la violència
vers les dones

De 18.30 a 21.30 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell. (c. Viladomat, 2-8)
Identitat en moviment
A càrrec d’Antonella d’Ascenzi
Sensibilitzar sobre la identitat a partir de la dansa-teatre com a eina per crear i aprofundir una consciència de gènere. Investigarem la construcció del
femení/masculí a través del moviment, individuant
models de la cultura patriarcal que generen contínuament els papers de dona/home en la societat con18

D’11 a 13 h
Centre Cívic Drassanes (c. Nou de la Rambla, 43)
Taller d’autodefensa per a dones
Aquest taller és una oportunitat d’aprendre a respondre més eficaçment davant de situacions que potser
no són de perill físic, però representen una coerció a
la nostra llibertat i dignitat com a dones. Es tracta de
familiaritzar-nos amb noves eines d’autodefensa i de
fer bon ús de les que ja tenim. Cal portar roba còmoda i una ampolla d’aigua.
Adreçat a totes les dones que hi vulguin participar, a
partir dels 16 anys, fins a esgotar les places disponibles.
Cal inscriure’s a:
aadas.solidarias@gmail.com
Organitza: AADAS, Associació d’Assistència Dones
Agredides Sexualment

A les 17 h
Llibreria La caníbal
(c. Nàpols, 314, entre c. Indústria i c. Còrsega)
Conferència “Conseqüències de fer servir
la violència per educar”
Amb l’educadora i novel·lista Pilar Bellés Pitarch
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A càrrec de: FemmeFleur SCCL i Anna Moreno, llevadora i col·laboradora de Red Copa de Luna.
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
i Associació Xarxa Dos Deu

A partir de la la novel·la basada en un fet real “¿Sabes cómo se siente un niño maltratado?” de Pilar Bellés
Pitarch y Carlos Sarmiento Lama, Pilar Bellés planteja
el tipus d’actuacions de pares com professors per establir normes i límits en consens, escoltant i respectant
l’opinió dels seus fills i/o alumnes. S’hi insisteix en la
importància de no fer servir la humiliació, la violència
física o la psicològica per fer obeir als nostres petits
ja que això podria fer, encara que no sempre, que es
tornessin alumnes assetjadors amb altres més febles o
possibles maltractadors en el futur.
A càrrec de: Llibreria La caníbal
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)

Dimarts 28 de novembre

De les 19 a les 21 h
Biblioteca Pública Arús (passeig de Sant Joan, 26)
Conferència “És la desigualtat de gènere
una forma de violència?
A càrrec de Susanna Tavera, doctora en història contemporània i catedràtica i professora titular a la Universitat de Barcelona.

Divendres 1 de desembre

De 17 a 18.30 h
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)
Dones grans, grans dones.
La vellesa femenina al cinema
La història del cinema està plena d’actrius que han
vist, com, a mesura que es feien grans, eren relegades
a papers cada cop menors. Existeixen , però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans
que dignifiquen la vellesa i enriqueixen les lectures de
la femineïtat.
A càrrec de Trama Serveis Culturals.
Organitza: Espai de Gent Gran Fort Pienc

A les 19.30 h
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
Acte central: exposició De l’ombra a la llum
La Informació de l’exposició la trobareu a la descripció que hi ha a l’apartat d’exposicions (pàg. 22)
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde, Fundació Setba
i Photogenic Festival

Dijous 30 de novembre

A les 18.30 h
Aula Ambiental Sagrada Família (c. Lepant, 281)
Xerrada: Menstruació sostenible
Parlarem de menstruació i higiene femenina. Vine a
resoldre tots els dubtes sobre les alternatives ecològiques, conscients, saludables i econòmiques als productes convencionals d’higiene femenina.
20
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EXPOSICIONS
De l’1 al 13 de novembre
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc 4-5)
Còmics contra el masclisme
L’exposició creada pel CIRD, posa en relleu les idees
i actituds sexistes que fomenten l’opressió dels homes
sobre les dones, així com les discriminacions per motius d’orientació sexual i identitat de gènere, que estan presents en tots els àmbits de la vida.
Els còmics, com la resta d’expressions artístiques i culturals, tampoc se salven del masclisme. La seva indústria
ha tendit a excloure les dones. Moltes historietes i novel·
les gràfiques reprodueixen estereotips sexistes. La historieta de l’Andrea i les seves amistats que dóna forma a
aquesta exposició ens mostra de quina manera el masclisme és present en els còmics i com se’l pot prevenir.

