25 de novembre
Dia internacional per a l’eliminació
de la violència vers les dones

Programa d’activitats
a l’Eixample
del 3 al 30 de novembre

#BCNANTIMASCLISTA

PRESENTACIÓ
El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la
violència de gènere el juliol de 1981, en el context de la primera
Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib celebrada a
Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació
i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la
tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques.
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal,
tres activistes polítiques, el 25 de novembre de 1960 mentre
anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats,
a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la
República Dominicana. Els seus cadàvers destrossats van
aparèixer al fons d’un barranc. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999,
l’ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.
El Districte de l’Eixample, des del Programa de Dona i el Consell
de Dones, promou un cicle d’activitats per denunciar la xacra de
la violència vers les dones i les seves conseqüències, informar
dels recursos a l’abast de les dones per sortir de situacions de
violència i també per sensibilitzar la societat davant d’aquesta
greu problemàtica, que cal eradicar sense pal·liatius.
En un esforç conjunt per part de les entitats del districte i
els equipaments i serveis municipals, us presentem aquest
programa d’activitats on trobareu tot tipus d’actes: xerrades,
conferències, tallers, teatre, música, dansa, cinema, exposicions...una trentena d’activitats amb ofertes per a infants,
adolescents, persones adultes i gent gran.
Com podreu comprovar, existeixen moltes entitats i equipaments que aprofiten aquestes dates per fer visible la seva
tasca però que treballen de valent, durant tot l’any, pels
drets de les dones a viure lliures de violències.
Us convidem a acostar-vos-hi, participar, gaudir, reflexionar
i ajudar a construir una societat millor, lliure de tot tipus de
violències.

Dijous 3 de novembre

A les 18 h
Lletra petita. Sac de rondalles.
La germana dels set corbs
A càrrec de Mercè Rubí
Què pot fer una noia quan la ignorància l’ha mantinguda
allunyada de la realitat? Com se’n sortirà quan el camí es
faci llarg, dur i cruel?
Narració basada en un conte dels Germans Grimm
Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)

Divendres 4 de novembre

A les 17 h
Inauguració de l’exposició “Dones diverses: violències
i resiliències en el camí de les dones trans”*
Fotografia en Roll ups
* Trans: paraula que recull identitats i expressions de gènere
no normatives (crosdressers, travestis, transgènere, transsexuals, queer,…)
Espai OFF del Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2-8)
Organitza: Districte Eixample i ACATHI - Associació Catalana per
a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants

A les 18 h
Inauguració: Exposició Dones supervivents
Projecte de dones i per
a dones. Gestat i madurat per dones resilients
que ja no són víctimes,
dones empoderades que
han decidit trencar el
silenci, dones supervivents de relacions de
violència
masclista.
Aquest projecte recull
una compilació d’elements que permeten
que aquestes dones
s’expressin lliurement
al món que les envolta.
A càrrec d’Hèlia Dones
Can Roger (c. Roger de Flor amb Rosselló)

Organitza: Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

Diumenge 6 de novembre

A les 11 h
Espectacle infantil: Vindicontes
Un espai per a la creativitat, la reflexió crítica i la construcció de
la personalitat, un espai on gaudir de nous relats que possibilitin l’ampliació de l’imaginari de les més petites propiciant realitats diverses i identificacions més autèntiques i alliberadores.
A càrrec de Gogara
Espai 210 (c. Padilla, 210)
Organitza: Xarxa210 i Punt d’informació i atenció a les dones
(PIAD) Eixample i Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

Dilluns 7

Dimecres 9 de novembre

Organitza: Districte de l’Eixample
Participa: Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI,
Fundació Aroa i Hèlia Dones

Organitza: Associació Teatre Dona

Dimarts 8

A les 19 h
Inauguració de l’exposició fotogràfica
A tu també et pot passar!!
En el marc del projecte “Altaveus x la Igualtat” de la Fundació Aroa, realitzat durant el curs 2015-16, els i les alumnes
de 4t d’ESO del IES Poeta Maragall volen mostrar les experiències de les dones que pateixen violències masclistes, per
contribuïr a visibilitzar aquesta problemàtica social i promoure les relacions no abusives.
A càrrec de la Fundació Aroa i el Centre Cívic Sagrada Família
Espai 210 (c. Padilla, 210)
Organitza: Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

