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BARRI DEL RAVAL

Del 2 al 18 de març de 16.00 a 20.00 h

Exposició de pintura Les dones fan art
Inauguració: 5 de març a les 19:30 h

LLOC: Eix Comercial del Raval, c. Nou de la Rambla, 14
ORGANITZA: Grup d’Art.cat “Les mans de les arts”
Associació dones d’avui del Masnou. Eix Comercial 
del Raval

Dimarts 3 de març a les 16.30 h

Dones al poder 
Tertúlia al voltant del paper de la dona

A partir d’una pel·lícula reflexionarem sobre el 
paper de les dones i el seu protagonisme en di-
ferents àmbits al llarg de les etapes de la vida. 

LLOC: Casal de gent gran Josep Trueta,   
c. Reina Amàlia, 31-33
ORGANITZA: Casal de gent gran Josep Trueta,  
Comissió de cultura.

Divendres 6 de març de 10.30 a 12.30 h

Mostra d’artesania
Fira d’artesania on es mostrarà la feina realitza-
da per diferents entitats del barri del Raval.

LLOC: Plaça Folch i Torres
ORGANITZA: RavalDona



Dimecres 18 de març d’11.00 a 13.00 h

Mostra gastronòmica d’arrossos del món
Degustació d’arrossos típics d’arreu del món 
cuinats per diferents entitats del barri del Raval.

LLOC: Casal de Barri Folch i Torres,    
c. Reina Amàlia, 31-33
ORGANITZA: RavalDona

Dijous 19 de març a les 16.30 h

Trobada de sensibilització per la presa de 
decisions davant de matrimonis forçats o 
pactats i de conflictes generacionals o de 
parella
Aquesta sessió està adreçada a qualsevol pro-
fessional o persona afectada o relacionada amb 
el món de l’ensenyament, la mediació, la salut 
mental, els serveis socials, la seguretat ciutada-
na, els serveis jurídics, associacions de veïns i 
culturals, etc.

Hi haurà servei de traducció simultània.
LLOC: Sala d’actes del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat, c. Calàbria, 147 
ORGANITZA:  Associació ACESOP



Dimecres 22 d’abril d’11.00 a 13.00 h

Festa de la Dona. Tallers de cura   
i bellesa del cos femení 
Tallers interculturals de cura i bellesa del cos 
femení.

LLOC: CCCB, c. Montalegre, 7
ORGANITZA: Diàlegs de Dona

CICLE DONART 2015 CENTRE CÍVIC 
DRASSANES

Dimarts 10, 17 i 24 de març de 18.30 a 21.30 h

Les Deesses de cada dona
Combinant música, moviment i expressió apro-
fundirem en el coneixement de les caracterís-
tiques de personalitat de les set deesses gre-
gues més importants proporcionant a les dones 
un mitjà per conèixer-se millor a si mateixes di-
vertint-se i alliberant la creativitat. A càrrec de 
Yolanda Lago.

Places limitades. 
Inscripcions gratuïtes: donart@ccdrassanes.cat 

LLOC: Centre Cívic Drassanes,     
c. Nou de la Rambla, 43
ORGANITZA: Centre Cívic Drassanes



Dijous 12 i 19 de març de 19.00 a 21.30 h   
i 24 de març de 18.30 a 21.30 h

Happy End - Final Feliç 
Taller de dansa teatre sobre l’amor romàntic

El Happy End de les pel·lícules explica l’amor 
en la nostra cultura, resolent conflictes,  sim-
bolitzant situacions i assignant papers. Jugant 
amb aquestes representacions, es  tractarà el 
mite de l’amor romàntic amb el cos i el movi-
ment, per desvetllar els límits en els quals ens 
situa la cultura patriarcal, estimulant la pròpia 
creativitat per transformar els models socials 
tradicionals, i afrontar, des de nous llocs, el 
mite de l’amor romàntic. L’objectiu d’aquest 
taller serà aproximar-se a temàtiques de gènere 
utilitzant tècniques de dansa-teatre.