històrica de les persones que
la vegin. En paraules d’elles
mateixes: “Pensem que cal
transmetre de viva veu i amb
l’emoció d’allò viscut els esdeveniments que van trasbalsar les nostres vides, donant
l’oportunitat a les joves generacions de conèixer en tota
la seva dimensió humana uns
fets que, d’altra banda, quedarien reduïts a unes dates en el llibre de la història”
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Del 3 al 26 de novembre
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Arpilleras dones Sagrada Família
Fruit de trobades, riures, plors i silencis, algunes dones del barri de Sagrada Família han anat plasmant
les seves històries, els seus records i els seus somnis en
aquests “sacs de patates”. Aquest mes podran veure
el treball que han realitzat les dones que han passat
pel Taller de Arpilleras durant els 2 anys que porta en
marxa el projecte al barri.
Esperem que els gaudeixin i s’animin a seguir teixint
vincles!
Activitat del Cicle Dones en So de Pau de la Comissió de
Feminismes i canvi social del PDC Sagrada Família (*)
Organitza: Teixint Vincles. Col·labora: Centre Cívic Sagrada
Família i PDC Sagrada Família

Del 3 al 29 de novembre
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 208-210 baixos)
Dones del 36
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Producció del Centre per a la Igualtat i Recursos per a
les Dones (CIRD).
Aquesta exposició suposa un reconeixement a les
dones que, amb motiu del premi 8 de Març Maria
Aurèlia Campmany de l’any 1997, van elaborar un
projecte de recuperació de memòria històrica sobre la
vida de les dones, dones anònimes, a la Guerra Civil.
L’objectiu de l’exposició és despertar la consciència
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Del 6 al 24 de novembre
Espai Gent Gran Esquerra de l’Eixample
(c. Rosselló, 78-80)
Quanta guerra... Dones i Guerra Civil
Exposició que visibilitza el paper de les dones durant
la Guerra Civil a la nostra ciutat: el manteniment de
la vida a la rereguarda malgrat els bombardejos, la
manca d’aliments i l’horror de la guerra. La fi de la
guerra va suposar també l’exili, la repressió, afusellaments, depuracions, gana… Per a les dones, a més,
la dictadura franquista va tenir un marcat caràcter sexual que va suposar la confiscació dels drets polítics
i socials: prohibició del treball remunerat per a les
dones casades, abolició de la llei del divorci i de la
llei d’avortament lliure i gratuït.
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils i Taula de Dones
del Districte de Les Corts

Del 6 al 29 de novembre
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
El Consell de les Dones de l’Eixample.
Espai de debat, de participació i d’aprenentatge
El Consell de les Dones del Districte de l’Eixample va
néixer l’any 1994 per donar veu a les entitats i grups
que treballen per la igualtat i la no discriminació i contra
la violència masclista. Aquesta exposició vol mostrar i
reconèixer la tasca de totes les entitats que treballen amb
i per les dones de l’Eixample que, des de la seva diversitat, uneixen els seus esforços dia a dia per millorar la
vida de les dones i, de retruc, la de tota la societat.
Organitza: Districte de l’Eixample

Del 7 al 27 de novembre
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Esdevenir cos. Cartografies del desig
Exposició multidisciplinària.
A càrrec de Sent i Crea Projectes.
El cos com una cartografia on s’inscriuen camins
formats per la memòria, el mite i la violència. El cos
sense límits, molecular, sensorial, emocional, desitjós;
formant part d’un tot.
A partir dels conceptes filosòfics de H. Cixous, J. Butler, G. Deleuze. M. Foucault i V. Frankl, tractarem els
possibles camins que cal seguir per esdevenir dones
plenament apoderades i donar sentit a la pròpia vida.

Del 10 de novembre al 29 de desembre de 2017
Espai de fotografia F. Català-Roca
(Espai Arenes. c. Llançà, 21)
Resiliència
Exposició de fotografies de Laura Rabadán
“Resiliència és la capacitat que té una persona per superar i resistir circumstàncies traumàtiques. En aquest
projecte treballo des de la dona, la identitat, la infància i el cos, i com es veu sotmès aquest en patir abusos
sexuals i violència de gènere, partint del record que
es reviu en el present. Represento el dol de la mort física i psicològica d’un cos viu i com la imatge d’aquest
davant un mirall no li correspon. Endinsant- me en el
tabú d’aquell dolor que generalment s’amaga i que
socialment és manipulat.”
Horari de visita:
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Dimarts i dijous, de 12 a 14 h
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs
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Del 21 de novembre al 22 de desembre
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
De l’ombra a la llum
Exposició de fotografies realitzades per les participants
d’aquest taller, adreçat a dones que han patit violència masclista, i per Maria Espeus (Premi Nacional de
Cultura 2017 de la Generalitat de Catalunya), qui ha
apadrinat el projecte expositiu. El títol de la mostra reflecteix tant el que significa el procés fotogràfic com
l’objectiu de les imatges; treure a la llum problemes que
estan a l’ombra, visualitzant així aquesta xacra social.
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde, Fundació Setba
i Photogenic Festival

