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BaRcelONeta

Dansa contemporània: “MONstRuO”
de laila tafur
2 de març a les 20 h
Fátima Miranda diu a una entrevista: “Reivindico 
el gruñido, el grito, el llanto. Reivindico la condición 
presintáctica del lenguaje”. Com ella, jo reivindico 
el monstre com a forma natural de la dansa.
Durada: 50 minuts
Amb el suport de: El Graner, Leal Lav
i CC Barceloneta
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

exposició “seNseFils” a cura
de carla Bossi de tXtarte
Del 9 al 31 de març
Inauguració: 9 de març a les 19.30 h.
Acció inaugural de Vera Livia
A l’actualitat preval una visió “romàntica” de la 
maternitat en contraposició amb “l’egoisme” de 
qui no vol criar. Hi ha l’instint maternal / paternal 
o és un mandat social? Aquesta exposició busca 
ser un pols actual de mirades, prejudicis, beneficis 
i pors d’una vida sense fills.
31 de març a les 19 h: Visita guiada
amb les/els artistes
Artistes: Aina Dorda Duch, Albert Álvarez Mar-
sal, Alison Buchanan, Ana Torres Izquierdo, Anne 
Cecile Surga, Claire James Dupain, Clara Truc-
co, Francesc Fusté Saus, Goretti Pascual, Saed 
Salloum, Laia Albert, Laura Izquierdo, Llorenç 

  al ceNtRe cÍvic BaRcelONeta
  (CONRERIA, 1-9)



Mas, Magdalena Serna, Malena Méndez, Maria 
Brex, Maria Coluccelli, María Pérez Gil, Maria 
José Cano Enríquez, Colectivo OMBRA, Miguel 
Canseco, Noelia Reyes, Noelia Román lamas, 
Noemí Conesa, Paloma Rodríguez, Paola Idronti-
no, Rinat Schnadower, Silvina Merino, Zab.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Organitza: Carla Bossi de TXTarte
i Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

exposició del taller de creació de mandales
per a dones de la Barceloneta
Inauguració: 9 de març a les 19.30 h
Recuperar el plaer de crear, des del centre cap a la 
perifèria. Dones amb fills, dones sense fills, dones 
creadores.
Amb la participació d’Adela Ornaque, Horten-
sia Alonso, Mari Carmen Rivas, Rosario Corral, 
Begoña Casanova, Elisabeth Montoya, Mª Cinta 
Cortés, Isabel Melero, Maribel Tramullas, Maria 
Roig, Mari Carmen Blanco, Núria Folch, Lourdes 
Martínez, Anna Mª Pagés Boix i Anna Chaler. Di-
rigit per Uma Maraval.
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

Projecció del documental “tránsito a la vida.
el viaje a la identidad”. col·loqui posterior
a càrrec de tina Recio. amb la participació
de les realitzadores Merced Muñoz,
tarishi Belani i ulises izquierdo
15 de març a les 18.30 h
L’Alex, la Tina i la Lola són molt diferents entre sí. 
Nascudes en ciutats i èpoques diferents, les uneix 
un viatge. Un camí que van iniciar cap a la felici-



tat. Les tres persones són transexuals, i en el seu 
trànsit a la vida es van trobar amb les mateixes 
adversitats. 
Moderadora: Tina Recio. Dona trans. Activista i 
sindicalista àmbit LGTBI de CCOO Catalunya. 
Especialista en pedagogia sexual en cirurgies de 
reconstrucció genital per a dones trans. Assistent 
de dones trans penades a presons d’homes. Cre-
adora d’I-VAGINARIUM. Pionera a Espanya en 
aconseguir una sentència condemnatòria per dis-
criminació en identitat de gènere.
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

estrena del documental “We are People”. col·loqui
posterior a càrrec de Mamen conte. amb la
participació de la realitzadora Raquel Quesada
17 de març a les 19.30 h
16 dones de diverses edats i nacionalitats ens ex-
pliquen les seves experiències, la seva percepció 
sobre la lliberació i la igualtat entre homes i dones.
Moderadora: Mamen Conte. Coach personal. 
Dona i gènere. Humanista, historiadora, assessora 
maternitat i criança, coach transpersonal de famí-
lia i gènere, escriptora, bloguera i conferenciant.
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

“seNseFils” eN viu.
Performance, vídeo, microteatre
22 de març a les 18.30 h
En el marc de l’exposició “SENSEFILS” reflexio-
narem sobre els profunds interrogants associats a 
la maternitat des d’un altre llenguatge.
Amb Clara Trucco (microteatre), Daniela Conte 
(performance), Valeria Ballerini (microteatre), 



Ana Núnez Rodríguez (vídeo), Eloisa Alqua-
ti (performance), Carla Bossi, Raquel Quesada 
Giner i Pau Codina Fusté (vídeo).
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Organitza: Carla Bossi de TXTarte
i Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

taller: entrant al nostre “poder genuí” com a dones
22 de març de 18 a 20 h
A càrrec de Carme Tena Pi i Cristina Fernández.
Aproximació al nostre poder com a dones, a tra-
vés de la integració d’allò masculí i femení en no-
saltres mateixes.
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït. Places limitades.
Més informació i inscripcions a:
comunicacio@civicbarceloneta.com 

