Programa d’activitats
a l’Eixample

8 de març de 2022
Dia Internacional
de les Dones
Del 22 de febrer al 22 d’abril

Com cada 8 de març, a l’Eixample ens preparem per un mes llarg de propostes culturals i artístiques de la mà del
Consell de les Dones del Districte de l’Eixample, les entitats i els equipaments dels nostres barris, per commemorar i
reivindicar el Dia Internacional de les Dones.
Enguany ho fem sota el lema “Economia feminista: avancem contra la precarietat de les dones a la ciutat”, per posar el
focus en la necessitat de combatre la precarietat laboral i la pobresa femenina. L’economia feminista reflexiona sobre
una evidència que sovint és, volgudament, invisibilitzada: que el benestar d’una societat no es pot mesurar només en
funció de la seva economia productiva, sinó que per a que aquesta funcioni, hi ha d’haver una economia reproductiva,
de les cures, una economia que és cíclica dia rere dia, que repetim quotidianament tots i sobretot totes, i que és la que
ens permet literalment mantenir-nos en vida. Sense ella, ni benestar ni productivitat serien possibles. I per això cal fer-la
emergir i reconèixer-li el valor que té: el de mantenir, sostenir i nodrir la vida.
Al voltant d’aquesta temàtica volem obrir el debat amb expertes i entitats, per això us proposem un “Cicle de Diàlegs
d’Economia Feminista a l’Eixample”, amb tres conferències-debat al llarg del mes de març on coneixerem les bases de
l’economia feminista, visibilitzarem el treball de cures i reflexionarem sobre la divisió sexual del treball i les desigualtats
que genera. Us convidem a assistir el proper 7 de març al Centre Cívic Golferichs a la inauguració d’aquest cicle de
debats, i alhora l’acte central del 8M del Consell de les Dones de l’Eixample, i que durà per títol “Principals aportacions
i apostes de l’economia feminista”.
I com cada any, enguany també s’ha presentat la convocatòria de la XXXVI edició del “Premi 8 de Març-Maria Aurèlia
Capmany”, per a reconèixer iniciatives orientades a la defensa i promoció dels drets de les dones i oferir suport a noves
idees amb perspectiva de gènere, interseccional i de justícia social. Aquest cop sota la temàtica de l’economia feminista
es poden presentar projectes que ajudin a avançar en la lluita contra la precarietat laboral i la pobresa femenina.
Així doncs, us animem a presentar els vostres projectes i a participar de totes les activitats del 8M al Districte de
l’Eixample! Bon i reivindicatiu 8 de març!

Pau Gonzàlez Val
Regidor del Districte de l’Eixample
Eduard Corbella Cervelló
Conseller de Feminismes i LGTBI
del Districte de l’Eixample
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DILLUNS 7 DE MARÇ
CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS
Gran Via de Les Corts Catalanes, 491

ACTE CENTRAL DEL
CONSELL DE LES
DONES DE L’EIXAMPLE
18.30 h
CICLE DIÀLEGS D’ECONOMIA FEMINISTA A L’EIXAMPLE
Primer dels tres diàlegs on coneixerem les bases de l’economia
feminista, visibilitzarem el treball de cures, reflexionarem
sobre l’esfera de la producció, la divisió sexual del treball i les
desigualtats que genera, i aportarem propostes que posen les
cures al centre de la vida.
CONFERÈNCIA PRINCIPALS APORTACIONS I APOSTES
DE L’ECONOMIA FEMINISTA

A càrrec de Rosa Mª Ortiz Monera,
doctora en sociologia i llicenciada en
economia
Es podrà seguir en streaming i amb
subtitulació al següent enllaç
Reserva d’entrades en línia al següent
enllaç
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·labora: Entitats del Consell de les Dones de l’Eixample
Acte amb mesures d’accessibilitat: Accessibilitat física,
interpretació en llengua de signes, subtitulació i bucle magnètic.
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DIMARTS 22 DE FEBRER
17 h passi exclusiu per a públic jove de 15 a 20 anys
De 19 a 21 h per a tots els públics
MIRADES: LAS MUERTES CHIQUITAS
La Casa Elizalde (c. València, 302)
El MIRADES, cicle de cinema documental i d’autor, està
dedicat a la projecció de “Las Muertes Chiquitas”, un
projecte interdisciplinari de l’artista Mireia Sallarès. El
documental, que passarem fragmentat en tres sessions,
és una pel·lícula de quasi cinc hores d’entrevistes a més
de trenta dones de Mèxic, de diferents zones del país,
de diverses edats, estrats socials, professions i religions,
que parlen sobre l’orgasme femení.

19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE OPERACIÓ
BIQUINI
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Júlia Barceló i Camille Vannier presenten el seu llibre
Operació biquini, una proposta sobre la pressió estètica,
abordada de forma divulgativa i des de l’humor. La
conversa serà moderada per Adnaloi Vila i hi haurà
signatura de llibres posterior.
Organitza: Centre Cívic Urgell i Editorial Flamboyant
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia a www.ccurgell.cat

Presentació i col·loqui a càrrec de l’artista Mireia
Sallarès.
Reserva a casaelizalde.com o al telèfon 934880590
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DIJOUS 24 DE FEBRER
20 h
TEATRE RETRAT(S)
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
A càrrec de la Cia. AFLEL. Què passa quan donem
veu a les persones que la societat ha preferit fer callar?
Benvingudes al nostre tour nocturn. A la nostra autopsia
arqueològica d’una comunitat: les dones i la seva salut
mental. Hi haurà un debat postfunció.
Cal inscripció prèvia a www.ccsagradafmilia.net o al
telèfon 934508917 i en línia al següent enllaç

DIMECRES 2 DE MARÇ
18.30 h
T’INTERESSA. COM S’HAN REPRESENTAT
LES DONES AL CÒMIC?
Sala d’actes Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)
A càrrec de Montserrat Terrones (Editorial La Cúpula)
Després de moltes dècades sotmeses a la mirada
masculina, les heroïnes de còmic han començat a
recuperar els cossos. És aquesta la gran aportació
de la dona al còmic? Descobrirem les claus de la
representació de la dona i el camí seguit per a la seva
emancipació.
Organitza: Biblioteca Fort Pienc