A les 19 h
“Contra l’oblit”
Una cartografia que relaciona Montserrat Roig i Anne Frank a
partir de les seves obres: Els catalans als camps nazis, L’hora violeta i Digues que m’estimes encara que sigui mentida i
el Diari d’Anne Frank.
Escrita per Josefa Contijoch, amb Araceli Bruch, Estrella de
Oliveda i Gypsy Nel·lo
Direcció: Araceli Bruch Pla
Una proposta de l’Associació Teatre Dona, en homenatge a
l’escriptora barcelonina en el 25è aniversari de la seva mort.
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
FOTO: PILAR AYMERICH

A les 18.30 h
Taula Rodona: L’acord ciutadà per una Barcelona
lliure de violència vers les dones
Mitjançant aquest acord, signat l’any 2009, l’Ajuntament de
Barcelona, conjuntament amb les institucions, associacions
i persones a títol individual que s’adhereixin, es comprometen a col·laborar en l’eradicació de qualsevol forma de
violència vers les dones. Vine a conèixer a què compromet,
quines activitats ofereix i com adherir-s’hi.
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (p. Fort Pienc, 4-5)

Divendres 11 de novembre

A les 18.30 h
Presentació: Exposició Imatges per pensar
L’Observatori de les Dones
als Mitjans de Comunicació presenta com a activitat central d’aquest any
2016 una exposició amb
la intenció de generar una
reflexió al voltant d’algunes absències, presències
i tòpics relacionats amb la
representació de les dones
i que són freqüents en gran
part dels continguts dels
mitjans de comunicació.

Les imatges han estat produïdes especialment per l’artista visual Tània Burgos Fernàndez, tot seguint una proposta
gràfica propera als pictogrames que permet treballar els significats de les imatges, d’una manera assequible i oberta a
mirades i interpretacions diverses.
Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145-147)
Organitza: Punt d’informació i atenció a les dones (PIAD)
de l’Eixample i Hèlia Dones

A les 18.30 h
Docufòrum: Empieza en ti / Comença en tu
Un documental de Marta Vergonyós Cabratosa
Quatre dones vora el mar que han viscut anul·lades per les
seves parelles. A través de processos de creació van trobar
les claus per sortir de la seva situació i alliberar-se.
L’any 2005, l’artista Marta Vergonyós inicià un projecte de
treball amb un grup de dones que han patit situacions de
violència masclista amb la intenció de treballar en la seva
recuperació a través de la pràctica de l’art. Han estat 10
anys de treball constant que s’han convertit en un projecte
col·laboratiu en forma de documental de creació.
Debat/col·loqui posterior al visionat
Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145-147)
Organitza: Punt d’informació i atenció a les dones (PIAD)
de l’Eixample i Hèlia Dones

Dissabte 12 de novembre

De 17 a 19 h
Taller dinàmic: Una reflexió contra
la violència de gènere
Amb un enfocament multidisciplinar des dels àmbits psicològic, jurídic, social i cultural.
Dramatització d’escenes típiques de cada fase del cicle de
violència, amb la intervenció de persones expertes i temps
final per a preguntes i reflexió per part del públic assistent.
Fundació Prahu (c. Viladomat, 78)
Organitza: Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos
y la Igualdad en Catalunya “Andrés Recalde” - ACEDICAR
Participen: Asociación de Abogadas de Bolivia, Comadre Rosita,
Mossos d’Esquadra i Institut Català de Dones (ICD)

Dimarts 15 de novembre

A les 19 h
Inauguració exposició: God is a woman in love
De Claire James Dupain i Hamilton Becerra.
Pintura sobre fotografia.
“Déu” és una dona, projecte dedicat a la imatge de la dona
a la nostra societat. Les obres simbolitzen i representen el
femení sagrat.
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)

