PROGRAMACIÓ
DELS ACTES
AL DISTRICTE DE
L’EIXAMPLE
Dones Creadores

PRESENTACIÓ

Comença el mes de març i, com cada any, ve marcat
per una data: el 8 de març. Celebrem i reivindiquem
el Dia Internacional de les Dones. I del feminisme,
que ens permet veure les desigualtats que pateixen les
dones pel sol fet de ser dones.
Una d’aquestes desigualtats la trobem en el camp de
l’art i de la cultura. Per això enguany el lema de la XXXI
edició del premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany és
“DONES CREADORES”.
Els equipaments públics del districte ofereixen,
especialment durant aquest mes però també durant
tot l’any, un gran nombre d’activitats artístiques i
culturals que visibilitzen l’art i la cultura produïdes per
dones.
Trobem també la capacitat creadora de les diferents
entitats del Consell de Les Dones de l’Eixample,
algunes dedicades específicament a la cultura, i
d’altres que, amb els diferents projectes i tallers que
duen a terme, aconsegueixen transformar la cultura
als nostres barris.
Cal fer esment també de l’exposició del “El Consell
de Les Dones de l’Eixample. Espai de debat, de
participació i d’aprenentatge”, que ens ajudarà,
durant tot l’any i a tots els barris de l’Eixample, a
descobrir la tasca de les entitats que en formen part.
Us convidem a mirar detingudament el programa
d’activitats i a submergir-vos en aquesta extensa
programació artística i cultural de proximitat, de la
qual tenim el privilegi de poder gaudir i participar!
Visca el 8 de març i visca la lluita feminista!

Eulàlia Corbella Cervelló
Consellera de Feminismes i LGTBI
del Districte de l’Eixample

Dimecres 1 de març a les 19 h

Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

Acte central del Consell de les Dones 		
de l’Eixample: CELEBREM-NOS!!!
Inauguració de l’exposició itinerant
˝El Consell de les Dones de l’Eixample˝Espai de debat, participació i aprenentatge
A càrrec de la Sra. Montserrat Ballarín, regidora
del districte de l’Eixample.
El Consell de les Dones del Districte de
l’Eixample va néixer l’any 1994 per donar veu a
les entitats i grups que treballen per la igualtat i la
no discriminació i contra la violència masclista.
Aquesta exposició vol mostrar i reconèixer la tasca
de totes les entitats que treballen amb i per les
dones de l’Eixample que, des de la seva diversitat,
uneixen els seus esforços dia a dia per millorar la
vida de les dones i, de retruc, la de tota la societat.

19.15 h Lectura del manifest del 8 de març
del Consell de les Dones de l’Eixample
19.30 h Espectacle multidisciplinar
Dona escènica (teatre, clown, música,...)

A càrrec de Dona Cançó.
Amb les actuacions d’ Isabel Diaz: creació escènica;
Maria del Alar: música; Alicia Molina: narració, i
Marta Renyer: clown.

La Isabel Díaz com a presentadora propera i
càlida, amb la seva mà ens anirà conscienciant
sobre la igualtat i ens implicarà en les diferents
accions proposades.
La Maria del Alar, la nostra cantautora quàntica,
ens permetrà veure altres perspectives de la vida
gràcies a la seva bogeria.
La Marta Renyer, pallassa jove, entusiasta
i apassionada per la vida, presentarà alguns
fragments de l’espectacle El gran Cabaret d’Elvira.
I la narradora Alicia Molina compartirà amb
nosaltres uns relats plens d’aprenentatges i
experiències creatives.

20.30 h Aperitiu de cloenda

Organitza: Consell de les Dones de l’Eixample.

Del 30 de gener al 26 de febrer

Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

EXPOSICIÓ. “Còmics contra el masclisme”
Hi trobaràs la historieta de l’Andrea i les seves
amistats que ens mostra de quina manera el
masclisme és present en els còmics i com es pot
prevenir. Però no tots els còmics són sexistes!
Veurem com d’altres defensen la diversitat
i equitat de gènere. Vine a descobrir-lo i a
participar d’un photocall ben especial.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de
Lasarte.