DIMARTS 1 DE MARÇ
De 19 a 21 h
MIRADES: LAS MUERTES CHIQUITAS
(veure pàg. 4)
La Casa Elizalde (c. València, 302)
De 19 a 21 h
CERCLE DE DONES
Centre d’atenció de la Fundació Aroa
(c. Dos de Maig, 202, baixos 3)
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
Capacitat limitada. Cal inscripció prèvia a
dones@fundacioaroa.org o al telèfon 669057540
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DIJOUS 3 DE MARÇ
D’11 a 13 h
TEIXINT EMOCIONS
La Casa Elizalde (c. València, 302)

19 h
ÈLIA BASTIDA AMB JOAN CHAMORRO I
JOSEP TRAVER
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)

El taller proposa trencar el silenci de la desigualtat
social convidant a les participants a fer un brodat sobre
peces de roba. Teixir paraules que se’ns han dit diverses
vegades i que se’ns han quedat clavades a l’ànima,
com l’agulla en brodar la paraula.
A càrrec de Susana Malagón.
Acte emmarcat en la peça instal·lativa ‘Silencis’ que es
podrà veure al pati de La Casa Elizalde del 28 de febrer
al 18 de març.

Èlia Bastida presenta el seu últim treball, The Magic
Sound of the Violin, un recorregut pel jazz, passant
pel bebop, el hard bop, la bossa nova i cançons de
caràcter popular, acompanyada per músics de llarga
trajectòria del món del jazz a la ciutat.
Organitza: Centre Cívic Urgell
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia a www.ccurgell.cat

Reserva a casaelizalde.com o al telèfon 934880590

19.30 h
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS RELATS
EN FEMENÍ
18.30 h
CONFERÈNCIA “LA MAÇONERIA FEMENINA
AL SEGLE XXI”
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
A càrrec de Marymar Sánchez, Gran Maestra de la
Gran Logia Femenina de España.
Cal inscripció prèvia al següent enllaç

Centre Cultural Sagrada Família (c. Provença, 480)
Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura
signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors.
Acte presencial amb retransmissió en línia.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família- Josep M. Ainaud de Lasarte
Cal inscripció prèvia a www.ccsagradafmilia.net o al
telèfon 934508917 i en línia al següent enllaç
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20 h
SLAMMERS EN ACCIÓ
Centre Cultural Sagrada Família (c. Provença, 480)
Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació
Slammers (a càrrec de Poetry Slam Barcelona), on
podreu descobrir el talent de les persones participants i
submergir-vos en el món de la poesia performativa i la
poesia en escena.
Acte presencial amb retransmissió en línia
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família- Josep M. Ainaud de Lasarte
Cal inscripció prèvia a www.ccsagradafmilia.net o al
telèfon 934508917 i en línia al següent enllaç

20 h
DEFORMADXS
La Casa Elizalde (c. València, 302)
Dansa urbana experimental. Coneixem realment
el nostre cos o en realitat coneixem el cos que ens
imposen en néixer? Les ballarines es presenten com a
éssers dissidents. Prenen consciència de la pressió que
exerceix sobre elles el sistema hegemònic, patriarcal i
normatiu.

DIVENDRES 4 DE MARÇ
De 18.30h a 20.15h
TALLER DE CREACIÓ DE JOIES 8M
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
En aquest taller de creació de joies reivindicatives
crearem plegades els nostres accessoris per a dur-los a
la manifestació del 8 de març.
Organitza: Xarxa Dos Deu i Cactus Chicana
Cal inscripció prèvia al telèfon 930153733 o a
informacio@espai210.org
19 h
LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Cia La Protagonista
Un viatge teatral i musical a través de la narració, la
performance, les cançons, la imatge i la dansa en el
què descobrirem a 80 “ties”, sovint silenciades. Un
recorregut a partir del talent femení al llarg de la
història. Viatjarem a través de la història i al llarg dels
cinc continents per conèixer el testimoni vital d’aquestes
“ties” fonamentals i veurem com ens ressona avui en dia
el que van fer i sobretot el que van ser.
Activitat inclosa dins de Barcelona Districte Cultural.
Reserva d’entrades telefònicament al 933248350 o en
línia al següent enllaç

Reserva a casaelizalde.com
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20 h
JOANA DARK
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Joana Dark busca acostar aquestes melodies
tradicionals al públic actual i experimentar amb
elles, fent-ne una reinterpretació adaptada al context
sonor contemporani, tenint-hi especial pes la música
electrònica i centrant-se en el paper de la dona. Música
d’arrel i electrònica.
Cal reserva prèvia a www.ccurgell.cat

DILLUNS 7 DE MARÇ
18.30 h
ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE LES DONES
DE L’EIXAMPLE
(veure pàg. 3)
Centre Cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
19 h
CONFERÈNCIA. PER QUÈ CAL MIRAR LA
MATERNITAT DES DEL FEMINISME?
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
A càrrec de Esther Vivas, periodista i socióloga, autora
del llibre ‘Mama desobedient. Una mirada feminista a
la maternitat’.
Cal reserva prèvia a www.ccurgell.cat

