25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
PROGRAMA D’ACTIVITATS A L’EIXAMPLE
Del 2/11/21 al 16/12/21
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Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència vers les Dones, des del Consell de les Dones
de l’Eixample volem commemorar aquesta data recuperant la
presencialitat en el cicle d’activitats del 25N, obert a tothom i
amb activitats als equipaments dels nostres barris.
Després de més d’un any en situació de pandèmia, en el qual els
serveis i entitats dedicats a l’atenció de dones en situació de
violència masclista han continuat incansables en la seva tasca
–agreujada per la situació-, continuem apostant per la cultura
com a eina indispensable per combatre les violències masclistes.
Per això presentem aquesta extensa programació que teniu a les
mans, dissenyada amb una mirada indiscutiblement feminista
i interseccional, i que combina activitats de molt diverses
disciplines artístiques amb propostes de reflexió i debat, així com
amb iniciatives innovadores adreçades al públic més jove sobre
l’ús de les tecnologies amb perspectiva feminista.
És precisament pensant en aquest públic més jove que enguany
posem l’accent en el pes que té en les violències masclistes la
socialització de la masculinitat. Volem focalitzar el treball en
els valors culturals sexistes que fomenten, legitimen, sostenen
i reprodueixen aquestes violències, per analitzar el poder i els
privilegis socials basats en el sistema sexe-gènere i detectar com
es construeixen les relacions abusives o violentes. Per això, el lema
d’enguany és “Desobeeix el masclisme!”, un lema reivindicatiu que
encoratja a lluitar contra aquest constructe social, trencant amb
els estereotips relacionats amb la masculinitat hegemònica i
promocionant models relacionals més justos, equitatius i lliures
de violència.
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En aquesta edició volem fer un esment especial a Hèlia Dones,
entitat del Consell de les Dones de l’Eixample que enguany ha
rebut la Medalla d'Honor de la ciutat, a proposta del districte. Un
reconeixement que ens fa especial il·lusió, merescut pel seu treball
comunitari, de sensibilització i empoderament entre les dones
que han viscut o viuen processos de violència masclista. Podreu
comprovar de primera mà aquesta feina en l’estrena del documental
“La luz invisible” que mostra com, amb l’acompanyament d’Hèlia
Dones i amb la força col·lectiva, moltes dones han pogut sortir
d’una situació de violència, empoderar-se i recuperar les regnes
de la seva vida.
Desitgem que aquesta programació compleixi les vostres
expectatives i us permeti gaudir de la cultura alhora que
conscienciar contra la violències masclistes

Pau Gonzàlez Val
Regidor de
Districte de l’Eixample

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

25N, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
vers les Dones
barcelona.cat/bcnantimasclista
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ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
#BCNAntimasclista
12/11/21 de 18.30 a 20 h
Edifici Transformadors (Ausiàs Marc, 60. Sala d’actes)
Inscripcions: dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
Seguiment en directe ja.cat/25Nlive
Organitzat pel Consell de les Dones de l’Eixample i el Districte de l’Eixample

PROGRAMA
LECTURA DEL MANIFEST DEL 25N
ACTUACIÓ DE DESCABELLADAS:
DESPERTA! DESCABELLA’T!

Dones amb corbes i cicatrius, amb cossos
diversos que s’aixequen cada matí per
cercar un nou somriure. Des de petites
ens han dit què havíem de fer, què estava
bé, malament... Però ara ens hem tornat
desobedients i rebels. Ha arribat el moment
de decidir el que volem fer realment,
de donar pas als nostres desitjos i
reivindicacions. Malgrat totes les ferides, el
nostre cos vol ballar, la nostra veu vol sortir i
expressar tot allò que portem a dintre.

CORAL PERFORMANCE #METOO, DE
DONA CANÇÓ: “DESOBEÏM”

Una proposta artística que reflexiona
sobre les causes de la violència de gènere,
els drets de les dones i la importància
d’aprendre a desobeir el masclisme. Cançons
amb missatge i un món de reflexions que
conviden a generar canvis.

Presentació i conducció a càrrec de l’actriu i
escriptora Àngels Bassas Gironès.
Accessibilitat física, interpretació en llengua
de signes, subtitulació i bucle magnètic.

Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: entitats del Consell de les Dones
de l’Eixample i Casal de Barri Transformadors
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DIMARTS 2 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Centre Cívic Sagrada Família. Sala d’exposicions
(Provença, 480)
Inauguració de l’exposició “La xarxa és nostra”
(veure pàg. 35w)
Activitat en el marc de la campanya “A la xarxa lliures i
segures”, el projecte guanyador del XV Premi 25N.
A càrrec de Donestech.
Cal inscripció prèvia a partir del 26 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 934 508 917.
Enllaç reserva: ja.cat/25N02w11SAFA
DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
De 18 a 20 h
Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7)
ACTE DE CIUTAT
XVII Fòrum de la Plataforma Unitària contra les violències
Masclistes
Debat. “2011-2021, 10 anys de la trobada al Pertús: Dret a
NO SER prostituïdes”
Amb Carme Domingo, autora del llibre Dret a decidir: el
mercat i el cos de les dones.
Organitza: Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i
Veïns Esquerra de l’Eixample I Pau de les Dones (plataforma
catalana pel dret a NO SER prostituïdes).
Inscripcions: ja.cat/25N0511
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De 19 a 21 h
Casal de Barri Transformadors. Sala d’actes (Ausiàs Marc, 60)
Cinefòrum: “4 mesos, 3 setmanes, 2 dies”
Un retrat dels avortaments il·legals als anys 80 a la Rumania
comunista. A partir de la projecció de la pel·lícula, es proposa
un debat sobre les conseqüències de la llei d’accés a la
interrupció voluntària de l’embaràs i quina és la situació
actual a Catalunya, on l’avortament no és accessible per a
totes les persones que resideixen al país.
Organitza: Casal de Barri Transformadors
Inscripció prèvia a: dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Performance i debat posterior: “El violador eres tú”
A càrrec de LASTESIS: Daffne Valdés Vargas, Sibila Sotomayor
Van Rysseghem, Paula Cometa Stange i Lea Cáceres Díaz.
LASTESIS és el col·lectiu feminista d’artistes xilenes que el
2019 va inspirar dones de tot el món a protestar als carrers
amb el seu performance Un violador en tu camino.
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament
de Barcelona
Hi col·laboren: Districte de l’Eixample i Centre Cívic Urgell
Cal fer inscripció. Informació a ajuntament.barcelona.cat/
dones/ca
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DILLUNS 8 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Emissió en directe ja.cat/25N0811UR
Presentació de Femiñetas
Femiñetas és un diari col·lectiu, autogestionat i feminista,
il·lustrat en vinyetes. Editat des del 2018, porta vuit números
impresos on hi han col·laborat més de 160 il·lustradors/
res i periodistes d’arreu del món. El projecte, liderat per la
periodista i comunicadora Flor Coll, neix de la necessitat
de narrar el present des de noves perspectives i des de la
diversitat dels feminismes i el col·lectiu LGTBIQ+. Una molt
bona oportunitat per conèixer el projecte en primera persona,
on a més, es presentarà el darrer número imprès de la
revista amb la participació d’algunes de les col·laboradores
habituals. Moderarà la conversa Camila Ferrari Kaplan,
especialitzada en gènere i comunicació. Hi participen: María
Loreto Sepúlveda Guzmán, Ciara Harper Q, Vicky Cuello,
Francisca Carcamo, Juelieta Retamoso, Camila s. Rapp i Flor
Coll
No cal reserva prèvia
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DIMARTS 9 DE NOVEMBRE
De 17.30 a 19 h
Centre Cívic Sagrada Família (Provença, 480)
Xerrada: “Drets laborals per a mares i pares”
Espai per a aprendre i informar-se sobre els drets laborals
vinculats a la maternitat i a la paternitat: diferents supòsits
de maternitat i paternitat, el permís de maternitat/paternitat,
els drets a la reducció de jornada laboral per tenir cura cura
de fill o filla...
També parlarem dels diferents supòsits d’embaràs,
d’acolliment i/o adopció, així com supòsits de discriminació
laboral. Xerrada amb torn obert a preguntes, amb possibilitat
d’assistència presencial i en línia.
Organitzen: PIAD Eixample, Grup de Criança del Pla
Comunitari Sagrada Família i Centre Cívic Sagrada Família.
Cal inscripció prèvia enviant un correu a ccsagradafamilia.net
o al 934 508 917
Enllaç web reserva: ja.cat/25N0911SAFA
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DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
De 10.30 a 12.30 h
Ateneu El Poblet (Nàpols, 268)
Xerrada: “Dones sàvies i transformadores”
Un espai adreçat a dones on compartir, visibilitzar i posar
en valor la saviesa i la diversitat de les dones com a eines
de transformació del món i les estructures que sostenen les
desigualtats i les violències masclistes.
Organitza: Fundació Aroa
Cal Inscripció prèvia a: dones@fundacioaroa.org o al
tel. 669 05 75 40