Xerrada: “la grandesa de la dona a l’astrologia”
24 de març a les 18 h
A càrrec de Karmen Cuellar i Nimai Pandita -as-
sessor d’astrologia vèdica, professor de filosofia 
oriental i instructor de Bhakti Ioga-.
Descobrir, apreciar, cultivar i compartir les qualitats 
femenines a l’ésser humà. Comprendre la psicolo-
gia femenina segons els principis de Venus. Utilitzar 
les nostres debilitats i punts febles per créixer.
Lloc i organització: Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

Xerrada – Debat “seNseFils”
25 de març a les 17.30 h
En el marc de l’exposició “SENSEFILS” qüestiona-
rem la maternitat romàntica i la lliure elecció a l’hora 
de ser-ho. Comptarem amb la participació de dues 
dones de grans pensaments: Orna Donath, sociòlo-



ga, investigadora i autora de “Madres Arrepentidas” 
i Diana Marre, antropòloga social i cultural, investi-
gadora i codirectora de la publicació AFIN.
Amb la participació d’Alison Buchanan, artista i 
traductora.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Organitza: Carla Bossi de TXTarte
i Centre Cívic Barceloneta
Preu: Gratuït

exposició: MÀ De DONa
De l’1 al 31 de març
Inauguració: 9 de març a les 18.30 h
Exposició de les obres fetes al taller de pintura 
creativa del Casal de Gent Gran Mediterrània.
Lloc: Espai Relacional del casal
Organitza: Taller de pintura creativa
i Casal de Gent Gran Mediterrània

Projecció del vídeo uNa MÀ De DONes
Inauguració: 9 de març a les 20 h
Vídeo fet per dones voluntàries i la Comissió de 
cultura del Casal de Gent Gran Mediterrània. 
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: Comissió de Cultura i grup de dones
voluntàries del Casal de Gent Gran Mediterrània

Gimcana de la ciutat cuidadora
Gimcana sobre l’urbanisme amb visió feminista
11 de març a les 11 h

  al casal De GeNt GRaN
  MeDiteRRÀNia
  (CONRERIA, 1-9)

  a la FÀBRica Del sOl
  (PG. SALVAT PAPASEIT, 1)



La Fàbrica del Sol i Col·lectiu Punt 6 conviden a 
tota la ciutadania a fer visibles els elements que 
hauria de tenir una ciutat que cuida les persones 
que hi viuen.
Lloc: Ciutat Vella
Organitza: La Fàbrica del Sol
Cal inscripció prèvia: bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

Mirada dels néts i nétes sobre les àvies
8 de març de 10 a 12.30 h
Organitza: Taula dona Barceloneta
Col·labora: Alumnes de l’Escola Sant Joan Baptista
i l’Institut Salvat Papasseit

  a la PlaÇa Del POeta BOscÀ



saNt PeRe,
saNta cateRiNa
i la RiBeRa

Aquest mes de març, la dona és la protagonista 
de la majoria d’activitats d’El Born CCM. Seran 
els testimonis d’un dels nostres itineraris i les veus 
i compositores principals dels nostres concerts. 
Amb els espectacles infantils i familiars trenca-
rem clixés sobre un món femení que encara es 
veu massa particular i restringit.

sommeliers
Música maridada
4 de març a les 20 h
Igual que en el món del vi el sommelier és l’en-
carregat de recomanar el producte al client, el 
quintet barceloní Sommeliers fa arribar la música 
clàssica de manera diferent a un públic més ampli. 
Cinc veus femenines traslladen la seva sensibilitat 
musical a dotze temes que mariden jazz i música 
clàssica amb pinzellades de l’univers pop. 
Sommeliers festeja en català, italià i anglès cançons 
pròpies i versions de temes tan coneguts com My Way 
de Frank Sinatra, amb una formació d’arrel clàssica 
integrada per la veu de Rocío Seligrat, Violeta Paulina 
Sánchez al violí, Laia Reverté al violoncel, Patricia Ro-
mero al piano i Teresa Nogueron al clarinet. Música 
per trencar barreres de gènere i generacionals.
Lloc i organització: El Born Centre de Cultura
i Memòria
Preu: Gratuït

  al BORN ceNtRe De cultuRa
  i MeMÒRia
  (PL. COMERCIAL, 12)



compositores nord-americanes
Concert del dia de la dona treballadora
8 de marc de 20 a 21.30 h
El Dia de la Dona Treballadora, les pianistes Mercè 
Molero, Cristina Morales i Mireia Torras interpre-
taran música de tres compositores nord-america-
nes: Amy Beach (1867-1944), Margaret Ruthven 
Lang (1867-1972) i Helen Hood (1863-1949).
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: Gratuït

eva del canto
Black Nibble
11 de març a les 20 h
 La proposta de la vocalista Eva del Canto (veu 
principal i alter ego d’Eva Zotes) és una de les més 
talentoses que ha sorgit del Taller de Músics. Es 
completa amb el guitarrista Víctor Nin, el pianista 
Max Villavecchia, el baixista Javier Garrabella i el 
bateria Miki Grau.
La música negra dels darrers cinquanta anys ens 
parla de la història d’un poble oprimit, que supera 
amb la seva cultura les barreres polítiques, eco-
nòmiques i socials deixant-nos una herència de 
nombrosos estils musicals com el gospel, el soul 
o el funky.
Black Nibble és un homenatge a la seva història, 
des dels artistes més consagrats als més actuals.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: Gratuït