Dimecres 16 de novembre

A les 19.30 h
Ella poema
El poder creatiu de la bellesa. La dona africana balla.
Conferència participativa a càrrec d’Aïda Colmenero Díaz.
Les dones nascudes a l’Àfrica molt sovint són estereotipades
per l’exotisme o la pobresa. En aquesta trobada coneixerem
el procés creatiu d’“Ella poema”, un projecte centrat en la
bellesa i el seu poder creatiu, un tribut a la dona africana
com a creadora i emprenedora cultural.
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

A les 20.30 h
“Cospress”
Cia. Kimani - teatre físic i d’objectes
Intèrprets: Cristina Aguirre i Helena Canas
Amb to poètic, irònic i surrealista, aquesta peça parla de
l’obsessió pel culte al cos i de les conseqüències que això
pot ocasionar. Mostra dues dones víctimes de la seva pròpia
lluita per aconseguir l’encaix en el model perfecte. Mesures
marcades per uns altres que han fet creure que una cara
sense arrugues val més que una rialla amb totes les seves
línies d’expressió.
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)

De 10 a 12 h
En el marc del XII Fòrum Contra les Violències de Genère
Grup de treball: El putero, aquest desconegut
Amb Águeda Gómez Suárez, professora de l’Universidad de Vigo
Parlarem de l’actor principal en el món de la prostitució,
aquest invisible del que mai es parla.
Espai Francesca Bonnemaison (c. Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Plataforma catalana pel dret a no ser prostituïdes Vocalia de dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample

Dilluns 21 de novembre

A les 17 h
Teatre dinàmic: Veus de dones
Espai de Gent Gran Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

Dimarts 22 de novembre

A les 17.30 h
Taller: Dones i novel·les
Aprofundirem en les diferents facetes de la relació entre la
novel·la i les dones, no només com a protagonistes de la ficció, sinó també com a lectores i escriptores, com a motor en
la gestació i consolidació del més jove dels gèneres literaris.
Espai de Gent Gran Esquerra (c. Rosselló, 78-80)

Dissabte 19 de novembre

De 10 a 14 h
Taller d’arpilleres
Aquesta tècnica, originària de Llatinoamèrica, s’utilitza per
promoure la cultura de pau i la comunicació no violenta. A
través de la costura es van generant i compartint les històries i narratives personals. Es desenvolupa així la creativitat i
la resolució de conflictes.
A càrrec de Receptes de Pau.
Cal inscripció prèvia a: pcsagradafamilia@gmail.com
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Organitza: Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

A les 18.30 h
Dones Valentes. Per a una nova informació
sobre les violències sexuals
Resultats de la investigació sobre el tractament que la premsa
de Barcelona dóna a les violències sexuals a partir de l’ànàlisi
fet per les dones que han viscut aquestes agressions.
Sala “La cuina” de l’Espai Francesca Bonnemaison
(c. Sant Pere Més Baix, 7)
Organitza: Associació d’Assistència Dones Agredides
Sexualment (AADAS) i Màster Gènere i Comunicació (UAB)
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A les 18.30 h
Projecció petits documentals: Hi ha sortida, explica-ho!!
En el marc del projecte “Altaveus x la Igualtat” de la Fundació Aroa, realitzat durant el curs 2015-16, els i les alumnes de 4art d’ESO del IES Poeta Maragall ens proposen dues
activitats que volen mostrar les experiències de les dones
que pateixen violències masclistes, per contribuir a visibilitzar aquesta problemàtica social i promoure les relacions no
abusives, aquests documentals i l’exposició fotogràfica A tu
també et pot passar!!
A càrrec de la Fundació Aroa
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

De 17.30 a 19 h
JO NO - Set Fotogràfic
Acció fotogràfica al carrer per denunciar la violència masclista i
donar visibilitat a aquesta xacra. Les dones del taller DE L’OMBRA
A LA LLUM seran les protagonistes d’aquesta acció reivindicativa.
Rambla Catalunya cruïlla amb el carrer Consell de Cent
Organitza: Fundació SETBA

Organitza: Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

A les 20 h
Presentació de l’exposició “Ella poema”
A càrrec d’Aïda Colmenero Díaz, creadora i comissària del projecte
Participants de diversos països africans. Fotografia i vídeo.
“Ella poema” és una instal·lació amb fotografies i vídeos que
plasmen la transformació de poemes escrits per dones en
partitures de moviment a través de la dansa. Un tribut a la
dona africana com a creadora i emprenedora cultural.
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