A les 20 h
Centre Cívic
La Casa Elizalde
(València, 302)
Teatre: “¡Agua!”
Una obra de la companyia SaludArte que ens fa viatjar
a la postguerra de la Guerra Civil Espanyola, una època
coneguda per tots però explicada des d’un punt de vista gens
convencional, el de les dones que la van viure i van sofrir.
Autora Rosa J. Devesa, actrius Cybele Buffile, Padi Padilla i
Rosa J. Devesa. Directora Teresa Urroz.
Reserva a través de casaelizalde.com a partir de divendres
5 de novembre a les 9 h.
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DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
Edifici Transformadors. Sala d’actes (Ausiàs Marc, 60)
Acte central del Consell de les Dones de l’Eixample
(veure pàgina 4)
A les 19 h
Calàbria 66. Auditori (Calàbria, 66)
Presentació del Documental “Veïnatges forçats, La presó de
dones de Trinitat Vella”
Sota la direcció de Julia Montilla, “Veïnatges forçats” és la
veu de les dones que recorden les seves vivències com a
empresonades a la presó de la Trinitat durant el franquisme.
La Trinitat va ser un lloc on es van reivindicar els drets de les
dones i el 8 de març del 1976 es va fer una de les primeres
manifestacions públiques per demanar l’amnistia per a les
dones i que marxessin les monges “Cruzadas”, que feien de
funcionàries a la presó.
A la mort de Franco, les “Cruzadas” no van voler acatar el
règim democràtic i van marxar de cop, deixant la presó
sense funcionàries. Dolors Calvet, junt amb altres diputats,
van haver de fer de pont entre Institucions penitenciàries i
les preses i, durant algun temps, les empresonades es van
autogestionar.
Taula Rodona amb: Mar Trallero, moderadora, Dolors Calvet,
urbanista, periodista i política, Maribel Ferrandiz, Carlota
Falguera i Mercè Garriga, expreses polítiques del franquisme.
Organitzen: Espai Debat, Vocalia de Feminismes AVV Barri
Sant Antoni, Memòria Històrica de Sant Antoni i Calàbria 66
Inscripcions: ja.cat/25N1211
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A les 19.30 h
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)
Teatre: “Técnicas para un abrazo perfecto”
Cia. LaBoda
Direcció: Raúl Martínez. Intèrprets: Maria Paz Marciano i Raúl
Martínez. Creació i interpretació musical: Marc Vilajuana.
“Técnicas para un abrazo perfecto” mostra una història
particular però molt més comuna del que pensem en el
nostre dia a dia. En aquesta abraçada conflueixen fragments
d’una vida, més aviat de dues vides. Una situació que es
repeteix constantment, que ignorem, que no volem acceptar,
que no volem veure i, per això, una situació que no podem
transformar. Desitgem que simplement desaparegui, però
sabem que no serà així. Pensem que el millor encara ha
d’arribar… A “Técnicas para un abrazo perfecto” la companyia
mostra, a través de la dansa contemporània, una escena de
violència domèstica, cruament, sense filtres.
Activitat inclosa dins de Barcelona Districte Cultural
Cal Inscripció prèvia en aquest enllaç: ja.cat/25N1211FP
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DILLUNS 15 DE NOVEMBRE
De 18.30 a 20.30 h
Centre Cívic Sagrada Família (Provença 480)
Xerrada-taller: “F5, contra les violències masclistes digitals”
Activitat adreçada especialment a dones i persones LGTBIQ+
per identificar les violències digitals masclistes i construir
eines individuals i col·lectives per fer-hi front. A càrrec de
DonesTech.
Cal inscripció prèvia a partir del 8 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 934 508 917.
Enllaç web reserva: ja.cat/25N1511SF
DIMARTS 16 DE NOVEMBRE
De 17 a 18.30 h
Espai de Gent Gran Eixample Esquerra (Rosselló, 78)
Xerrada “Què fer i com actuar davant d’una situació de
violència masclista?”
Durant el confinament, la violència masclista a les llars es
va agreujar i encara continua. En aquesta xerrada parlarem
de recursos per a la comunitat i donarem eines per procedir
quan detectem algun cas al nostre entorn. Com hem d’actuar
si algú del nostre entorn està vivint una situació de violència
masclista? Com podem donar suport a la dona? Quines
precaucions hem de prendre? Abordarem la temàtica des del
punt de vista pràctic actual.
Organitza: PIAD Eixample
Col·labora: Espai de Gent Gran Eixample Esquerra
Inscripció prèvia a partir del divendres 5 de novembre trucant
al telèfon: 934 108 265.
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A les 19 h
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Documental “La luz invisible” i col·loqui posterior
Directors/es: Anna Merryfield, Alexandra Meneghini, Billie
Mery Giménez, Dhruti Rathod, Elena Luque Ortuño, Elena Du
Pisanie, Gaia Ferrari Galli, Isabella Alfonzo, Rosie Williams,
Serena Magalotti, Will Hecker, William Georges, Laura Moreno
Calvo, Jenny Dinwoodie, John English, Thomas George Walter
Garner
OTOXO Productions
Documental que presenta la història de tres dones
supervivents de violències masclistes vinculades a
l’associació Hèlia. Testimonis que podrien representar les
experiències de tantes altres dones silenciades. Dones
valentes, dones rebels que trenquen el silenci i que mostren
com el suport entre dones i la fotografia les han impulsat cap
a un empoderament imparable. Col·loqui a càrrec de Carla
Rigol de l’associació Hèlia.