A càrrec d’Antonella d’Ascenzi

Places limitades. 
Inscripcions gratuïtes: donart@ccdrassanes.cat  

LLOC: Centre Cívic Drassanes,     
c. Nou de la Rambla, 43
ORGANITZA: Centre Cívic Drassanes



BARRI DE LA BARCELONETA

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC   
BARCELONETA

Dimecres 4 de març de 18 a 19.30 h

Xerrada Com afecta l’estrès a la nostra 
salut i benestar?
A càrrec de Pilar Usart Dexter

Entrada lliure
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta

Del 5 al 27 de març

Arts visuals Art i dona: “INcorporART” a 
cura de Silvina Merino
Inauguració 5 de març a les 19.30 h. Perfor-
mance inaugural “Microsentits” a càrrec del 
grup de dones de teatre-dansa i gènere (dirigi-
da per Antonella d’Ascenzi).

27 de març a les 19.00 h 

Visita guiada amb les/els artistes 
Una exposició que qüestiona la construcció so-
cial del gènere, desmunta els estereotips sexis-



tes, reflexiona sobre la violència simbòlica, ens 
convida a incorporar una nova mirada sobre la 
dona i a reformular la cosificació del cos.

Artistes: Àngels Jornet Sagués, Muriel Parisi, 
María Brex, Gregor, Mabel Llevat Soy, María 
Antonia Company, Valeria Ballerini, Dagmar 
Pomar, Marie Almirall, Pilar Carmona, Adolf, 
Montserrat Martínez, Montserrat Piñol, Patricia 
Bobillo Rodríguez, Natalia Blasco, Ibrahima 
Seydi, Elisabet Belmonte Rivera, Carla Bossi, 
Mónica Porta Domínguez, Judith Belmonte 
Rivera, Jonathan Elbaz, Renat Schnadower, 
Orieta Sánchez, Paloma Rodríguez, Sergi Qui-
ñonero Ortuño.

Entrada lliure
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta

Divendres 6 de març a les 19.30 h  

Videocreació CANAL MONO presenta:   
“Art i Dona: INcorporART”
Projecció de vídeos amb temàtica de gènere

Amb la participació d’Encarna Martínez, Núria 
Molina, Teresa del Pozo i el Projecte DonesArt 
organitzat per L’Associació Intercultural Llatins i 
La Fundació Antoni Tàpies.

GRATUÏT
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta



Dijous 12 de març a les 20.30 h  

Dansa CIA. VERO CENDOYA 
“FILS”
Dansa, música i poesia

Idea, direcció i interpretació: Vero Cendoya
Música en directe: Adele Madau
Text i dramatúrgia: Cristina Martín

Peça pensada i creada per dones: una ballari-
na (Vero Cendoya), una música (Adele Madau) 
i una poetissa (Cristina Martín, Princesa Inca).

El punt de partida per a construir la dramatúr-
gia són els poemes de la Princesa Inca, una 
escriptora que pateix esquizofrènia. Els seus 
poemes, des de la condició de dona amb una 
malaltia que estigmatitza i des de la bellesa de 
la poesia es rebelen contra tot allò que no li 
agrada de la societat.

GRATUÏT
DURADA: 55 minuts
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta



Divendres 13 de març a les 17.00 h  

Xerrada-taller L’art d’intervenir. Apropiació 
artística i discursos de gènere
A càrrec de Trama Serveis Culturals.

La intervenció sobre obres d’art i altres icones, 
ha esdevingut al llarg del segle XX una autèn-
tica disciplina artística que gairebé sempre ha 
servit per contravenir els poders fàctics. Apren-
drem a contestar a les imatges imposades i 
estereotipades de les dones, intervenint sobre 
aquestes, modificant-les, transgredint-les.