Divendres 3 de febrer a les 18 h

Espai Escènic Tísner - Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2)

DE PEL·LÍCULA.
Cicle de cinema DONES

Cicle que engloba 3 pel·lícules que inclouen diferents
temàtiques entorn el món de la dona i ambientades
en diferents èpoques. Prèviament a cadascuna de les
projeccions tindrà lloc una xerrada sobre la temàtica
de la pel·lícula amb una especialista.
Pel·lícules en VOSE.
Xerrada sobre transgènere a càrrec de Fundació
Acathi.

A les 19.30 h
PROJECCIÓ. “La Chica Danesa” (2015)

Del 15 de febrer al 10 de març

Sala d’exposicions Àlex García del Centre Cívic
Sagrada Família (c. Provença 480)

EXPOSICIÓ. “El llibre il·lustrat en femení”
A càrrec de Maria Pujol

Un gran fenomen en expansió: el llibre il·lustrat
per a adults. En aquesta mostra podrem gaudir
d’exemplars imaginatius, personals, originals... Un
recull d’àlbums il·lustrats, alguns de fets per dones
i altres que tracten el tema de la dona.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte.

Del 21 de febrer al 14 de març

Espai OFF del Centre Cívic Cotxeres Borrell 		
(c. Viladomat, 2-8)

EXPOSICIÓ. “La representació dels
cossos de les dones”

Aquesta exposició té com a objectiu la iniciació
en la lectura crítica de la representació que fan els
mitjans de comunicació audiovisual del cos femení,
desxifrant els missatges ocults que tenen les
imatges per tal de posar en evidència els prejudicis
adquirits, que contribueixen al fet que tinguem una
percepció condicionada del propi cos.
Amb la col·laboració del Centre per a la Igualtat
i Recursos per a les Dones (CIRD). Ajuntament
de Barcelona.
Més informació: http://cotxeresborrell.net/larepresentacio-dels-cossos-de-les-dones/

Dimecres 22 de febrer a les 20 h

Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 		
(c. Provença 480)

MOSTRA EN DIRECTE. “Slammers en acció”

Sessió de cloenda oberta al públic del taller de
formació Slammers, on podreu descobrir el talent
dels participants i submergir-vos en el món de la
poesia performativa i la poesia en escena.
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte.

Dijous 23 de febrer a les 18 h
Espai Escènic Tísner - Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2)

DE PEL·LÍCULA. Cicle de cinema DONES
Xerrada sobre Dones Polítiques càrrec de Maria
de la Fuente

A les 19.30 h
PROJECCIÓ. “Sufragistes” (2015) - VOSE

Divendres 24 de febrer a les 19 h

Centre Cívic Casa Golferichs 			
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

CONCERT. “Compositores catalanes,
generació modernista”

La recuperació de sis compositores catalanes
del segle XIX i XX que, malgrat el valor del seu
treball, continuen oblidades: Narcisa Freixas,
Isabel Güell, Carme Karr, Lluïsa Casagemas,
Matilde Escalas i Lluïsa Denis. Excel·lents
representants del modernisme en la música.
Maria Teresa Garrigosa, soprano.
Heidrun Bergander, piano.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Aforament
limitat.

Dilluns, 27 de febrer a les 19h

Ateneu Barcelonès - Sala Oriol Bohigas		
(c. Canuda, 6)

LECTURA DRAMATITZADA “Les flors”

Peça inèdita de teatre breu de Mercè Rodoreda
Intèrprets: Isidre Montserrat, Babeth Ripoll i
Joan Roura.
Tertúlia posterior amb Carme Arnau, Anna Maria
Saludes, Xavier Serrat, Enric Cambra i Teresa
Urroz. Proposta i direcció: Araceli Bruch.
Organitzen: Teatre Dona, TNC i F. Mercè Rodoreda.

Dimarts 28 de febrer a les 19 h

Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)

L’AVENTURA DE CONÈIXER.
T’Interessa. Dona i autoestima

A càrrec de Rosalina Sicart, psicoanalista i pedagoga.
Organitza: Biblioteca Sofia Barat amb la
col·laboració d’Integral Centre Mèdic i de Salut.

De l’1 al 31 de març

Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

EXPOSICIÓ. “Imatges per pensar”

L’Observatori de les Dones als Mitjans de
Comunicació presenta aquesta 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.