Júlia colom
Jazz mediterrani
17 de març a les 20 h
La vocalista Júlia Colom, natural de Mallorca, va 
descobrir el jazz amb 14 anys. Després d’interpretar 



cançons populars balears, catalanes i mediterrànies 
amb el guitarrista Josep Munar, ara estrena una 
nova formació amb Joan Arto a la guitarra, Jordi 
Gaspar al contrabaix i Jeroni Sureda a la bateria. 
Del planter del Taller de Músics, Colom treballa a 
consciència cadascun dels temes en el pla interpre-
tatiu i harmònic, i hi aporta l’essència jovenívola.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: Gratuït

les sueques
Moviment
24 de març a les 20 h
El tercer disc de la inspirada banda barcelonina 
de pop-punk Les Sueques és Moviment (El Genio 
Equivocado, 2017), un treball potent i arriscat en-
registrat als Hermitage Work Studios de Londres, 
amb la producció de Margo Broom (Goat Girl). El 
nou directe del quartet és una reivindicació del que 
són: desplaçament i relació, nervi i contundència. 
Ball i acció en la seva estrena al Born de Cançons.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: 6,00 € anticipada i 10,00 € en taquilles

cicle de cinema: “som exploradors!”
Aquest 2017, el cicle de cinema Som exploradors! 
d’El Born CCM, presenta pel·lícules amb prota-
gonistes valentes, decidides, independents i for-
tes. Aquestes pel·lícules, a més, ens permeten fer 
un viatge a través de la geografia per conèixer al-
tres cultures i formes de vida.

La bicicleta verde
12 de març a les 12 h
Haifaa Al-Mansour. Aràbia Saudita-Alemanya, 
2012. 98’, versió doblada al castellà



Recomanada a partir dels 8 anys
Sota una túnica islàmica, un parell de bambes 
rockeres. Alguna cosa no quadra. La Wadjda és 
una nena de deu anys, divertida i espavilada, que 
viu en un barri de Riad, la capital d’Aràbia Saudi-
ta, en una societat tan tradicional que coses com 
anar en bicicleta li estan totalment prohibides pel 
fet de ser nena. La Wajda vol una bicicleta, per 
poder fer una cursa amb el seu amic Abdullah. 
Però a una nena no se li permet anar en bicicleta. 
Ella farà tot el que estigui a les seves mans per 
aconseguir els diners per comprar-la.
La bicicleta verde (Wadjda) és la primera pel·lícula 
de ficció produïda a Aràbia Saudita i, a més, diri-
gida per una dona. Tracta de manera excel·lent un 
tema molt complex com és la situació de la dona 
en societats conservadores islàmiques. Una faula 
realista plena d’encant, alegria i lluminositat.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: 3,00 € general i Súpers gratuït

veus silenciades: la dona a la Barcelona moderna
Itinerari urbà
12 de març de 12 a 14 h
A través d’un itinerari pel jaciment i pel barri del 
Born, coneixerem el testimoni de dones que van 
viure la Barcelona del 1700, dones silenciades per 
una societat patriarcal que les condemnà a un 
paper secundari en la vida social i en la memòria. 
Amb elles, reflexionarem entorn l’imaginari que 
es projectava en la dona i la seva realitat, moltes 
vegades contradictòria.
A partir dels seus testimonis, coneixerem el dia 
a dia de les dones del moment, les seves difi-
cultats i la seva situació de vulnerabilitat, però 
també les xarxes femenines de solidaritat, que 



tot sovint desafiaven les regles establertes per 
tal de recuperar un lloc impossible en la societat 
del moment.
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Preu: 7,50 € (adults)
Es recomana fer reserva prèvia al telèfon 932 566 850,
de dilluns a divendres de 9.30 a 19.00 h