Organitza: Hèlia Dones
Col·labora: Centre Cívic Urgell
Cal fer reserva prèvia a partir del dilluns 15 de novembre a les
10 h a www.ccurgell.cat o presencialment al taulell del centre.
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DIMARTS 16 i DIMECRES 17 DE NOVEMBRE
De 17 a 19 h
Edifici Transformadors. Sala d’actes (Ausiàs March, 60)
Taller de Defensa personal feminista
Vine a passar dues tardes on aprendre diferents tècniques
de defensa personal física i emocional davant les violències
masclistes i a compartir un espai amb altres joves on
reflexionar sobre les emocions que ens provoca la violència.
Organitzen: Eix Jove i Aquí t’Escoltem Eixample
Incripcions a través d’ eixjove.cat o biografia d’Instagram de
l’@eixjove
Per a més informació: eixjove@eixjove.cat o 607537621
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DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Teatre: “Serà el nostre secret”
Direcció i dramatúrgia: Daniela Feixas. Intèrprets: Elies
Barberà, Marta Montiel. Música en directe: Èric Serrano
Una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun tipus
de violència sexual durant la seva infància. Malgrat que els
abusos a menors tenen conseqüències físiques, emocionals
i psicològiques per a tota la vida, impera el silenci davant
d’aquests fets. Només quan es pot explicar el que s’ha viscut,
es pot començar a comprendre. Serà el nostre secret, a través
del Teatre Verbatim, transmet les vivències i reflexions de
persones que han passat per aquesta experiència i l’han
volguda compartir. Teatre de text verbatim.
Aquest espectacle anirà acompanyat d’un col·loqui
postfunció amb persones especialitzades en abús infantil.

Centre Cívic Urgell i Barcelona Districte Cultural
Cal fer reserva prèvia a partir del dilluns 15 de novembre a les
10 h a www.ccurgell.cat o presencialment al taulell del centre.
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DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
D’11 a 12.30 h
Casal de Barri Transformadors (Ausiàs Marc 60)
Teatre i taller: “La veritat de les princeses” titelles i gènere
Espectacle teatral que busca posar el focus a la construcció
patriarcal de les princeses dels contes i el gènere dins de la
nostra societat. Juntament amb un taller de construcció de
titelles sobre material reciclat i sense estereotips de gènere.
Organitza: Casal de Barri Transformadors
Inscripció prèvia a: dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
DILLUNS 22 DE NOVEMBRE
De 17 a 19 h
Edifici Transformadors - Sala d’actes (Ausiàs Marc, 60)
Taller: Tik Tok sense violències masclistes
La Lara Oliete, actriu de la sèrie
“Oh my goig” i Tik Tokera feminista,
vindrà a Transformadors a fer un taller
sobre violències masclistes a Tik Tok i
a explicar-nos com crear continguts
sense violències a les xarxes socials.

Organitzen: Eix Jove i Aquí t’Escoltem Eixample
Incripcions a través d’ eixjove.cat o biografia d’Instagram de
l’@eixjove
Per a més informació: eixjove@eixjove.cat o 607537621
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A les 18.30 h
Casal de Barri Espai 210 (Padilla 210, baixos)
Taller de dansa conscient: “Afroyin”
Dansa conscient que permet la connexió i el gaudi del cos,
la ment i l’esperit a través de la dansa i la música. S’utilitzen
diferents ritmes entre ells afrollatins
A càrrec de Diana M. Pardo Leyva
Organitza: Xarxa Dos Deu.
Hi col·labora: Casal de Barri Espai 210
Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al
932653645