Dimecres 23

De 17.30 a 19 h
Ni dolces princeses ni valents herois
Mares i pares, prevenim les relacions abusives des de la infantesa!
Sabies que el 25% de les joves entre 16 i 19 anys han patit
violència masclista? La violència vers les dones emergeix en
edats molt primerenques, motiu pel qual es requereix una
intervenció educativa especialitzada amb la col·laboració del
nucli familiar. Pares i mares tenim un paper decisiu en trencar amb els estereotips i rols de gènere.
Combatem la violència masclista des de l’arrel!
Comptarem amb servei d’acollida per als fills i filles.
Adreçat: a mares i pares d’infants i adolescents.
A càrrec d’Hèlia Dones
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
Organitza: Comissió de Dones PDC Sagrada Família (*)

Dijous 24

A les 18.15 h
Taller: Dones grans, grans dones
La història del cinema està plena d’actrius que han vist com,
a mesura que es feien grans, eren relegades a papers cada
cop menors mentre els seus companys barons mantenien la
fama i el protagonisme. Existeixen, però, honroses excepcions: grans personatges de dones grans que dignifiquen la
vellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat.
Espai de Gent Gran Sant Antoni (c. Comte Borrell, 44-46)
A les 20 h
Ella poema - El quitador de miedos
Dansa a càrrec de Marie Agnes Gomis i Mapi Gomis d’“Ella
poema” Senegal
Direcció: Aïda Colmenero Díaz
Els morts no estan morts, estan presents entre nosaltres, els
forço a ser al meu costat, els despullo, els trec a la superfície, els descobreixo...
Duet sobre la vida i la mort, sobre néixer. Inspirat en el poema
de Stella Díaz Varín (Xile) i Radio Ensueño.
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

A les 20.30 h
“L’Efecte Foehn”
Christina Gavel & En Blanc – teatre
Text, interpretació i direcció: Christina Gavel
Efecte Foehn és una auto-exploració, un viatge únic a través
del dolor físic i psicològic. Es tracta d’un intent de connectar amb el “jo”’ intern de l’actriu. Es basa en un fet real:
l’assetjament sexual a una dona lluny de casa seva. L’obra
tracta de la por superada d’haver-ho contat, de l’experiència
compartida dels fets viscuts, de les pors que anys més tard
encara la persegueixen. Però, sobretot, és un testimoni per a
totes aquelles persones que encara tenen por.
Col·loqui posterior a la representació de l’obra
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)

A les 18 h
Petita dona escènica: Pachamama
A càrrec de Dona Cançó, amb Mónica Prada, Sara Genovart
i Merche8A
Música i contes Pachamama és un espectacle en forma de
cançó presentació. Tres artistes diferents ens ofereixen diversos contes i cançons que volen trencar clixés i patrons per
celebrar el Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Els germans Petit Pois, La Marta s’apunta a futbol i El cavaller sense nom seran algunes de les històries que coneixerem, amenitzades amb bona música.
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

25 de novembre
Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones

De 17.30 a 19.30 h
Iguala’t!
Vine a gaudir d’una tarda lúdica per trencar els estereotips de gènere. Jugarem i aprendrem a fer eslògans
publicitaris no enganyosos. Activitat adreçada a infants
d’entre 4 i 12 anys.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de novembre a la recepció del Centre o trucant al telèfon 93 453 64 80
Activitat gratuïta pels socis dels Casal
Cost pels no socis: 3,40 euros
Casal Infantil Urgell (c. Urgell, 145)

Dissabte 26

A les 10.30 h
Taller de defensa personal femení
Obert a les usuàries d’AADAS i a dones d’altres entitats del
districte
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)
Organitza: Associació d’Assistència a Dones Agredides
Sexualment (AADAS)

De 10.30 a 13.30 h
El nostre cos, el nostre tresor
Amb Susana Tarazaga Re-coneixem-nos, estimem-nos i
obrim-nos a la vida. Gaudim del nostre cos, amb serenitat
i en companyia d’altres dones, un moment de dansa lliure
compartida i relaxació activa.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)