Places limitades. 
Inscripcions a la recepció del Centre Cívic o a 
comunicacio@civicbarceloneta.com
GRATUÏT
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta

Dissabte 21 de març a les 11.30 h 

Xerrada “Matriarcats”. Fotoperiodisme  
des d’una visió de gènere
Conferència de la fotoperiodista i antropòloga 
Anna Boyé.

Entrada lliure

LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta, DateCuenta – 
Escuela libre de comunicación



Dissabte 21 de març a les 18.00 h  

Teatre “Deesses”
Autora: Paulina Fariza
Creació i direcció: Pepa Lavilla
Interpretació: Pepa Lavilla

Deesses de casa nostra,  heroïnes dels nos-
tres dies. Personatges fantasiosos però alhora 
ben reals, que comparteixen una feminitat dis-
bauxada, tendra, ferida i crítica a la vegada.

Cinc mirades, cinc dones, que ens mostren les 
seves habilitats per esquivar els entrebancs de 
la vida.

GRATUÏT
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, c. Conreria, 1-9
ORGANITZA: Centre Cívic Barceloneta



ACTIVITATS A ALTRES ESPAIS 

Dia 8 de març a les 11.00 h

Partit de futbol femení 
LLOC: Pati Escola Alexandre Galí, pg. Marítim, 11-13
ORGANITZA: Coro Les Sirenes i Ones del Port

Dimarts 10 de març a les 12.00 h

ALÇA LA VEU en solidaritat amb la lluita 
vers la violència masclista

Acte obert: l’alumnat del l’Institut Joan Salvat- 
Papasseit, ALÇA LA VEU en solidaritat amb la 
lluita vers la violència masclista, organitzant un 
acte que comptarà amb un homenatge a les 
dones que han estat assassinades a causa de 
la violència masclista. 

Hi haurà les actuacions musicals de Redecki i 
Xamfrà, performance d’expressió corporal amb 
la col·laboració del grup d’expressió corporal 
Dones de Blanc i recital de poesies a càrrec 
del Casal de Gent Gran Mediterrània. 

LLOC: Plaça del Poeta Boscà
ORGANITZA: INS Joan Salvat-Papasseit, Plataforma 
unitària contra les violències de gènere, Taula per 
l’Equitat de Gènere a la Barceloneta



BARRI DE SANT PERE SANTA CATERINA  
I LA RIBERA

Dimecres 4 de març a les 19.00 h  

Presentació de llibre Parlem amb...  
Rosa Montero
En el marc del programa Parlem amb... l’escrip-
tora Rosa Montero parlarà sobre la seva nova 
novel·la El peso del corazón (Seix Barral) amb 
el periodista i escriptor Antonio G. Iturbe. 

Aforament limitat. Accés lliure
LLOC: La cuina, planta baixa edifici Francesca  
Bonnemaison
ORGANITZA:  Biblioteca Francesca Bonnemaison,  
c. Sant Pere Més Baix, 7

Divendres 6 de març a les 18.00 a 19.30 h  

Cinema 475: Romper el silencio
Hind Bensari, Marroc. 46’. 2014.VOSE

Documental que fa una indagació sobre la re-
presentació i la percepció de la violència mas-
clista al Marroc a partir de la història d’Amina 
Filali, una noia de 16 anys que es va suïcidar 
després de ser forçada a casar-se amb l’ho-
me que l’havia violat. Aquest fet va afectar la 
directora  i la va portar de tornada al Marroc, el 
seu país d’origen, per investigar la situació en 
relació amb els drets de les dones.



LLOC:  Palau Alòs, c. Sant Pere Més Baix, 55
ORGANITZA: Mostra Internacional de Films de Dones. 
Activitat coordinada a la Taula de Dones del Casc 
Antic

Divendres 6 de març, de 19.30 a 20.00 h  

Música Concert Grup Vocal i lectura   
de textos. 
A càrrec de coral Sittruna i grup de noies del 
Casal de Joves Palau Alòs.
Presentació del grup de veus blanques en con-
cert commemoratiu per proper Dia Internacio-
nal de la Dona i lectura de textos treballats en 
el marc de grup de noies del Casal de Joves 
Palau Alòs. 