De 19 a 21 h
Ateneu El Poblet (Nàpols, 268)
Taller: “Expressió corporal i violència de gènere”
A càrrec de: Dones de Blanc
Taller enfocat en l’ús del treball i consciència corporal com
a eina de denúncia social. A càrrec de Dones de Blanc, grup
d’expressió corporal contra la violència masclista.
Activitat reprogramada del Cicle Dones Creadores.
Organitza: Ateneu El Poblet
Cal inscripció prèvia al següent formulari:ja.cat/25N2211Ateneu
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A les 19.30 h
Centre LGTBI de Barcelona (Comte Borrell, 22)
Festival Sororité Eixample DONA CANÇÓ
Concert de Pilu Velver
La Pilu Velver és cantautora feminista LGTBIQA+ i artivista.
Organitza: Dona Cançó
Col·laboren: Centre LGTBI de Barcelona i Districte de
l’Eixample
Es podrà seguir també per streaming al Youtube del Centre
LGTBI @barcelonalgtbi
Inscripcions a: inscripcions@centrelgtbibcn.org
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DIMARTS 23 DE NOVEMBRE
De 17 a 19 h
Edifici Transformadors. Sala d’actes (Ausiàs Marc, 60)
Creació d’un curt. “Desobeint el masclisme”
Una tarda, dues hores, una càmera i... Un curt on expressar
la desobediència al masclisme. Si tens ganes de participar
en la creació d’un vídeo col·lectiu en contra les violències
masclistes, no et perdis aquest taller a càrrec de Càmeres i
Acció.

Organitzen: Eix Jove i Aquí t’Escoltem Eixample
Incripcions a través d’ eixjove.cat o biografia d’Instagram de
l’@eixjove
Per a més informació: eixjove@eixjove.cat o 607537621
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A les 19 h
Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
ACTE DE CIUTAT
Acte escènic de commemoració i lliurament del XVI Premi
25 de novembre
Monòleg teatral: “No solo duelen los golpes” de Pamela
Palenciano. Posteriorment es farà el lliurament del del XVI
premi 25 de novembre - Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència vers les Dones.
Organitza: Direcció de Feminismes i LGTBI. Departament
d’Informació i atenció a les dones i col·labora el Departament
de Comunicació (Àrea de Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes, LGTBI).
Cal inscripció. Informació al web ajuntament.barcelona.cat/
dones/ca
En línia
Conferència: “Violències masclistes. Des de la identificació
a l’acció”
Parlarem de la violència masclista en totes les seves
dimensions: com identificar-la al nostre voltant i com
respondre-hi mitjançant exemples de pràctiques feministes
del nostre entorn i també d’altres parts del món.
A càrrec de Susana Galán, doctora en Women’s and Gender
Studies per la Rutgers University (Estats Units). La seva
recerca es centra en l’activisme contra la violència sexual
pública a Egipte després de la Revolució del 25 de Gener.
Organitza C.C.Cotxeres Borrell
Cal inscripció prèvia presencial o en línia a bit.ly/conferenciaviolencies-masclistes Més informació a ja.cat/25N2311CB
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DIMECRES 24 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
Seu de l’Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i
Província
Xerrada: “Recursos per a l’eliminació de la violència vers les
dones”
A càrrec de Nuria Hernández Casado, tècnica de feminismes i
LGTBI del districte de l’Eixample.
Organitza: Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i
Província
Hi col·labora: Districte de l’Eixample
Cal inscripció prèvia a: secretaria@unae.cat
DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
De 18.30 a 22 h
Seu del districte (Aragó, 311)
El districte de l’Eixample
es vesteix de lila
La façana de la seu del districte
s’il·lumina de color lila contra les
violències masclistes, per donar
suport a les dones supervivents de
violència i en record a les que han
estat assassinades.
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A les 19.30 h
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)
Cinema “Una mujer fantàstica”
Direcció: Sebastian Lelio, Xile, 2017, 104 min. V.O. en castellà
Intèrprets: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline
Küppenheim, Amparo Noguera.
La Marina és una jove cambrera i aspirant a cantant, l’Orlando
és amo d’una impremta. Estan enamorats i planegen un futur
junts. Quan l’Orlando mor sobtadament, la Marina es veu
obligada a enfrontar-se a la seva família i a la societat per
demostrar el que ella és: una dona completa, forta, honesta...
fantàstica. Un estudi commovedor que ens parla de la
violència en la quotidianitat i que exclou al diferent en el que
no està considerat comú i correcte.