Mes De MaRÇ, el Mes De la DONa

exposició “la llum de les idees: la Dona”
Del 7 al 17 de març de 18 a 21 h
Instal·lació de videoart i caixes de llum a càrrec de 
Babi Rodríguez.
Inauguració: 7 de març a les 18 h
Visites comentades a l’exposició: 7 i 17 de març
a les 18 h
Lloc: Espai Capelles
Preu: Gratuït

taller “vull ser com...” amb el grup d’adolescents
del cc convent de sant agustí
8 de març a les 17.30 h
A partir del curtmetratge De petita vull ser refle-
xionem com les joguines reforcen o contribueixen 
a superar els estereotips tradicionalment relacio-
nats amb els rols de gènere així com les formes 
que interpel·len als nens i les nenes. Deixem volar 
la imaginació per convertir-nos en personatges 
increïbles i excèntrics.
Lloc: CC Convent Sant Agustí
Organitza: Drac Màgic i Servei d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència del CC Convent de Sant Agustí

  al ceNtRe cÍvic cONveNt
  De saNt aGustÍ
  (COMERÇ, 36)



taller “el pati és nostre” amb el casal infantil
del cc convent de sant agustí
8 de març a les 18 h
Una reflexió sobre els espais d’esbarjo en el ta-
ller audiovisual a l’aula on veurem conjuntament 
alguns fragments audiovisuals per tal d’identifi-
car els estereotips de gènere que condicionen els 
espais de joc i, per tant, quins valors i conductes 
s’associen als jocs destinats a noies i als jocs des-
tinats a nois.
Lloc: CC Convent Sant Agustí
Organitza: Drac Màgic i Servei d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència del CC Convent de Sant Agustí

Projecció: “I tu com ho veus?” i “El dia que em
vaig enrotllar amb la tecnologia” i posterior debat
al voltant de micromasclisme, dona i tecnologia,
i treball i maternitat
17 de març a les 19 h
Projecció de dues peces documentals: “I tú com ho 
veus?”, producció del Taller de Documental Crea-
tiu de l’Escola Audiovisual del Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison La Bonne i “El 
dia que em vaig enrotllar amb la tecnologia”, pro-
ducció documental del col·lectiu DonesTech.
I tu com ho veus? proposa una mirada al masclis-
me quotidià: un masclisme intuïtiu, ocult, que po-
dríem qualificar d’invisible o de micromasclisme.
El dia que em vaig enrotllar amb la tecnologia re-
pensa la tecnologia i les seves representacions, la 
seva vinculació amb el cos i les subjectivitats, i la 
seva relació amb les noves formes de producció, 
de treball, d’afectes, identitats, coneixements, 
desitjos, sentiments i/o accions.
Lloc: Sala Noble
Organitza: CC Convent de Sant Agustí
Preu: Gratuït



Presentació de Xylothèque
31 de març a les 20.30 h
El nou àlbum d’Eli Gras amb la creació visual en 
directe de Mar Morey.
Lloc: Sala Noble
Preu: Gratuït

l’aventura de conèixer: Dona i religions. 
Sóc jove i creient: ponts i cruïlles des
de la religió sikh i el cristianisme evangèlic
13 de març a les 19 h
El debat social sobre el paper de les dones en les 
religions poques vegades està protagonitzat per 
dones. En aquest cicle, us proposem un diàleg amb 
dones actives i compromeses amb les diverses co-
munitats i tradicions religioses i espirituals que hi 
ha a Barcelona, perquè intentem comprendre a 
partir de la seva experiència un fenomen que, so-
vint, se’ns presenta ple de contradiccions.
En aquesta sessió, dues dones de religions diferents 
conversaran sobre els diversos aspectes que confor-
men la seva vida espiritual i comunitària, així com 
sobre el seu compromís amb el món que les envolta.
Lloc: Sala d’actes de la biblioteca
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Col·labora: Oficina d’Afers Religiosos,
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Accés lliure. Aforament limitat

L’hora violeta: espai de trobada,
a càrrec de Mercè carrillo
Et convidem al nostre espai de trobada i debat, on 
volem donar cabuda a temes que, com a dones, 
ens afecten directament.

  a la BiBliOteca FRaNcesca
  BONNeMaisON
  (SANT PERE MÉS BAIX, 7)



Vine i descobreix-lo. T’hi esperem i et necessitem 
per donar-li vida!
Sessió de març: De mares
20 de març a les 19 h
Aquest mes de març parlarem sobre la materni-
tat. Com l’has viscut? Com la vius? Què vols ex-
plicar-nos sobre la teva experiència? Has decidit 
no tenir fills? Vols explicar-nos per què no?
Lloc i organització: Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Sala polivalent, 2a planta
Inscripció prèvia per la sessió a la biblioteca,
al telèfon 93 268 73 60 o al correu electrònic
b.barcelona.fb@diba.cat

Música popular des d’una perspectiva de gènere
10 de març a les 16.30 h
El taller de teatre musical del Casal Comerç 
ofereix un espectacle poètic-musical on s’obrirà 
un debat a l’entorn de com la música popular ha 
tractat la figura de les dones.
Lloc: Casal de Gent Gran Comerç
Organitza: Comissió de Cultura del Casal Municipal
de Gent Gran Comerç