DISSABTE 5 DE MARÇ
18 h
TAULA RODONA: L’AGENDA FEMINISTA.
ELS REPTES DEL MOMENT
Sala d’Actes del Centre Cultural Teresa Pàmies (c.
Comte d’Urgell, 145)
Reflexionarem sobre la situació de retrocés en els drets
de les dones arreu del món, les màscares de la nova
ofensiva patriarcal i a quin interessos serveix.
Hi participaran activistes feministes de l’Esquerra de
l’Eixample i Sílvia Carrasco, de Feministes.cat.
Inscripció prèvia a vocaliadones@gmail.com
Organitza: Vocalia de dones de l’AVEE, Dones d’Enllaç,
Plataforma Catalana pel dret a NO SER prostituïdes i
Feministes de Catalunya
Col·labora: Centre Cívic Urgell
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8 de març de 2022 - Dia Internacional de les Dones
16.45 h
A LA MANI AMB LA CORAL PERFORMANCE #METOO EIXAMPLE!
Plaça Universitat
Per primera vegada, totes les corals uniran la seva força amb aquesta acció
a la manifestació del 8M.
Una possibilitat de trobar-nos juntes per reivindicar a través de cançons,
unint-nos en una mateixa veu. Cantem per no cridar, per espantar la ràbia i
transformar-la en reivindicació, i crida a totes les dones que es volen acostar
al projecte.
Organitza: Dona Cançó i Coral Performance#metoo
Informació actualitzada a les xarxes socials de Dona Cançó (@donacanco)
18.30 h
CONFERÈNCIA-DIÀLEG “PALABRAS EN MANOS DE MUJER:
PUENTES ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE”
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
Trobada amb Liao Yanping, escriptora, investigadora, traductora i fundadora
de Maguregui Editorial.
Liao Yanping compartirà la seva experiència com a dona editora, investigadora
i escriptora establint ponts lingüístics i culturals que permeten un apropament
de les realitats de Catalunya, Espanya i la Xina.
Conversarà amb Chen Zijing, estudiant del Màster Universitari en Estudis
d’Àsia-Pacífic a un Context Global de la Universitat Pompeu Fabra.
L’acte es retransmetrà en directe al canal de Youtube de la Biblioteca
Pública Arús. Cal inscripció prèvia, en línia al següent enllaç, per assistir-hi
presencialment
Organitza: Biblioteca Pública Arús, Projecte XEIX de l’Ajuntament de
Barcelona, Eix Fort Pienc, Fundació Institut Confuci i Casa Asia
De 19.30 a 23 h
IL·LUMINEM LA FAÇANA DEL DISTRICTE EN COMMEMORACIÓ
DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Seu del districte de l’Eixample (c. Aragó, 311)
Organitza: Districte de l’Eixample
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DIMECRES 9 DE MARÇ
17h
PRESENTACIÓ DE LA MALETA PEDAGÒGICA
DONA I FEMINISMES
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)

ha de permetre a personal docent treballar a l’aula,
amb l’alumnat, la igualtat entre dones i homes i la
reivindicació dels drets de les dones.

A càrrec de la Biblioteca Fort Pienc i el Casal Infantil
Fort Pienc
17.30 h
Sessió de contes. Nuca i les seves muntanyes
A càrrec de Mireia Juanals
La Nuca és una nena salvatge que viu als boscos de
Transilvania. Però les muntanyes estan malaltes. La
desforestació avança i el plàstic es menja els arbres.
La Nuca haurà de demanar ajut als esperits Yele
per poder mantenir l’equilibri. És allà on descobreix
l’existència d’un antic tresor que podria ser la clau
per solucionar tots els seus problemes. (Per a majors
de 3 anys)
De 18.15 a 19 h
Jocs de taula amb temàtica feminista
Jugar és un meravellós vehicle per superar idees
preconcebudes, trencar barreres i apropar-nos al
feminisme. Oferim un espai perquè nenes i nens
juguin, facin i desfacin, qüestionin i comparteixin,
riguin i es diverteixin a través de jocs de taula
inspiradors. (de 3 a 12 anys)
Organitza: Biblioteca Fort Pienc i Casal infantil Fort
Pienc
Entre jocs i contes, presentarem la nova maleta
pedagògica Dona i Feminismes, una iniciativa de la
biblioteca i l’Espai Infantil del Centre Cívic. La maleta
consisteix en dos lots de llibres i jocs de taula centrats en
la temàtica dona i feminismes. És un recurs pedagògic
pensat principalment per a escoles i centres educatius,
però també per a associacions, espais i entitats
d’educació en el lleure. Volen esdevenir una eina que

18.30 h
CICLE DE XERRADES: EN V.F. (VERSIÓ FEMENINA)
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
Parlem de cinema en femení, us convidem a una reflexió
sobre els arquetips i estereotips al voltant de la dona i
de com el cinema, el mitjà artístic contemporani més
influent del segle XXI, determina la idea de gènere.
XERRADA CONSTRUCCIÓ DELS IMAGINARIS
DELS COSSOS FEMENINS AL CINEMA
La nostra societat és una construcció, és a dir, que tant
les nostres identitats com la interpretació que fem de
la realitat són factors apresos de forma col·lectiva.
Seguint aquesta idea, en aquesta xerrada explorarem
els diferents arquetips i estereotips segons els quals les
dones han estat estat representades al cinema.
A càrrec de Diana Morena
Inscripció en línia al següent enllaç
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19 h
VEU DE DONA - ARIAS I DUOS
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Durant aquest mes de març, per celebrar el Dia de la
Dona, dediquem el cicle de Sant Antoni Clàssics al rol
de la dona en les grans òperes del repertori mundial.
Dedicarem els concerts a totes les dones, viatjant a
través de les notes escrites per grans autors i autores
per a veu de soprano i mezzosoprano.
Aquest concert el dediquem a les dones i a la seva
veu, especialment a la corda de soprano lírica, amb
la seva agudesa i el seu timbre brillant, perfecte per a
papers dramàtics, acompanyada de la mezzosoprano
amb una veu més greu. Aquesta combinació de veus
les gaudirem de la mà de Romina Krieger i Kimiyo
Torres, les quals ens delectaran amb àries i duos de
grans òperes com: Les Noces de Figaro de Mozart,
Carmen de Bizet, Els contes d’Hoffmann d’Offenbach,
entre d’altres.
Reserva d’entrades telefònicament al 933248350 i en
línia al següent enllaç
19 h
TEATRE A LA MODEL: “LAS CARTAS PERDIDAS.
LA CÁRCEL Y EL EXÍLIO DE LAS MUJERES
REPUBLICANAS”
Auditori de l’antiga presó La Model (c.Entença, 155)