Activitat inclosa dins de Pantalla Barcelona
Cal Inscripció prèvia en aquest enllaç: ja.cat/25N2511FP
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A les 20 h
Centre Cívic Sagrada Família. Sala d’actes (Provença, 480)
COSPRESS
Teatre físic entorn de l’obsessió pel culte al cos. Dues dones
víctimes de la seva pròpia lluita per aconseguir l’encaix en el
model perfecte. Xerrada postfunció. A càrrec de Cia. Kimani.
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 934 508 917.
Enllaç web reserva: ja.cat/25N2511SF
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A les 20 h
Centre Cívic La Casa Elizalde (València, 302)
Bitch
Peça de teatre i música en directe que parla de la feminitat
castigada, jutjada i feta tabú a través de l’experiència de la
protagonista, amb la seva regla i la seva anorèxia.
Una creació de Fundación mis Bragas . Intèrprets Albert
Martí, Andrea Marinel-lo, Gaia Bautista. Direcció Sílvia
Ferrando. Dramatúrgia Sílvia Ferrando, Andrea Marinel-lo i
Gaia Bautista

Reserva a través de casaelizalde.com a partir de divendres 19
de novembre a les 9 h
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DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
De 18 a 20 h
Casal de Barri Transformadors (Ausiàs Marc, 60)
Tastet per a dones “Eines per la gestió de l’estrès i l’ansietat”
Espai de confiança i respecte pel propi límit i de l’altre. Aprendrem
eines per a intervenir en la realitat de cada dona participant,
afavorint el benestar, la salut emocional, física i relacional.
Ho farem potenciant els propis recursos, habilitats i
competències de cada dona per reconèixer les emocions
bàsiques, gestionar l’estrès i l’ansietat a través de la pràctica
d’exercicis experiencials, de la consciència corporal, del
diàleg grupal, de l’expressió, de la visualització, etc.
Activitat organitzada pel PIAD en col·laboració amb el Casal
de Barri Transformadors
Cal inscripció prèvia enviant e-mail a dinamitzar.
casaltransformadors@gmail.com
DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
A les 10.30 h
Ruta: “Ecofeminismes al Poblet”
El punt de trobada s’especificarà al formalitzar la inscripció.
Ruta en la què hi participen entitats del barri que us porten
pels espais de La Sagrada Família que treballen dia a dia
en pro del feminisme i la sostenibilitat. Descobreix totes les
experiències i escolta des de l’expertesa d’aquestes entitats,
equipaments i col·lectius.
A càrrec de La Caníbal. Coorganitzat amb el Pla Comunitari de
Sagrada Família, la Xarxa Dos Deu i l’Aula Ambiental Sagrada
Família, amb la col·laboració de l’Espai 210 i El Poblet Feminista.
Cal inscripció prèvia a www.aulambiental.org

25

A les 11 h
Centre Cívic Sagrada Família. Sala d’actes (Provença, 480)
Teatre: “Paraula d’una nena negra”
Conte teatralitzat al voltant de l’experiència d’una nena
petita víctima del racisme. A càrrec de Maisa Sally-anna Perk
(associació Hibiscus). Per a infants a partir de 4 anys i les
seves famílies.
Entitats organitzadores: Xarxa BCN Antirumors – Ajuntament
de Barcelona, Casal Infantil Sagrada Família i Centre Cívic
Sagrada Família
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de novembre a les 9.30 h
a ccsagradafamilia.net o al telèfon 934 508 917. Enllaç web
reserva: ja.cat/25N2711SF
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De 17.30 a 20 h
A Indian Culture Centre (c. Villarroel, 8, baixos)
Cinefòrum: “7 Diosas”
Una mirada cap a l’Índia moderna a través dels personatges
protagonistes del film, que comença amb una breu pinzellada
sobre el rol de diverses dones índies que pateixen un cert
grau de masclisme en el seu dia a dia. Una de les dones,
fotògrafa d’èxit, reuneix les seves millors amigues abans de
les seves noces per passar uns dies juntes en una casa. Una
sèrie d’esdeveniments faran que les seves vides canviïn per
sempre.
Intercanvi d’opinions entre les persones assistents a la
projecció.
Inscripcions a: indianculturebcn@gmail.com
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DEL 29 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE
De 17.30 a 20.30 h
Campus Ciutadella UPF (Ramon Trias Fargas, 25-27)
ACTE DE CIUTAT
V Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des
dels serveis socials i sanitaris
Jornades formatives en violències masclistes dirigides
especialment a alumnat i professionals de l’àmbit social i
sanitari d’arreu de Catalunya.
Organitza: Associació Hèlia, Dones No Estàndards, Comissió
de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de
Barcelona, RedCAPS, Xarxa de Dones per la Salut i SEPC UB
Clínic.
Col·laboren: UPF, UB i HWC.
Més informació a: heliadones.org
Inscripció obligatòria i gratuïta en aquest enllaç: ja.cat/25N2911
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DIMARTS 30 DE NOVEMBRE
De 18 a 20 h
Cercle de dones
Centre d’atenció de la Fundació Aroa
(Gran de Gràcia, 77, pral. 1a)
Espai adreçat a dones que vulguin compartir experiències,
fent un treball de creixement personal conjunt en un espai
de respecte, igualtat i sororitat entre dones, emmarcat en
la temàtica de la violència masclista per a la recuperació i
l’empoderament de les dones.
Organitza: Fundació Aroa
Cal Inscripció prèvia a: dones@fundacioaroa.org o al
tel. 669 05 75 40
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DIJOUS 9 DE DESEMBRE
De 18 a 20 h
Centre Cívic Sagrada Família (Provença, 480)
Xerrada Assembly of Solidarity: “Mirada feminista en
l’abordatge de la pandèmia del Covid-19”
Reflexions sobre la realitat de l’impacte de la pandèmia en les
dones i el seu benestar, la importància de la seva visibilització
i la necessitat d’un abordatge multidimensional i amb
perspectiva de gènere per a la promoció dels drets humans
de les dones i la recuperació de la salut global.