Ball de les dones voluntàries
23 de març a les 16.30 h
Ball homenatge a les dones que fan voluntariat al 
Casal Comerç en agraïment a la seva tasca. Ball 
amb música en viu.
Lloc: Casal de Gent Gran Comerç
Organitza: Comissió de festes i acollida del Casal
Municipal de Gent Gran Comerç

  al casal De GeNt GRaN cOMeRÇ
  (REC, 23-25)



taller de ‘memes’ feministes: estratègies
ciberfeministes d’enderrocament del patriarcat
4 de març de 17 a 19.30 h
En aquest taller passarem de la normativitat ‘memera’ a 
la reinvenció del ‘meme’ des d’una perspectiva feminista.
Treballarem des de la reapropiació de les imatges a la 
creació de representacions pròpies i no normatives.
Inventarem noves onomatopeies (auuu, grrr, scum, 
zas, aiiiis), codis, etiquetes i textos que ens expliquin.
Tractarem temes com la violència, el llenguatge 
sexista, la publicitat, els cànons, el racisme, el bi-
narisme, el lesbianisme i un llarg etc. des de la iro-
nia, la paròdia i la irreverència!
I crearem noves referències per ampliar la nostra 
cultura popular feminista!!
Taller impartit per Ana Burgos
Lloc i organització: La Bonne. Sala Vallespí. 2a planta

  a la BONNe - ceNtRe De cultuRa
  De DONes
  (SANT PERE MÉS BAIX, 7)



GÒtic

les dones: motor de la pervivència i transmissió
del patrimoni gastronòmic
25 de març a les 17 h
Taula rodona al voltant de la transmissió de la cul-
tura gastronòmica a través de les diferents gene-
racions, moviments migratoris i processos de vida, 
i del paper fonamental de les dones en la pervi-
vència i transmissió del patrimoni gastronòmic.
Oferirem un berenar multicultural en acabar la 
taula rodona.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Organitza: Associació Cuinant Cultures |
www.cuinantcultures.cat
Places limitades.
Inscripcions a través de cuinantcultures@gmail.com

exposició “en moviment [s].
Dones de Barcelona. 40 anys i més...1976-2016”
Del 4 al 27 d’abril
En moviment[s]. Dones de Barcelona. 40 anys i 
més...1976-2016 és un projecte que es proposa obrir 
a l’espai públic un procés de reflexió col·lectiva que 
permeti recuperar, honorar i transmetre la memòria 
de les mobilitzacions de les dones per millorar la vida 
als barris de la ciutat i per construir relacions socials 
més democràtiques i equitatives. Les reivindicacions 
i accions als barris, la resistència antifranquista i el 
moviment feminista han compartit més interessos, 
experiències i valors ètics del que podria semblar.
Dones en moviment:
• Cinefòrum: “ Pago justo”
5 d’abril a les 19.30 h

  al ceNtRe cÍvic Pati lliMONa
  (REGOMIR, 3)



• Taula rodona. “ El dret a viure sense por “
amb Mercè Claramunt i Beatriu Macià
12 d’abril a les 19.30 h
• Cinefòrum: “ Barraques. La ciutat oblidada “
19 d’abril a les 19.30 h
• Taula rodona: “Allò que es personal és polític”
amb Laura Tremosa i María Morón.
Modera Maria Rodó Zárate
26 d’abril a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona

Obrim la porta...
taller: les dones continuem fent xarxa
Divendres 3 i 10 de març d’11 a 12.15 h
Les dones grans teixim juntes... Com cada any fa-
rem tots plegats un taller que celebri la primavera.
Organitza: FIBS Llar la Mercè i Casal Municipal
de Gent Gran Pati Llimona

acte de reconeixement i donatge
a Núria Pompeia
6 de març a les 19 h
La dibuixant i humorista gràfica Núria Pompeia, 
pionera del còmic feminista, ha mort aquest Na-
dal als 85 anys. 
Us convidem a compartir el nostre reconeixe-
ment a la seva valuosa tasca de compromís femi-
nista amb els seus dibuixos i col·laboracions.
Faran la semblança personal les seves amigues Mireia 
Bofill, traductora i editora i Laura Tremosa, enginyera.

  al casal De GeNt GRaN Pati lliMONa
  (CORREU VELL, 5)

  a l’assOciaciÓ ca la DONa
  (RIPOLL, 25)



Presentaran la seva obra les dibuixants i il·lustra-
dores Núria Frago i Marika Vila.
Tot seguit obrirem el diàleg entre totes i compar-
tirem coca i cava.
Lloc: Associació Ca La Dona

en clau de dona. a càrrec de la narradora
alícia Molina Rodríguez
15 de març a les 19 h
A partir de noms reals o imaginaris, explicarem 
històries que ens parlen d’amor i de pèrdues, 
d’amistats i esperances, de coratges que aparei-
xen quan els necessites... d’aquests fils invisibles 
que ens emparenten a tots: homes i dones... I 
potser ens adonarem que, des que el món és món, 
no hem parat ni un moment d’escriure vides apas-
sionants que en aquesta sessió podrem conèixer...
Lloc i organització: Biblioteca Gòtic Andreu Nin