DIJOUS 10 DE MARÇ
D’11 a 13 h
TEIXINT EMOCIONS (veure pàg. 6)
La Casa Elizalde (C. València, 302)
19 h
CICLE DE CINEMA MIRADES EN V.F.
Al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
Com activitat paral·lela al cicle de conferències en V.F.
(Versió Femenina) projectem dues pel·lícules amb dues
mirades ben diferents, la mirada que talla les ales i la
mirada que fa emprendre el vol.
Cinefòrums conduits per Patricia Franquesa
MUSTANG
Direcció: Deniz Gamce Ergüren, França/Turquia/
Alemanya, 2015, 97 min. V.O. subtitulada en castellà.
Un poble recòndit en el nord de Turquia. Cinc germanes
òrfenes entre la infantesa i l’adolescència. Una
comunitat patriarcal i autoritària que inhibeix els seus
instints, que les condemna a l’aïllament i les priva de la
seva llibertat d’expressió. ‘Mustang’ ens planteja una
reflexió al voltant de la repressió moral i cultural i la
crueltat de la mirada dels altres.
Inscripció següent enllaç

Un espectacle narratiu i
musical escrit i dirigit per
Amparo Climent a partir de
cartes reals i dels testimonis
de dones represaliades del
franquisme proposa un
recorregut emocional amb
perspectiva de gènere a
través de la història de la
postguerra espanyola.
Organitzat per Eurom i
amb la col·laboració de
la Regidoria de Memòria democràtica de l’Ajuntament
de Barcelona.
Capacitat limitada. Reserva d’entrades en el següent enllaç
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20 h
EXABRUPTE
La Casa Elizalde (c. València, 302)

18.30 h
RECITAL DE POESIA I SEREM TRES, SEREM MIL
Transformadors (c. Ausiàs March, 60)

Una peça intimista de dansa i gest que reflexiona sobre
el paper de la maternitat a la nostra societat. Una dona
fragmentada i desorientada, presa de la por, la culpa
i la ràbia, que necessita cridar ben fort i fer visible la
soledat de la criança dins d’una societat que delega les
cures en la dona.
Inscripcions a www.casaelizalde.com a partir de
divendres 4 de març

A càrrec de Veus de Dones. Amb acompanyament
musical per part de Roser Monforte i Noemi Delavennat.
Organitza: Casal de barri Transformadors
De 18.45 a 20.30 h
CINEFÒRUM 8M: MIRADES QUEER I
FEMINISTES
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
Amb motiu del 8 de març, explorem les dimensions
estètiques i polítiques de l’obra d’algunes cineastes
LGTBI, amb la presentació, projecció i posada en comú
entorn de diferents peces curtes.
Organitza: La Calumnia, col·lectiu que treballa entorn
de les genealogies, formes i autories LGTBI al cinema, i
Xarxa Dos Deu.
Cal inscripció prèvia al 930153733 o a
informacio@espai210.org

DIVENDRES 11 DE MARÇ
De 16.30 a 19 h
ITINERARI BARCELODONA
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
La història l’han escrita sempre els homes, parlant
d’homes i per als homes. Però on eren les dones
mentrestant? Les dones sempre han estat presents
encara que silenciades. BarceloDONA és una ruta on
la dona en serà la protagonista. Hem triat un grup de
dones que van protagonitzar petites-grans històries de
la HISTÒRIA de Barcelona.
A càrrec d’Adaptambcn
Organitza: Centre Cívic
Cotxeres Borrell
Preu: 13,31 €
Cal inscripció prèvia
presencial al centre o en
línia al següent enllaç

19 h
TAULA RODONA DONES QUE
TRANSFORMEN ELS BARRIS
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Hi intervindran dones al capdavant d’entitats del barri,
representants de diferents àmbits (educatiu, sanitari,
etc.), dones que lideren, que encapçalen projectes o
espais de la vida comunitària al barri de Sant Antoni,
per a reflexionar juntes sobre la situació de la dona en
l’actualitat en cadascun dels àmbits, reptes, retrocesos
i avanços.
Organitza: Vocalia de feminisme de l’Associació de
veïns i veïnes de Sant Antoni i Espai Debat
Més informació a: aavvsantantoni@gmail.com i
edebat66@gmail.com
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DISSABTE 12 DE MARÇ
De 18 a 19.30 h
VEUS DE DONA
Indian Culture Centre (c. Villarroel, 8, Baixos)
Vine a conèixer a les dones de la Comissió de la Dona
de Indian Culture Centre, dones mares, treballadores i
compromeses amb els problemes socials de les dones.
Organitza: Indian Culture Centre
DIUMENGE 13 DE MARÇ
19 h
TEATRE DE DONES VA LA COSA…!!!
Auditori de Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)

DILLUNS 14 DE MARÇ
18.30 h
CICLE DIÀLEGS D’ECONOMIA FEMINISTA A
L’EIXAMPLE
CURA SOCIAL I PANDÈMIA: UN SECTOR
FEMINITZAT I PRECARITZAT
Auditori Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Conferenciant i conductora: Sílvia Bofill Poch,
Antropòloga, professora de la Universitat de Barcelona,
especialista en economies i sistemes de cura.
Hi participen: Pedro M Moreno Abellán, llicenciat
en Dret i postgrau d’expert en Inserció Sociolaboral,
assessor jurídic del servei municipal Barcelona Cuida
Wendy Espinoza, membre de la cooperativa Mujeres
Pa’lante

Amb la cia. La Matraka. Actrius: Neus Bartolomé, Anna
Llorente, Rosa Puntí i Joanna Sanchez-Barranco.
Comèdia amb quatre històries on les dones són les
protagonistes. Amb un humor molt especial.

Organitza: Districte de l’Eixample
Col·labora: Calàbria 66
Es podrà seguir en streaming al següent enllaç

Preu: 5 €. Venda d’entrades a les 18 h.
Organitza: La Matraka
Col·labora: Calàbria 66
Més informació al següent enllaç