Organitzen: European Alternative i Fundació Aroa E
Cal inscripció prèvia al formulari ja.cat/25N912SF
o al tel. 669 05 75 40
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DIMECRES 15 DE DESEMBRE
A les 20 h
Calàbria 66. Auditori (Calàbria, 66)
Festival Sororité Eixample DONA CANÇÓ
Píndoles teatrals: “ELLES”
Amb la Cia. La Melancòmica
Per què triguen tant les dones quan van al bany? De què
parlen quan estan soles? Com saber si és consentit o sense
sentit?
Totes aquestes grans preguntes de la humanitat trobaran la
seva resposta a “ELLES”, una píndola teatral per a tothom... ja
que l’humor no hi entèn de gèneres!
Organitza: Dona Cançó
Col·laboren: Calàbria 66 i Districte de l’Eixample
Inscripcions ja.cat/25N1512
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DIJOUS 16 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)
Cinema: “Mothers (Mares)”
Direcció: Myriam Bakir, Marroc, França, 2020, 62 min. V.O. en
dialecte marroquí i berber, subtitulada en català.
La legislació del Marroc tipifica com a delicte les relacions
sexuals fora del matrimoni i una dona pot ser condemnada
a presó si es queda embarassada sense estar casada.
L’avortament també és il·legal, només està permès quan
l’embaràs posa en risc la salut de la mare i l’home ha de
donar-hi el seu consentiment. Moltes dones joves es troben
en una situació de vulnerabilitat i, sovint, no s’atreveixen
a explicar l’embaràs a les seves famílies per por al rebuig.
L’associació Oum El Banine, liderada per la carismàtica
Mahjouba Edbouche, lluita contra una realitat injusta que és
silenciada pels altaveus mediàtics del regne marroquí.

Activitat inclosa dins de Documental del mes
Cal Inscripció prèvia a l’enllaç: ja.cat/25N1611FP
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EXPOSICIONS:
DEL 2 AL 26 DE NOVEMBRE
al Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
DE L’1 AL 22 DE DESEMBRE
al Casal de Barri Espai 210 (C/Padilla 210, baixos)
Resistències de Dones a Catalunya i Palestina
Recull de testimoniatges reals de dones supervivents
a través de fotografies simbòliques i relats personals,
vinculades a l’associació Hèlia a Catalunya i a l’organització
Family Defense Society-FDS al refugi per a dones a Nablus,
Palestina.
Organitzen: Associació Hèlia, Associació Xarxa Dos Deu i
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Hi col·laboren: Casal de Barri Espai 210
Més informació a: ja.cat/exporesistencies
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DEL 2 AL 25 NOVEMBRE
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenges d’11 a 14 h
Sala d’exposicions Centre Cívic Sagrada Família (Provença
480)
La xarxa és nostra
Projecte expositiu col·lectiu entorn de les violències
digitals masclistes i de l’autodefensa feminista. A càrrec de
Donestech.
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DEL 3 AL 27 DE NOVEMBRE
Vestíbul del Centre Cívic Urgell (Comte d’Urgell, 145)
Senyes d’identitat. Retrats de dones
En aquesta exposició dotze dones supervivents de
violències masclistes fan ús de la fotografia com a eina
d’expressió i de transformació social. Els seus mons
són plens d’imatges que reflecteixen els moments més
importants de la seva història i la seva quotidianitat. La
fotografia és alhora pública i íntima; és directa i té un gran
poder d’impacte. El resultat és un conjunt d’autoretrats
de dones fet d’imatges que mostren o amaguen rostres i
cossos. Una mostra que vol ser testimoni d’aquestes vides,
de la seva presència i de les seves històries; un àmbit on les
dones parlen de dones.
Exposició produïda pel Districte de l’Eixample, fruit d’un
projecte de la Fundació Joan Miró amb Hèlia Dones,
dissenyat i realitzat per CLICme.