Del 24 de novembre a finals de 2017
Passadís de l’Intercanviador de Diagonal/
Passeig de Gràcia - TMB
De l’ombra a la llum. Exposició fotogràfica
Exposició de gran format de fotografies realitzades
per les participants del taller DE L’OMBRA A LA LLUM,
adreçat a dones que han viscut violència masclista, i
per la Maria Espeus, Premi Nacional de Cultura 2017
de la Generalitat de Catalunya, qui ha apadrinat el
projecte expositiu.
El títol de la mostra reflecteix tant el que significa el
procés fotogràfic com l’objectiu de les imatges, treure
a la llum problemes que estan a l’ombra, visualitzant
així aquesta xacra social.
foto: © Maria Espeus

Organitza: TMB, Fundació Setba i Photogenic Festival

Del 21 de novembre al 6 de desembre
Centre Cívic Cotxeres
Borrell / Espai OFF
C. Viladomat, 2-8
Imatges per pensar.
Fotografíes en Roll ups
L’exposició creada pel
CIRD (Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones) intenta generar una
reflexió al voltant d’algunes absències, presències
i tòpics relacionats amb la
representació de les dones
i que són freqüents en gran part dels continguts dels
mitjans de comunicació.
Les imatges han estat produïdes especialment per l’artista visual Tània Burgos Fernàndez.
Més informació a http://cotxeresborrell.net/imatges/
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS
– AADAS - Associació d’assistència a dones
agredides sexualment (*)
– AFA Escola Sagrada Família
– AFA Escola Tábor
– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
– Associació Catalana de Puntaires (ACP)
– Associació Falera Gegantera de la Sagrada Família
– Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample - Vocalia de dones (*)
– Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)
– Associació Teatre Dona (*)
– Associació Xarxa Dos Deu
– Asociación de artistas chinos Huaxin
– Aula Ambiental Sagrada Família
– Biblioteca Fort Pienc
– Biblioteca Pública Arús
– Casal de Barri Espai 210
– Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
– Centre Cívic Casa Golferichs
– Centre Cívic Cotxeres Borrell
– Centre Cívic Sagrada Família
– Centre Cívic Urgell
– Centre Cultural Casa Elizalde
– CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
– Consell de les Dones de l’Eixample
– Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)
– Districte de l’Eixample (*)
– Espai de Gent Gran Esquerra
– Espai de Gent Gran Fort Pienc
– Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
– Espai de Gent Gran Sagrada Família

28

– Espai de Gent Gran Sant Antoni
– Photogenic Festival
– Fraternitat artística cultural boliviana “100% Salay”
(filial Barcelona)
– Fundació Aroa (*)
– Fundació SETBA (*)
– Grup de dansa colombiana “ Sentimiento Cimarrón”
– Grup de mitja subversiva
– Grup de treball del Protocol contra les agressions
masclistes de la Sagrada Família
– Hèlia Dones (*)
– Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
– Institut Català de les Dones
– Institut Poeta Maragall
– Llibreria La caníbal
– PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample (*)
– Pla de Desenvolupament Comunitari
de la Sagrada Família
– Projecte XEIX
– Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
– Regidoria de Dones i Drets Civils i Taula de Dones
del Districte de Les Corts
– Teixint Vincles
– TMB
– Trama Serveis culturals
(*) Formen part del Consell de les Dones del Districte de l’Eixample
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SERVEIS MUNICIPALS PER A LES DONES
NOTES:
– Totes les activitats són gratuïtes
– Tots els actes tenen aforament limitat. Si cal
fer reserva d’entrada ho trobareu especificat
al web dels diferents equipaments

(*) La Comissió de Feminismes
i Canvi social del Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC) Sagrada Família,
està formada per:
– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
– Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
– Associació Hèlia
– Associació Xarxa Dos Deu
– Fundació Aroa
– Centre Cívic Sagrada Família
– Districte de l’Eixample
– Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
– Llibreria La caníbal
– Punt d’Informació i Atenció a la Dona
(PIAD- Eixample)

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
C. Mallorca, 219, 3r pis . Tel. 93 256 28 19
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
Més informació a:
barcelona.cat/bcnantimasclista

Més informació al web:
http://placomunitari.avvsagradafamilia.net

Telèfon gratuït i confidencial
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