DIMARTS 15 DE MARÇ
17 h (passi exclusiu per a públic jove de 15 a 20 anys)
De 19 a 21 h
La Casa Elizalde (c. València, 302)
MIRADES: LAS MUERTES CHIQUITAS
(veure pàg. 4)
DIMECRES 16 DE MARÇ
13 h
DESCOBERTA DEL MONÒLIT DE LA PLAÇA
QUE PORTARÀ EL NOM DE CONCEPCIÓ
ALEIXANDRE BALLESTER
Carrer Rosselló amb Villarroel (placeta davant Hospital
Clínic)
La Concepció Aleixandre Ballester, metgessa, pedagoga
i feminista, fou la primera dona admesa a la Sociedad
espanyola de ginecologia i va ser presidenta honorífica
de l’Associació de metgesses espanyoles, treballant
intensament per a la salut de les dones a finals del segle
XIX i començament del XX.
Amb la intervenció de Mercè Tatjer, historiadora, i
l’actuació del Cor del Clínic.
Organitza: Districte de l’Eixample
Hi col·labora: Hospital Clínic i Mercè Tatjer
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18.30 h
CICLE DE XERRADES: EN V.F. (VERSIÓ FEMENINA)
XERRADA PORS DE DONA, DONES DE POR
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
El denominat cinema de terror ha estat, des de sempre,
la gran metàfora de les pors que ens assetgen com a
societat. Explorarem els grans arquetips femenins de
terror, com són les bruixes i les vampires. Què ens diu el
cinema de terror de nosaltres mateixos com a societat?
Què diu a les dones en concret?
A càrrec de Desirée de Fez
Inscripció al següent enllaç
De 18.30 a 20.30 h
TALLER DONES AMB NASSOS
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
Adreçat a dones que volen explorar el seu costat clown
des de la trobada entre nosaltres per permetre’ns ser
lliures oblidant el “deure ser” per a “ser”. Servir-se
del joc i l’expressió per sentir i explorar les diferents
dimensions de la part pallassa que totes les persones
tenen per activar el coneixement propi, la confiança i
l’autenticitat a través de l’humor, el plaer i el joc. Tota una
experiència per potenciar el nostre autoconeixement,
connectar amb les nostres emocions a través del
clown i dedicar un espai al nostre creixement personal
de manera lúdica i divertida. Una oportunitat per al
creixement personal a través del joc, el riure i el clown
com a eina per a l’empoderament.
Activitat organitzada pel PIAD Eixample, en
col·laboració amb la Xarxa Dos Deu

DIJOUS 17 DE MARÇ
18.30 h
PRESENTACIÓ EDITORIAL “CARME KARR
CONTRA LA INCULTURA FEMENINA”
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
A càrrec d’Araceli Bruch i i Susanna Tavera, autores
del llibre.
Cal inscripció prèvia al següent enllaç
19 h
Cicle de Cinema Mirades en V.F.
PORTRAIT DE LA JEUNE EN FEU (RETRATO DE
UNA MUJER EN LLAMAS)
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Direcció: Celine Sciamma, França, 2019, 120 min.
V.O. en francès subtitulada en castellà
França 1770, Marianne és una pintora que ha de
realitzar el retrat matrimonial d’Héloise, una jove que
acaba de deixar el convent. Héloise no accepta el
seu destí com a dona casada i es nega a posar pel
que Marianne ha de treballar en secret fent-se passar
per dama de companyia per així observar-la de dia i
pintar-la de nit.
Inscripció al següent enllaç

Cal inscripció prèvia al 930153733 o a
informacio@espai210.org
De 19.30 a 21 h
TALLER DE DANSA URBANA AMB WWA
Ateneu El Poblet (c. Nàpols, 268)
Taller de dansa urbana amb Women Wiz Attitude,
col·lectiu de dansa urbana que treballa per difondre la
cultura hip hop i l’empoderament de les dones al barri.
Obert a tots els nivells, no cal experiència prèvia!
Organitza: Women Wiz Attitude i Ateneu El Poblet
Inscripció via formulari al següent enllaç
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DIVENDRES 18 DE MARÇ
11 h
XERRADA GRANS HEROÏNES
Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)
A càrrec de Laura Garcia, periodista
Descobreix a través de la literatura com les dones han
estat grans heroïnes per la seva família, el seu entorn,
la seva comunitat o la humanitat en general, al llarg de
la història. Heroïnes sovint silenciades i que gràcies a la
literatura intentarem que tinguin veu.
Emmarcat en el projecte de biblioteràpia Booklife: espai
de recomanació de llibres de ficció que ens ajuden a
entendre, afrontar i ens acompanyen en diferents
emocions, sentiments i situacions del nostre dia a dia.
Cal inscripció prèvia al web de la biblioteca Sofia Barat:
bcn.cat/bibsofiabarat
DISSABTE 19 DE MARÇ
19 h
LA LLORONA, PERFORMANCE-TEATRO
Espai veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Una obra sobre la maternitat migrant, sobre la infància
racialitzada, sobre la violència vers maternitats no
eurocèntriques (mares treballadores sexuals, “migras”,
“discas”) i a les seves filles per institució patriarcal i
colonial de Protecció de Menors, una obra que parla
des d’un feminisme antirracista.
Una obra sobre la maternidad migrante, sobre
la infancia racializada, sobre la violencia hacia
maternidades no eurocéntricas (Madres trabajadoras
sexuales, migras, discas) y a sus hijes por la institución
patriarcal y colonial de Protección de Menores, una
obra que habla desde un feminismo antirracista.
Preu: 6€
Organitza: Linda Davis
Col·labora: Calàbria 66
Inscripcions a la.madre.migrante@gmail.com

DIUMENGE 20 DE MARÇ
De 10 a 14 h
LA PLAÇA
Mercat de Pagès Sagrada Família (c. Provença amb Av.
Gaudí i Marina)
Paradetes informatives sobre entitats, projectes, recursos
i serveis al voltant dels feminismes i les cures, taller de
Fermentats a càrrec de Cuchara, contacontes feminista
a càrrec de Xarxa Dos Deu.
Performance sobre el treball de la llar a càrrec d’Intered.
Inscripcions al telèfon 930153733 o al mail
informacio@espai210.org
Organitza PDC Sagrada Família i Xarxa de Consum
Solidari (Mercat de Pagès)
DILLUNS 21 DE MARÇ
18.30 h
CICLE DIÀLEGS D’ECONOMIA FEMINISTA A
L’EIXAMPLE
L’ACTUAL FEMINITZACIÓ DEL TREBALL. CINC
MITES A L’ENTORN DE LA FEMINITZACIÓ DE
LA FORÇA DE TREBALL
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
Conferenciant i conductora: Carmen Sarasúa García,
professora d’Història econòmica a la UAB, especialista
en mercats de treball.
Hi participen:
- Lola Sánchez Tuduri, Presidenta ASODAME – BPW
Barcelona, Secretaria BPW Spain i Directora Grupo
RH Asesores.
- Vania Arana, portaveu del Sindicato Las Kellys
Catalunya
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·labora: Centre Cívic Fort Pienc
Es podrà seguir en streaming al següent enllaç
Reserva d’entrades en línia al següent enllaç
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18.30 h
VERSOS EN FEMENÍ. IVETTE NADAL. POEMES
I CANÇONS
Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainad de Lasarte
(c. Provença, 480)
La cantant i poeta de Granollers ens convida a viatjar
per les paraules a través dels seus poemes i cançons,
per gaudir d’una bona vesprada acompanyada de la
seva veu i guitarra.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainad
de Lasarte
DIMARTS 22 DE MARÇ
18 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE HEROÍNAS DE
CIUDADES GEMELAS. HISTORIAS DE MUJERES
DEPORTISTAS DE BARCELONA Y SHANGHAI
Biblioteca Fort Pienc (pl. del Fort Pienc, 4)