Dimarts 29 de novembre

A les 17.30 h
Taller Dones rellevants en la història
Sabers femenins al llarg de la història. Autoritat femenina.
Androcentrisme. Models de feminitats i masculinitats de referència. Quina relació tenen amb la prevenció de la violència? Què cal per construir relacions de respecte i empatia?
Espai Gent Gran Mª Aurèlia Capmany
(c. Enric Granados, 47)

Dimecres 30 de novembre

De 17 a 18.30 h
Taller: Dones de pel·lícula
A partir del visionat i anàlisi de seqüències, coneixerem la visió que ha donat de les dones el cinema, reflexionarem sobre
la representació de la feminitat i els estereotips de gènere en
el mitjà audiovisual, i debatrem sobre les seves implicacions
socials i culturals.
Espai de Gent Gran Sagrada Família
(c. Mallorca, 425-433)
A les 19 h
Inauguració
de l’exposició
“Home hard
sweet home”
De Sara Berga.
El projecte està
compost per 17
obres que es corresponen amb els
anys que l’artista
va mantenir en
secret els abusos
sexuals que va patir a la seva llar i que recullen frases de
supervivents que s’han posat en contacte amb ella per donar
visibilitat als abusos sexuals.
Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)

EXPOSICIONS

NOTES:

Dones supervivents
Del 2 al 30 de novembre a Can Roger
(c. Roger de Flor amb Rosselló)
Exposició itinerant fins el mes de març.
A diferents espais del barri de la Sagrada Família

– Totes les activitats són gratuïtes excepte el taller Iguala’t, del Casal Infantil Urgell
– Tots els actes tenen aforament limitat. Si cal fer reserva d’entrada ho trobareu especificat al web dels
diferents equipaments

Dones diverses: violències i resiliències
en el camí de les dones trans
Del 4 al 17 de novembre al Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2-8)
Arpilleres
Primera exposició: del 4 al 19 de novembre
Segona exposició: del 20 al 30 de novembre
Al Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)
A tu també et pot passar !! Fotografia
Del 8 al 30 de novembre a l’Espai 210 (c. Padilla, 210)
Imatges per pensar
De l’11 al 26 de novembre al Centre Cívic Urgell
(c. Urgell, 145)
God is a woman in Love
Del 15 de novembre al 10 de desembre al Centre Cívic
Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2-8)
“Ella poema”
Del 22 de novembre al 18 de desembre a la Sala
d’exposicions Àlex García - Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença, 480)
“Home hard sweet home”
Del 22 de novembre de 2016 al 22 de desembre de 2016
al Centre Cultural La Casa Elizalde (c. València, 302)

(*) La Comissió de Dones Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC) Sagrada Família està formada per:
– Fundació Aroa
– Associació Hèlia
– Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
– Centre Cívic Sagrada Família
– Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD- Eixample)
– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

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

Entitats i equipaments participants

• AADAS - Associació d’assistència dones agredides sexualment*
• ACATHI - Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals,
Bisexuals i Transexuals Immigrants
• ACEDICAR - Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos
y la Igualdad en Catalunya “Andrés Recalde”*
• Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
• Asociación de Abogadas de Bolivia
• Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample Vocalia de Dones*
• Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família*
• Associació Teatre Dona*
• Biblioteca Sofia Barat
• Can Roger
• Casal Infantil Urgell
• Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
• Centre Cívic Cotxeres Borrell
• Centre Cívic Sagrada Família
• Centre Cívic Urgell
• Centre Cultural La Casa Elizalde
• CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
• Comadre Rosita
• Districte de l’Eixample*
• Espai Francesca Bonnemaison
• Espai 210
• 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
• Fundació Aroa*
• Fundació PRAHU
• Fundació SETBA*
• Hèlia Dones*
• Institut Català de les Dones
• Institut Poeta Maragall
• Mossos d’Esquadra
• PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample*
• Plataforma catalana pel dret a no ser prostituïdes
• Receptes de Pau
• Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Xarxa210
* Formen part del Consell de Dones del Districte de l’Eixample