Paraules de dona
8 de març a les 12 h
Els alumnes del Centre de Normalització Lingüís-
tica de Barcelona llegiran fragments d’obres de 
dones escriptores en llengua catalana.
Veniu a escoltar la seva veu!
Lloc: Font de les Tres Gràcies (plaça Reial)
Organitza: Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona, Associació d’Amics i Comerciants
de la Plaça Reial i Fundació Setba

  a la PlaÇa Reial

  a la BiBliOteca GÒtic - aNDReu NiN
  (LA RAMBLA, 30-32)



Raval

DONaRt 2017
teatre: Equilibris
3 de març a les 19 h
Equilibris és l’experiència d’una dona que als volts 
de la cinquantena decideix acollir un infant de 
cinc anys: d’un dia per l’altre passa de ser una 
dona soltera a ser tota una família monoparental. 
Des dels primers tràmits burocràtics per ser “va-
lidada” legalment, al primer any de convivència 
amb un infant que ja té una història, viu un pro-
cés que la capgira. L’ha empès un desig profund, 
covat durant molt temps, i ara, camina per una 
corda fluixa que obstinada i conscientment s’ha 
proposat traspassar.
Autoria: Gemma i Tessa Julià, dramatúrgia i direc-
ció escènica: Marta Momblant, intèrpret: Gemma 
Julià, escenografia: Tito Sánchez , disseny imat-
ge: Cristina Serrat, producció: Cia La Prodigiosa, 
agraïments: Casal de Barri Folch i Torres
Lloc i organització: Casal de Barri Folch i Torres

exposició: Reflexos de les nostres emocions.
Fotografies de Marie Pierre teuler
Del 6 al 31 de març
La sèrie Reflexos de les nostres emocions està ins-
pirada en el retorn a la natura: regalima amb el 
fluir de l’aigua a les fonts, amb la caiguda de les 
fulles a la tardor. Aquí, les fotos no reflecteixen 
la realitat que veu l’ull: són reflexos d’una mirada 
interior connectada amb aquella part etèria de la 
nostra intimitat que controla les nostres emoci-
ons. L’ull interior no necessita efectes especials, 

  al casal De BaRRi FOlcH i tORRes
  (REINA AMÀLIA, 31)



tant habituals en un món digital, sinó al contrari: 
alliberar-nos d’aquests artificis i ensenyar dins la 
seva bella nuesa el món és necessari quan la fina-
litat de la imatge és aconseguir aquella visió inte-
rior que tots compartim.
Lloc i organització: Casal de Barri Folch i Torres

exposició Presó de dones ‘Reina Amàlia’
Del 8 al 31 de març
Inauguració: 8 de març a les 19 h
A l’actual plaça de Folch i Torres, al barri del Raval, 
hi va haver des del 1904 fins al 1936 una presó de 
dones, la presó de l’Amàlia (o de la Reina Amàlia), 
coneguda com la Galera perquè allà s’hi obligava 
a fer treballs forçats en tèxtil i filatures. Al 36 la 
Generalitat republicana va enderrocar l’edifici i va 
traslladar la presó a les Corts, prop del recinte de la 
Maternitat. Però en aquells 32 anys no només en-
traven dones considerades delinqüents comunes en 
aquell centre, al contrari, allà s’hi van tancar moltes 
de les noves formes de viure la feminitat: dones sin-
dicalistes, anarquistes, obreristes; dones que no vi-
vien sota la convenció de la família establerta o fora 
de les religions i les pràctiques socials imposades.
Aquesta exposició, produïda pel col·lectiu d’acció 
periodística SomAtents, busca recuperar el relat i 
la memòria d’aquest centre a través de testimonis 
directes i supervivents, així com d’un treball do-
cumental i fotogràfic que també inclou el resul-
tat d’una sèrie d’activitats de visibilització i diàleg 
amb el veïnat del Raval com són les sessions de 
viquipèdia al Casal Josep Trueta i els tallers peda-
gògics i de perimetratge realitzats amb el curs de 
2n d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres
Organitza: SomAtents



aniversari de l’associació de
dones marroquines a catalunya
10 de març a les 17.30 h
Us convidem al primer aniversari que celebrarà 
l’Associació de dones marroquines a Catalunya.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

teatre: LIMB-US
16 de març
LIMB-US s’embarca en un viatge interior, on les 
estructures canvien i modifiquen a la protagonista, 
fent-li prendre decisions que la faran madurar així 
com són la sorpresa i el desequilibri d’un embaràs 
no-desitjat i la conseqüent decisió de ser mare o 
no, dins d’un món oníric, atemporal i indefinit.
Companyia: Las Finas, actriu i direcció: Raquel 
Banal Fernández, ajudant de direcció: Yvan Ar-
gos. Durada: 20 minuts
Lloc i organització: Casal de Barri Folch i Torres

Presentació del llibre Dones catalanes.
Decidides, set dones contra corrent
20 de març a les 18 h
Presentació a càrrec d’Elisenda Albertí (Barcelona, 
1960), editora i escriptora. És coautora de Perill de 
bombardeig! Barcelona sota les bombes i 300 anys de 
lluita. 1714-2014 i autora de Dames, reines, abadesses, 
Dones de Barcelona, Catalanes medievals, Un passeig 
per la moda de Barcelona, Compromeses i Decidides.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres
Organitza: Casal de Barri Folch i Torres, AIPCC
Col·labora: Taula de Raval i Casal de Barri Folch i Torres