Activitat gratuïta

LLOC: Casal de Joves Palau Alòs, c. Sant Pere   
Més Baix, 55.
ORGANITZA: Activitat coordinada a la Taula de Dones 
del Casc Antic

Dissabte 7 de març 

13.45 h Aperitiu a la AVV del Casc Antic 
16.00 h Teatro de lo Posible:   
AVERLASAILAS del Programa Trenquem 
el silenci 
Un espai per compartir i desprès a través de 
jocs teatrals de teatre de l’oprimit contribuir a la 
reflexió de la desconstrucció de l’amor romàn-



tic; els estereotips de gènere; relacions des-
iguals entre dona i home.

LLOC: AAVV Casc Antic, c. Rec, 27
ORGANITZA: AVV del Casc Antic, Associació Deuts-
chkiste i Associació Cultural los Ríos en Cataluña. 
Coordinat a la Taula de Dones del Casc Antic

Dilluns 9 de març a les 19.00 h  

Xerrada dins el Cicle Dones de música: dives, 
rebels i transgressores. Com ens diuen el pop 
i el rock que hem de ser les dones? 
A càrrec de Laura Sales Gutiérrez

Al llarg de la història de la música, les dones 
han tingut un paper sempre actiu però sovint si-
lenciat per les convencions socials, que atorga-
ven més protagonisme als homes. Amb l’eclo-
sió de la música popular i, més concretament, 
amb l’arribada del pop i del rock, les dones 
conquisten l’escenari i es fan visibles al món.

Aquest cicle vol reconèixer l’aportació de les 
dones a la música des de diferents perspecti-
ves i cultures musicals, tot observant la femini-
tat construïda per les dones en aquest àmbit.

Aforament limitat. Accés lliure

LLOC: Sala d’actes, 2a planta.
ORGANITZA: Biblioteca Francesca Bonnemaison,  
c. Sant Pere Més Baix, 7



Dies 13 i 14 de març

Trencar amb l’opressió
“Jornades de Gènere 2015”

Divendres 13 de març a les 19.00 h i dissabte 
14 tot el dia podrem escoltar i debatre amb 
Paula Ezquerra de Putes Indignades, Eugeni 
Rodríguez del FAGC, Anna Gabriel de la CUP 
i altres activistes i treballadores organitzades.

Esclafar el sexisme des del lloc de feina. 
L’Assetjament al carrer. Violència estructural i 
quotidiana del gènere. Història del moviment 
feminista i la ruptura amb el règim i l’opressió 
avui. Volem armar-nos d’idees per a combatre 
l’opressió des dels carrers i les institucions.

Divendres 13 de març:
De 18.00 a 22.00 h a la sala d’actes.  
Treballadores en lluita  

Dissabte 14 de març:
D’11.00  a 13.00 h
Videofòrum, assetjament al carrer 

De 17.30 a 19.30 h 
Xerrada moviment feminista

De 19.30 a 21.30 h
Xerrada opressió institucions 

LLOC: Palau Alòs, c. Sant Pere Més Baix, 55
ORGANITZA: En lluita



BARRI GÒTIC

Dijous 5 de març de les 10.00 a les 11.15 h  

Tertúlia al Pati en femení
Amb recital de poemes de la Gioconda Belli.

LLOC: Casal de Gent Gran Pati, c. Correu vell, 5
ORGANITZA:  Casal de Gent Gran Pati Llimona

Dies 6 i 13 de març d’11.00 a 12.15 h  

Taller Les dones continuem fent xarxa
Farem un taller on compartirem un any més el 
fet teixir juntes.