Més informació a: ja.cat/exposenyes
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DEL 18 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE
A la planta baixa de la Biblioteca Fort Pienc
(Pl. del Fort Pienc, 4-5)
BCN Antimasclista; desobeeix el masclisme!
Exposició temàtica de llibres amb motiu del 25 de
Novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència
vers les dones.
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SERVEIS MUNICIPALS PER A LES DONES
CUESB - Central d’Urgències i Emergències Socials de
Barcelona. Tel. 900 70 30 30
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.
Tel. centraleta 900 922 357 (gratuït)
PIAD Eixample
C. Calàbria, 264 (accés pels Jardins Rosa Deulofeu)
SAH i SAH Jove – Servei d’Atenció a Homes per a la
promoció de relacions no violentes
Av. Marqués d’Argentera, 22. Tel. 93 349 16 10
SARA i SARA Jove – 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. 900 922 357 (gratuït)
SAS – Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència ABITS
per al Treball Sexual
C. València, 344, entresol. Tel. 93 256 44 56
Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona
Equip interdisciplinar per assistir a les persones víctimes
d’agressions sexuals.
C. Villarroel, 170. Tel. 932 275 400
UTEH - Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans
unitatTEH@bcn.cat
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Línia d’atenció
contra la violència masclista:

900 900 120

Més informació a: barcelona.cat/dones
Guia del Bon Tracte de l’Eixample

ja.cat/GuiaBonTracteEixample

NOTES:
- Totes les activitats són gratuïtes excepte les que indiquin
un preu
- Tots els actes presencials tenen capacitat limitada i cal
fer inscripció prèvia. Consulteu els webs dels diferents
equipaments
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS
- Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
- Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i Província
- Ajuntament de Barcelona
- Aquí t’Escoltem Eixample
- Associació Descabelladas
- Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample - Vocalia de Dones (*)
- Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample (*)
- Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)
- Associació de Veïns i Veïnes Sant Antoni - Vocalia de Dones (*)
- Associació de Dones Ca l'Aurèlia (*)
- Associació Dones No Estàndards
- Associació Dona Cançó
- Associació Hèlia Dones (*)
- Associació Teatre Dona (*)
- Associació Xarxa Dos Deu
- Ateneu El Poblet
- Aula Ambiental Sagrada Família
- Barcelona Districte Cultural
- Biblioteca Fort Pienc
- Biblioteca Sagrada Família
- Calàbria 66
- Casal de Gent Gran Carlit
- RedCAPS
- Casal de Barri Espai 210
- Casal de Barri Transformadors
- Casal Infantil Sagrada Família
- Centre Cívic Cotxeres Borrell
- Centre Cívic Fort Pienc
- Centre Cívic Sagrada Família
- Centre Cívic Urgell
- Centre Cultural La Casa Elizalde
- Circuit Eixample contra la Violència Masclista
- CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
- Comissió de cures de CooPoblet
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- Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de
Barcelona
- Consell de les Dones de l’Eixample
- Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)
- Cooperativa Mujeres Pa'lante (*)
- Districte de l’Eixample (*)
- Dones Abolicionistes Nova Esquerra Eixample
- Eix Jove
- Equip Clínic CIPAIS
- Espai de Gent Gran Esquerra
- Espai de Gent Gran Fort Pienc
- Espai de Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
- Espai de Gent Gran Sagrada Família
- Espai de Gent Gran Sant Antoni
- Espai de Gent Gran Transformadors
- Espai Debat
- European Alternative
- Federació d’Entitats de Calàbria 66
- Fundació Aroa (*)
- Fundació Enllaç
- Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
- Institut Català de les Dones
- Juguem totes (*)
- Llibreria La caníbal
- Memòria Històrica de Sant Antoni
- Pau de les Dones (plataforma catalana pel dret a NO SER prostituïdes)
- PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample (*)
- Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada Família
- Poblet Feminista
- Projecte XEIX
- Regidoria de Feminismes i LGTBI
- SAH - Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de les relacions no violentes
- SEPC UB Clínic
- Xarxa BCN Antirumors
- Xarxa de Dones per la Salut
(*) Formen part del Consell de les Dones del Districte de l’Eixample
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