Projecció de curts seleccionats
de ‘la mida no importa’
30 de març a les 19 h
Projecció d’una selecció de curts del festival La 



mida no importa protagonitzats per dones i les se-
ves lluites quotidianes.
Films: Deda, Memorias table dance, Beti bezparako 
koplak, Aurèlia, Romelia, Ada, Cartas
Lloc i organització: Casal de Barri Folch i Torres

to twerk is not a crime! curs teòric i pràctic
de la cultura twerk & Booty Dance
Divendres 3 i 17 de març de 18.30 a 21.30 h
Explicarem la història, orígens i desenvolupament 
d’aquest estil tant de moda darrerament. També par-
larem de l’apropiació, el feminisme, la misogínia i uns 
altres dels mil temes implicats en aquest gènere per 
poder ballar-ho després en el seu context adequat.
Lloc i organització: Centre Cívic Drassanes. Preu: Gratuït.
Cal inscripció prèvia a: informacio@ccdrassanes.cat

DONaRt 2017
Re-tallem els rols mitjançant el collage
Dissabtes 4 i 11 de març de 17 a 20 h
Conèixer el collage per utilitzar-ho com una eina 
que ens permeti repensar la manera en què les 
dones viuen la seva experiència de gènere des 
d’un posicionament crític.
Desenvolupar els nostres propis collages, promovent 
una mirada crítica sobre la construcció de la nostra sub-
jectivitat. A partir de les nostres pròpies experiències 
femenines, construirem una nova imatge de nosaltres 
mateixes, que qüestioni, deconstrueixi i trenqui els rols 
que ens han estat imposats o invisibilizats en la societat.
Els resultats del taller seran seleccionats per ex-
posar-los a la sala del centre cívic durant la segona 
quinzena de març.
Lloc i organització: Centre Cívic Drassanes. Preu: Gratuït.
Cal inscripció prèvia a: informacio@ccdrassanes.cat

  al ceNtRe cÍvic DRassaNes
  (NOU DE LA RAMBLA, 43)



teatre terapèutic:
“Que volen expressar les dones?
9 de març de 18.30 a 21.30 h
Taller vivencial dirigit a tota dona interessada a apro-
fundir sobre la pròpia necessitat expressiva. El pro-
cés creatiu ens ajudarà a prendre consciència de les 
pròpies necessitats. Observarem des d’on sorgeix la 
llavor creativa, com facilitar el procés i els efectes 
reveladors del teatre terapèutic. Experimentarem 
amb la paraula, el moviment i l’energia sobre l’esce-
nari. No és necessària cap tipus d’experiència.
Enfocat a tota dona, de qualsevol edat. Com més 
varietat d’edats més rica serà l’experiència.
Lloc i organització: Centre Cívic Drassanes. Preu: Gratuït.
Cal inscripció prèvia a: informacio@ccdrassanes.cat

Ruta pel Raval: com eren i com vivien
les dones al raval?
10 de març a les 10 h
Proposem un itinerari per racons emblemàtics del 
Raval, alguns coneguts i altres no tant, que ens 
permetran explicar la història de la ciutat i com 
aquesta s’ha anat transformant des d’una pers-
pectiva de gènere. Ens interessa explicar la his-
toria de la ciutat, no només des del punt de vista 
urbanístic i arquitectònic, sinó també antropolò-
gic, sense perdre de vista la conflictivitat social i el 
paper que ha tingut la dona i la seva contribució a 
l’evolució de la ciutat. 
Ruta a càrrec de bcnintransformation.
Lloc: PIAD (Nou de la Rambla, 45)
Organitza: Taula de dones del Raval i PIAD
Cal inscripció prèvia al PIAD.
Telèfon: 932 564 951. Correu: piad_ciutatvella@bcn.cat

  al PuNt D’iNFORMaciÓ i ateNciÓ
  a les DONes - PiaD



convidem a les dones al cinema
Fátima. Dirigida per Philippe Faucon
30 de març, matinal de cinema a les 10 h
Fátima es una dona immigrant que viu a França 
amb les seves dues filles: la rebel adolescent de 
quinze anys Souad i Nesrine, qui als seus divuit 
anys acaba de començar la carrera de medicina. 
Fátima no sap parlar bé el francès i està preocu-
pada pel futur de les seves filles, que són el seu 
orgull i alegria, però també la causa de que perdi 
el son. Per a poder pagar els seus estudis treba-
lla sense descans com a dona de la neteja, però 
un dia pateix un accident que li obliga a fer repòs. 
Llavors aprofitarà aquest moment per escriure a 
les seves filles en àrab, per així poder-les dir tot 
allò que mai ha pogut expressar en francès.
Activitat nomes per a dones
Lloc: Cinema Maldà (del Pi, 5)
Organitza: PIAD
Preu: Gratuït

taller: Dona i esport
Dimarts i dijous de 12 a 13 h.
Totes les setmanes fins el mes de juny
Espai de relació i oci per millorar la condició física, 
l’autoestima i la pressa de decisions. Espai de temps 
on les dones es poden dedicar a elles mateixes.
Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través 
d’un gran ventall d’activitats com la relaxació, ses-
sions de tonificació, control postural, etc.
Lloc: CAP Doctor Lluís Sayé (Torres i Amat, 8)
Organitza: PIAD
Col·labora: CAP Doctor Lluís Sayé
Cal inscripció prèvia al PIAD: Telèfon 932 564 951