De l’1 de març a l’1 d’abril del 2017

Institut Poeta Maragall (c. Provença, 187)

EXPOSICIÓ. “A tu també et pot passar!!!”
Exposició fotogràfica, realitzada en el marc del

projecte “Altaveus x la Igualtat” de la Fundació
Aroa, per les i els alumnes de 4rt d’ESO de
l’IES Poeta Maragall. Amb aquesta exposició
volen mostrar les experiències de les dones que
pateixen violències masclistes, per contribuir a
visibilitzar aquesta problemàtica social i promoure
les relacions igualitàries i saludables.
Organitzen: Fundació Aroa, Institut Poeta
Maragall i Eix Jove Eixample.

Dijous 2 de març a les 18 h

Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)

LLETRA PETITA. Sac de rondalles.		
Dones que fan història

A través d’un recull de contes, mites i llegendes
es donarà a conèixer la vida d’algunes dones que
han fet història. A càrrec de Mosaics.
Per a infants a partir de 3 anys.

Divendres 3 de març de 19 a 21 h

Centre Cívic Casa Golferichs 			
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

ACTE FESTIU. El nostre barri amb ulls
i cor de dones
Organitza: Vocalia de dones de l’Associació de
Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.

Diumenge 5 de març a les 11.30 h
Espai 210, (c. Padilla 208-210, baixos)

TALLER FAMILIAR. “Educa & Co”

Crearem un espai de joc, contes i teatre
on infants i persones adultes aprendrem
a col·laborar, qüestionarem les històries,
imaginarem nous mons i desenvoluparem
l’empatia socialitzant-nos amb les persones que
ens envolten. Jugarem i ens divertirem creant
una societat més igualitària.
A càrrec de: Trama, Serveis Culturals.
Adreçat a públic familiar.
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu.

Dilluns 6 de març de 17 a 19 h

Casal Infantil Urgell 					
(c. Comte d’Urgell 145, 2ª planta)

CANVIEM ELS CONTES

Entre conte i conte jugarem a reformular les
clàssiques històries i aprendrem a trencar amb els
estereotips de gènere. Vols canviar el conte i que
la princesa sigui una pirata?
Preu: entrada puntual 3,40 €

De 18 a 20 h

MOB - Makers of Barcelona (c. Bailén 11, Baixos)

TALLER. “Liderar des de l’autenticitat de
Lideratge Femení”

Treballes en ambients masculins i no vols que el teu
èxit profesional estigui condicionat pel teu gènere?
En aquest taller discutirem sobre perquè és
important reescriure les narratives del lideratge
femení a través de l’acció i adonar-nos dels patrons
amagats de la nostra cultura actual. Com a part
principal de la trobada, reflexionarem sobre les
narratives que tenim sobre nosaltres mateix@s
per començar a traçar el camí cap a l’autenticitat.
Taller obert a tothom.

Inscripcions: https://www.eventbrite.es/e/entradasliderar-desde-la-autenticidad-31100594716
Organitza: Barcelona-Shanghai Women Bridge
(BSWomenB-GWUB).

A les 19.30 h

Auditori del Centre Cívic Urgell 			
(c. Comte d’Urgell 145)

CONFERÈNCIA. “+ Dones pensadores”
Sense una habitació pròpia durant segles, les dones
han irromput en el món del pensament al segle
XX, en la mateixa mesura que també entraven a
les facultats universitàries, als laboratoris i a les
acadèmies. De María Zambrano a Susan Sontag,
passant per Hannah Arendt o Simone Weil,
aquesta xerrada ofereix una mirada panoràmica
de les principals pensadores del segle XX. A càrrec
d’Eduard Cairol, Doctor en filosofia i professor
d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

Dimarts 7 de març a les 19.30 h
La Casa Elizalde (c. València, 302)

Inauguració Exposició ‘A flor de pell’

Obres d’Anna Benet, Amédée Houx Lieu,
Rosario García Huidobro, Xiana Gómez, Ana
Parra i Catalina Parra.

La pell és la frontera que ens separa dels altres.
Determina on pertanyem, reflectint les nostres
arrels biològiques i geogràfiques. Moltes vegades
reflecteix els estats de l’ànima, però la pell no
és l’ànima, només és una cuirassa per protegirnos de totes les agressions, tant externes com
internes. Una exposició que escolta els murmuris
de sis artistes que investiguen i treballen, des de
diferents punts de vista i discursos, els temes de
la dona, el gènere, la identitat, el cos i la memòria.
Del 7 de març al 7 d’abril.