19 h
CONFERÈNCIA DONES, JAZZ I LLIBERTAT
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Què ha significat el Jazz per a les dones del segle XX?
Conferència dedicada a les cantants, compositores i
productores més influents del món del jazz. Escoltarem
grans talents com Ella Fitzgerald, “la Primera Dama
de la cançó”, Nina Simone, lluitadora pels drets civils
de les persones afroamericanes, Billie Holiday, la
improvisadora, Toshiko Akiyoshi, la primera dona a
guanyar el premi de Best Arranger i Composer de la
revista Down Beat.
A càrrec de Romina Krieger, soprano i divulgadora
musical.
Cal inscripció prèvia presencial al centre o en línia al
següent enllaç

A través de 9 esportistes d’elit (Sun Wen, Marta Unzué,
Erika Villaécija, Araceli Segarra, Natalia Vía-Dufresne,
Cao Yanhua, Tao Luna, Le Jingyi i Zhong Weiping) es
mostren les dificultats de les atletes i les seves impressions
de Shanghai i Barcelona.
Aquestes dones destacades mostren el seu poder en
participar en el desenvolupament i la transformació de
les ciutats en el món global del segle XXI.
A càrrec de Mercè Carreras-Solanas i Shanmei Yu,
coordinadores del llibre publicat per la Shanghai
Women Federation (SWF)
Presentació del llibre amb l’assistència d’alguna de les
protagonistes i taula rodona on es tractarà el paper de
la dona a l’esport en la cultura xinesa i occidental.
Es lliurarà un exemplar a diverses biblioteques
municipals especialitzades i es farà venda de llibres.
Acte en castellà.
Organitza: Barcelona-Shanghai Women Bridge
(BSWomenB) i Districte de l’Eixample
Col·labora: Biblioteca Fort Pienc i Projecte XEIX
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DIMECRES 23 DE MARÇ
De 18 a 21 h
ESCOLTEM-NOS I ACTUEM. TEATRE DE
L’OPRIMIDA CONTRA EL MASCLISME
Ateneu El Poblet (c. Nàpols 268)

DIJOUS 24 DE MARÇ
18.30 h
PRESENTACIÓ EDITORIAL “DONES, TREBALL I
MOVIMENT OBRER”
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)

Taller no mixte, on farem servir tècniques de Teatre de
l’Oprimida per tal d’elaborar col·lectivament respostes
a les actituds masclistes que hem d’afrontar diariament.
A càrrec d’Aurora Lonetto.
Activitat reprogramada del Cicle Dones Creadores.

A càrrec de David Ginard, l’autor.

Organitza: Ateneu El Poblet
Places limitades. Inscripció via formulari al següent
enllaç
18.30 h
Cicle de Xerrades: En V.F. (Versió Femenina)
XERRADA L’ACCÉS A L’INVISIBLE
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
L’empoderament de la dona subjectant la càmera ha
permès tenir accés a realitats que per centenars i milers
d’anys han viscut sota l’ombra d’un món representat
per l’home. Realitats velades, ocultes, el batec latent de
les relacions humanes.
A càrrec de Patricia Franquesa
Inscripció en línia al següent enllaç

Cal inscripció prèvia al següent enllaç
17 h
TALLER PER A DONES “MIMA’T”
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
(c. Rosselló, 78)
Proposta teòrica i pràctica per aprendre trucs per
cuidar-se. Farem servir estiraments, automassatges,
tècniques de relaxació i altres trucs. Tú, dona, molts
cops estàs cuidant d’altres i no et dones aquesta cura
a tu mateixa, així que amb aquest taller et quedaràs
ben relaxada, prendràs consciència de com estàs i de
què et fa sentir bé i veuràs com, fent petites accions, et
pots donar un espai cada dia per cuidar-te. Aprendre a
escoltar-te, a mimar-te i a adonar-te com canvia el teu
dia a dia si et dones atenció.
Activitat organitzada pel PIAD Eixample, en
col·laboració amb l’Espai de Gent Gran Esquerra de
l’Eixample
Cal inscripció prèvia al telèfon 934108265
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19 h
RUTES MUSICALS, VEUS EN FEMENÍ:
CARAMELO A KILO
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
“Caramelo a Kilo” és una banda de Barcelona
formada al 2019 per les germanes Ahylin i Ahyvin
Bruno, Lucía Fumero i Mafe Ramírez. Contempla una
dolça interacció cultural entre Veneçuela, Colòmbia,
Argentina i Barcelona, caminant sempre de la mà
de la música cubana. Una banda que abarca estils
com el son, el bolero, el chachachá i la salsa, que
va ampliant les seves fronteres, fusionant-se amb la
personalitat de cadascuna de les seves integrants. El
nom de l’agrupació prové d’una expressió col·loquial
cubana, que es va tornar popular arreu del món amb
la cançó “Caramelo a Kilo” de “La Sonora Matancera”,
interpretada per la gran Celia Cruz, màxima exponent
femenina del gènere. Històries de migracions amb
herències musicals, plenes de color.
Activitat inclosa dins de Barcelona Districte Cultural.
Reserva d’entrades telefònicament al 933248350 i en
línia al següent enllaç