Ruta a peu per la Barcelona de les dones
20 de març
El Museu d’Història de Catalunya ens guiarà pels 
carrers de Barcelona que han estat testimonis de 
la vida quotidiana de moltes dones anònimes que 
amb el treball diari han sostingut la societat de la 
seva època.
Inscripcions: del 6 al 10 de març als casals muni-
cipals de gent gran. Activitat adreçada a persones 
majors de 60 anys del districte.
Organitza: Casal de Gent Gran Josep Tarradellas

Musical: Homes
1 d’abril 
Una comèdia musical fresca i original que reflexiona 
sobre la relació entre homes i dones, a partir de re-
lats curts i brillants basats en situacions quotidianes.
Activitat adreçada a persones majors de 60 anys 
del districte.
Sol·licituds: del 20 de febrer al 3 de març als ca-
sals municipals de gent gran.
Sorteig de places: 9 de març a les 11 h al Casal de 
Gent Gran Josep Trueta.
Organitza: Casal de Gent Gran Josep Tarradellas

exposició: Filigranes de vida, filigranes de cartró
2 de març a les 11 h
Exposició de filigranes realitzades amb cartró per 
Núria Solé i taller participatiu.
Lloc: 1a planta del casal
Organitza: Casal de Gent Gran Josep Trueta

  al casal De GeNt GRaN JOseP tRueta
  (REINA AMÀLIA, 31)

  al casal De GeNt GRaN
  JOseP taRRaDellas
  (PL. CARAMELLES, 3)



conferència: el part al llarg de la història
13 de març a les 17 h
Conferència dirigida a persones grans a càrrec de 
Laura Núñez Galván, llicenciada en Antropologia 
Social per la UB.
Lloc: Sala d’actes del casal
Organitza: Aula d’Extensió Universitària Ciutat Vella
per a la Gent Gran

actes del 8 de març Dia internacional de les Dones
10 h: Col·locació pancarta 8 de març i lectura del 
manifest.
11 h: Presentació de les conclusions sobre Dona i 
Treball que les alumnes dels cursos de la Fundació 
han realitzat durant la setmana.
12 h: Inauguració de l’Espai Flors per a Tu amb la 
participació d’una artista plàstica que ha realitzat 
un mural commemoratiu.
13 h: Cloenda. Activitat de tancament amb pi-
ca-pica conjunt amb totes les usuàries.
Durant tot el dia la Fundació APIP-ACAM obre 
les portes a totes les dones del barri que vulguin 
realitzar un CV i/o millorar el que tenen.
Las nostres orientadores laborals estaran a la vos-
tra disposició. Us hi esperem!!!
Pots trucar per demanar cita al telèfon 934 420 917
Lloc: Fundació APIP-ACAM

  al ceNtRe OBeRt caBiRia,
  FuNDaciÓ aPiP-acaM
  (RIERETA, 18)



exposició: “Nosaltres. Resinificant
els nostres cossos”
Durant el mes de març
Exposició a càrrec de les alumnes del taller creat per 
l’Associació Gogara i Luciérnagas_Arte en acción.
Presentació: 7 de març a les 18 h
Les participants del taller organitzat pel PIAD 
Sarrià-Sant Gervasi ens faran un tour per l’expo-
sició, fent que entrem de ple en cadascuna de les 
seves fotografies.
Per la presentació cal fer inscripció prèvia al telè-
fon 934 422 939 o al correu electrònic
ciaj@bcn.cat
Lloc i organització: CIAJ

tallers de cura i bellesa del cos femení
14 de març d’11 a 13 h
Tallers interculturals de cura i bellesa del cos fe-
mení. Espectacles interculturals.
Organitza: Diàlegs de Dona i RavalDona
Aforament limitat

Mostra d’artesania
24 de març d’11 a 12.30 h
Fira d’artesania on es mostrarà la feina realitzada 
per diferents entitats del barri del Raval i tallers 
de demostració i participació col·lectiva.
Organitza: RavalDona

  al ceNtRe De cultuRa
  cONteMPORÀNia – cccB
  (MONTALEGRE, 5)

  al ceNtRe D’iNFORMaciÓ
  i assessORaMeNt PeR a JOves – ciaJ
  (SANT OLEGUER, 6)

  a la PlaÇa De salvaDOR seGuÍ