LLOC: 6 de març al Casal de Gent Gran Pati 
Llimona, c. Correu vell, 5 i 13 de març a la Llar la 
Mercè, c. Rull, 1
ORGANITZA:  Llar la Mercè i Casal de Gent Gran Pati 
Llimona 



Del 6 al 28 de març 

Arts visuals “Descobrint el monstre”
Projecció: 10 de març a les 19.30h.

Projecció del vídeo realitzat el passat 25 de 
novembre, amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència Masclista, que plasma l’ac-
ció artística feta a la Plaça Reial, fruit del taller 
Descobrint el monstre a càrrec de l’artista 
Xavier Jansana i les dones de la Fundació Agi.

Cal confirmar assistència, aforament limitat
LLOC I ORGANITZACIÓ: Fundació Setba, Plaça Reial, 10 
1er 2a, 08002 Barcelona, 93 481 36 96,  
info@fundaciosetba.org

Dimarts 17 de març a les 19:00h. 

Xerrada Parlem amb: Presentació del llibre 
Mi vida lejos de mi
Xerrada a càrrec de les escriptores Ainoha 
Berganza, Ana Guiu i Eider Madariaga amb 
motiu de la presentació del seu llibre  Mi vida 
lejos de mí de l’editorial Alreves.  Aquesta 
novel·la pretén explicar a través de la història 
d’una dona, què és i en què consisteix el coa-
ching i també en quins moments de la nostra 
vida pot ser de gran utilitat. 

Entrada lliure
LLOC: Biblioteca Gòtic Andreu Nin, la Rambla, 30-32
ORGANITZA: Biblioteca Gòtic Andreu Nin



Dimecres 18 de març a les 19:00 h 

Recital L’Aventura de llegir - Els viatges 
de la paraula: Narració Les fidelitats de 
Mario Benedetti
Algunes de les històries en que l’autor parla 
de la seva visió de les relacions humanes, en 
especial entre homes i dones. A càrrec d’Inés 
Macpherson

Entrada lliure
LLOC: Biblioteca Gòtic Andreu Nin, la Rambla, 30-32
ORGANITZA: Biblioteca Gòtic Andreu Nin

Dijous 19 de març a les 10.30 h

Matinal de cinema per Dones   
amb la pel·lícula En tierra de Hombres  
de Niki Caro

La Taula de Dones del Gòtic, us convida a una 
matinal de cinema al Gòtic

LLOC: Cinema Maldà, c. del Pi, 5 (Galeries Maldà)
ORGANITZA: Taula de Dones del Gòtic

Dijous 19 de març a les 18.00 h

Tarda de Cinema al Gòtic
LLOC: Espai Social del Gòtic La Negreta, c. Nou de 
Sant Francesc, 21 baixos
ORGANITZA: AAVV del Gòtic amb la Taula de Dones 
del Gòtic



CASALS DE GENT GRAN

Divendres 20 de març a les 11.00 h

Dones en moviment  
Sortirem a fer un conjunt d’activitats físiques a 
l’aire lliure.

Inscripcions: del 9 al 13 de març als Casals de 
gent gran

ORGANITZA: Casals de gent gran de Ciutat Vella

PIAD DE CIUTAT VELLA

Els dies 12 i 17 de març de les 10.30 a 12.30 h

Itinerari: Dones & espai públic. 
Passejarem pels carrers del Raval, Gòtic i 
Casc Antic tot reflexionant sobre la relació 
entre espai públic i dones.

L’itinerari és adient per a tots els públics. Parla 
de la situació de les dones i la ciutat en gene-
ral, exposant exemples específics dels llocs on 
passem.

A càrrec de Trama serveis culturals. 

ORGANITZA: PIAD Ciutat Vella, (12 i 17 de març de 
10:00 a 12:30 h, cal inscripció prèvia al PIAD, 
c. Nou de la Rambla, 45)



Telèfon 010. E
stablim

ent: 0,373 €. C
ost/m

in: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA
 inclòs.