20 h
TEATRE SALVE REGINA
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
A càrrec d’Àngela Palacios i Paloma Remolina. La
Regina s’ha apuntat al grup de suport “Dones amb
dubtes sobre la maternitat sí o no anònimes” i s’ha
decidit a confessar-ho tot… Salve, Regina, Mater
Misericordiae.
Cal inscripció prèvia a partir del 17 de març a les 9.30
h telefònicament al 934508917 i en línia al següent
enllaç
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DIVENDRES 25 DE MARÇ
De 18 a 19 h
“QUIKURA A LA QUIKURA?”
Ateneu El Poblet (C. Nàpols 268)
Mostra del procés creatiu del projecte de suport a la
creació de Descabelladas amb aquesta peça que
reflexiona sobre el pes que comporta ser persona
cuidadora d’altres i del poc reconeixement que té aquest
esforç tant a nivell més proper com de l’entorn social.
Organitza: Descabelladas i Ateneu El Poblet

es promouen habilitats de gestió emocional, resolució
de conflictes, presa de decisions i empoderament. La
col·lectivització de la problemàtica, permet sentir-nos
part i ressonar les unes i les altres, el que ens porta a
buscar alternatives col·lectives en situacions que solen
tenir difícil solució.
Organitza: PIAD Eixample, en col·laboració amb el
Casal de barri Transformadors
Inscripcions:dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
19 h
TEATRE: EL QUE NO ES DIU
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
Autoria i direcció: Marilia Samper
Repartiment: Muguet Franc i Xavi Sáez
Una parella que trenca i una veritat de la qual no n’han
volgut parlar. Mitjançant la conversa d’una parella,
El que no es diu fa pujar dalt de l’escenari la realitat
silenciada del que es coneix com a cultura de la violació.
Activitat inclosa dins de Barcelona Districte Cultural.
Cal reserva prèvia a www.ccurgell.cat

19 h
TALLER “TEATRE DE LES OPRIMIDES”
Casal de barri Transformadors (c. Ausiàs March, 60)
El Teatre del i de les Oprimides és una metodologia que
transcendeix la paraula i proposa fer ús del cos amb
les eines d’acció, transformació i presa de consciència.
Reconeixerem els nostres límits i emocions,
desenvoluparem conceptes com el de violència, poder,
diversitat, prejudicis i estereotips i la diferència entre
els conceptes d’oprimides i víctima. La manera més
adequada d’interioritzar quelcom i sentir-ho, és a partir
de la vivència i la pràctica de posar-ho al cos. Amb això
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DISSABTE 26 DE MARÇ
De 10 a 14 h
FEM MARKET IMPULSEM EL TALENT FEMENÍ!
Centre Cívic La Casa Elizalde (c. València, 302)
El FemMarket forma part d’un projecte de dinamització
de dones artistes del districte de l’Eixample que s’està
desenvolupant a través de l’entitat Dona Cançó. Aquesta
és la primera edició i en vindran moltes més.
Més d’una trentena d’artistes estaran exhibint, actuant,
mostrant i en primera persona explicaran les seves
propostes. Un espai on el talent femení és divers i plural,
serà una festa de la cultura feminista i de la possibilitat
de trobar sinergies i propostes noves.

Maria Voronkova, actriu i divulgadora, ens porta amb
els seus contes fins a l’època del geni del belcanto:
Gaetano Donizetti. Gaudirem de personatges femenins
de les obres mestres del compositor com: Lucia di
Lammermoor, Anna Bolena, Elisir d’Amore, Don
Pasquale, La fille du régiment…
Reserva d’entrades telefònicament al 933248350 i en
línia següent enllaç

Organitza: Dona Cançó
Col·labora: La Casa Elizalde

De 19 a 20.30 h
ACTE LITERARI “ESCRIT PER ELLES”
Ateneu El Poblet (c. Nàpols 268)

DIMECRES 30 DE MARÇ
19 h
SANT ANTONI CLÀSSICS: TUTTO DONIZETTILES PROTAGONISTES FEMENINES DEL GENI
DEL BELCANTO
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat 2-8)

Trobada literària de participació ciutadana on es
convida a compartir obres escrites per dones en
qualsevol format i idioma. L’acte promou la visibilització
de la creació literària de les dones d’arreu i la generació
de sinergies entre les participants i públic assistent.
Lloc: Ateneu El Poblet
Si vols participar de l’acte i/o aportar escrits, consulta
la informació al web www.ateneuelpoblet.cat

Seguim dedicant el cicle de Sant Antoni Clàssics al rol
de la dona en les grans òperes del repertori mundial i
en aquest concert farem un viatge a través del temps.
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DIMARTS 29 DE MARÇ I DIMARTS 5 D’ABRIL
De 17 a 18.30 h
CICLE “DONES I CINEMA”
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
(c. Rosselló 78-80)
“Les dones davant la càmera”
“Les dones darrere la càmera”
Cicle de dos tallers per analitzar la relació de les dones i
el món del cinema: la seva representació a les pel·lícules
al llarg del temps (davant la càmera) i el seu paper en la
història del cinema com a cineastes pioneres i directores
(darrere la càmera). A càrrec de Descosido Audiovisual

DIVENDRES 22 D’ABRIL
19 h
TEATRE PLANTADES
Casal de barri Transformadors (c. Ausiàs March, 60)
Presentació al barri de «Plantades», de la companyia
TranstornArts, de caràcter feminista. Escrita per Maria
Mascarats i dirigida per Maria Ten.
Organitza: Casal de Barri Transformadors

Organitza: Espais de Gent Gran de l’Eixample
Inscripció prèvia a partir del dia 14 de març
telefònicament al 934108265
Més informació a www.gentgraneixample.cat
DIJOUS 31 DE MARÇ
18.30 h
PRESENTACIÓ EDITORIAL “HILDA AGOSTINI.
LES ARMES DE LA RAÓ D’UNA MESTRA
REPUBLICANA, PROTESTANT I MAÇONA”
Biblioteca Pública Arús (pg. de Sant Joan, 26)
A càrrec de Cèlia Cañellas i Rosa Toran, les seves autores.
Cal inscripció prèvia al següent enllaç
De 19 a 21 h
CERCLE DE DONES
Centre d’atenció de la Fundació Aroa
(c. Dos de Maig, 202, baixos 3)

AVÍS: La programació pot patir canvis
derivats de l’evolució de la pandèmia i
de les normatives que estableixin les
autoritats sanitàries.
Totes activitats són gratuïtes,
excepte les que indiquen preu.
Capacitat dels espais limitada.
Consulteu els webs dels diferents
equipaments.

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
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
dones@fundacioaroa.org - telèfon: 669057540
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EXPOSICIONS
DEL 17 DE FEBRER AL 30 DE MARÇ
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell, 145)
IL·LUSTRÍSSI+
LA MAR DE MARES
Amaia Arrázola, Carmen Seijas, Erika Rossi, Gala
Pont, Judit Canela i Perrine Honoré
L’exposició ‘La mar de MARES’ proposa una reflexió
sobre la maternitat i la figura materna en el sentit més
ampli i heterogeni, aproximant-se al concepte des de
diferents punts de vista i explorant les casuístiques
vinculades a les diferents tipologies de maternitats
possibles.
Organitza: Centre Cívic Urgell i Galeria Miscelanea
Accés lliure

DE L'1 AL 31 DE MARÇ
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8). Espai
OFF
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 història i de la vida quotidiana. La
fotografia és alhora pública i íntima; és directa i té un
gran poder d’impacte.
Amb col·laboració amb Hèlia Dones
https://heliadones.org/
Més informació al següent enllaç

DE L’1 AL 27 DE MARÇ
Centre Cultural Sagrada Família (c. Provença, 480)
LÍMITS
Les línies que marquen un abans i un després, els
moments que indiquen un punt d’inflexió a la vida, els
traços que assenyalen espais inexplorats. L’exposició
“Límits”, comissariada per Espai Brut, vol posar imatge
a les sensacions que envolten aquelles ratlles que
suporten el pes de la pressió, la il·lusió i el desconcert.
Emmarcat dins del 22è Premi de Relats Curts –Relats en
Femení
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Més informació al següent enllaç
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DEL 7 AL 31 DE MARÇ
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
QUIN TEMPS TENIM?
Les dificultats per harmonitzar la vida laboral, la
personal i la familiar han convertit la gestió del temps
en una de les qüestions prioritàries per al benestar de
les persones. Per què ens falta temps? Com es pot fer
compatible la jornada laboral amb les necessitats de
cura i atenció de les persones? Qui se n’ha d’ocupar?
Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les
tasques de reproducció i sosteniment de la vida a
les dones, ja no tenen vigència i és necessària una
reorganització del temps per poder garantir el benestar
de les persones.

DEL 8 DE MARÇ AL 8 D’ABRIL
Inauguració dimarts 8 de març a les 19 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
Sala d’Exposicions
DONES ARTISTES
Exposició dedicada al Dia Internacional de la Dona, en
ella les seves autores plasmen en el llenç el que significa
aquesta diada amb totes les seves obres dedicades a
la Dona.
Organitza: Grupdart.cat
Més informació al següent enllaç

L’objectiu d’aquesta exposició és explicar de què parlem
quan ens referim als usos del temps, tot mostrant els
diferents aspectes que hi tenen relació i el lloc central
que ocupa la cura de les persones. Exposició cedida
per l'ICD
Organitza PIAD Eixample, en col·laboració amb la
Xarxa Dos Deu
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SERVEIS D’ATENCIÓ 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 93 619 73 11
PIAD Eixample
C. Calàbria, 264 (accés pels Jardins Rosa Deulofeu)
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. 93 291 59 10
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

Descarregueu la

Guia del Bon Tracte
del Districte de l’Eixample
ja.cat/GuiaBonTracteEixample

UTEH - Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers
Humans
unitatTEH@bcn.cat
SERVEIS D’ATENCIÓ ALS HOMES
Plural. Centre de masculinitats
SAH i SAH Jove – Servei d’Atenció a Homes per
a la promoció de relacions no violentes
Av. del Marquès de l’Argentera, 22. Tel. 93 349 16 10
Telèfon d’urgències gratuït contra la violència
masclista 900 900 120. Atenció 24 h
Més informació a: barcelona.cat/dones
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS
-

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Agrupació de Mestresses de Casa de Barcelona i Província
Ajuntament de Barcelona
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
Feminisme (*)
Associació de Dones Ca l'Aurèlia (*)
Associació Hèlia Dones (*)
Associació Teatre Dona (*)
Associació Xarxa Dos Deu
Ateneu El Poblet
Aula Ambiental Sagrada Família
Barcelona Cuida
Barcelona Districte Cultural
Biblioteca Fort Pienc
Biblioteca Pública Arús
Biblioteca Sagrada Família
Biblioteca Sofia Barat
Cactus Chicana
Calàbria 66
Casa Asia
Casal de Gent Gran Carlit
Casal de Barri Espai 210
Casal de Barri Transformadors
Casal infantil Fort Pienc
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Centre Cívic Fort Pienc
Centre Cívic Sagrada Família
Centre Cívic Urgell
Centre Cultural La 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 (*)
Cooperativa Mujeres Pa'lante (*)
Coral Performance#metoo
Cuchara
Districte de l’Eixample (*)

-

Dona Cançó
Dones d’Enllaç
Eix Fort Pienc
Equip Clínic CIPAIS (*)
Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
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
Federació d’Entitats de Calàbria 66
Feministes de Catalunya
Fundació Aroa (*)
Fundació Enllaç
Fundació Institut Confuci
Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
Hospital Clínic
Institut Català de les Dones
Intered
Juguem totes (*)
La Calumnia
La Matraka
Linda Davis
Llibreria La caníbal
Mercat de Pagès Sagrada Família
Mercè Tatjer
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
Plataforma Catalana pel dret a NO SER prostituïdes
Poblet Feminista
Projecte XEIX
Regidoria de Feminismes i LGTBI
SAH - Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de les
relacions no violentes
Women Wiz Attitude
Xarxa BCN Antirumors

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