Dimecres 8 de març, 			
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
De les 17 a les 19 h

Casal Infantil Urgell 					
(c. Comte d’Urgell 145, 2a planta)

TALLER. “L’empremta de les dones”

Saps qui són la Mercè Rodoreda, la Clara
Campoamor o la Dolores Ibárruri? Ens divertirem
coneixent les figures femenines més rellevants de
la nostra història.
Preu: entrada puntual 3,40 €

A les 18.15 h

APDE (c. Diputació, 306, pral.)

Celebració del Dia de la Dona

Acte de reconeixement a les sòcies amb 25 anys
d’antiguitat a l’entitat, que rebran la insígnia
de plata d’APDE. En acabar hi haurà un petit
refrigeri.
Organitza: APDE - Associació per la dona efectiva.

A les 19 h

Centre Cívic Casa Golferichs 			
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

CONFERÈNCIA.
“Dones artistes en la història de l’art”

“Per què no hi ha hagut (grans) dones artistes?
(Linda Nochlin). “No es neix geni, s’hi esdevé;
però la condició femenina ha fet que fins ara
aquest esdevenir sigui impossible” (Simone de
Beauvoir). Recuperarem algunes dones artistes
dins de la història de l’art: parlarem d’elles, de
les oblidades i de les que han aconseguit ser
(re)conegudes, de les seves obres i, inevitablement, del context i les circumstàncies,
majoritàriament adverses, que els ha tocat viure.
A càrrec d’Erika Bornay, professora d’història de
l’art (UB) i escriptora. Ha publicat “Las hijas de
Lilith” (Catedra, 2004) o “Las historias secretas
que Hopper pintó” (Icaria, 2009), entre altres.

Dijous 9 de març de 17 a 19 h

Casal Infantil Urgell					
(c. Comte d’Urgell 145, 2ª planta)

CANVIEM ELS CONTES

Entre conte i conte jugarem a reformular les
clàssiques històries i aprendrem a trencar amb els
estereotips de gènere. Vols canviar el conte i que
la princesa sigui una pirata?
Preu: entrada puntual 3,40 €

A les 19 h

Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud 		
de Lasarte

Acte de lliurament de premis del 17è Premi
“Relats en femení”

A càrrec del Col·lectiu FREE’T
Lectura dramatitzada dels textos guanyadors i
composició amb Soundpainting, un llenguatge de
signes multidisciplinari de composició en viu. Un
grup d’intèrprets improvisadors, procedents de
diferents àmbits, com la música, la dansa i les arts
visuals, es troben a l’escenari per compartir i crear
una composició en directe mitjançant l’escolta,
l’acció i la reacció al moment, de manera que
interpretaran una peça inèdita.
Lectura del veredicte del jurat i copa de cava.
Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 		
(c. Provença 480).
Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de
Lasarte.
Més informació a: 				
http://premirelatsenfemeni.cat/

A les 19.30 h

Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

CINEMA. Cicle Noves Mirades.		
“Les amigues de l’Àgata”

Espanya, 2014, 70 min.
Productors: Universitat Pompeu Fabra / Lastor Media.
Guió i Direcció: Laia Alabart, Alba Cros, Laura
Rius i Marta Verheyen.
Intèrprets: Marta Cañas, Carla Linares, Elena
Martín, Victòria Serra.
Treball col·lectiu de final de carrera de quatre
joves realitzadores que es reencarnen en
protagonistes de la seva pròpia història, des de
la mirada d’una d’elles, l’Àgata. La joventut, els
finals d’etapa, els retrobaments i les pèrdues, tot
explicat d’una manera propera i màgica, delicada
i íntima, allunyada de tòpics. Rodada a Barcelona
i la Costa Brava, les aventures i desventures de
l’Àgata i les seves amigues de la infància són molt
més que un treball acadèmic, un viatge iniciàtic
ple de vivències i complicitats.

A les 20.30 h

La Casa Elizalde (c. València, 302)

ESPECTACLE. “La vida de una mujer”
Cia. Contr@s - Intèrpret: Sarina Röhr.
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SANT ANTONI

SAGRADA FAMÍLIA

Un naufragi és sovint un camí cap a noves
aventures. La vida de una mujer és una història
que navega en el món simbòlic i figuratiu. Són
records poètics, somnis, malsons, contes i
músiques del passat. Un monòleg en el qual els
sentiments són el vehicle per recórrer un camí,
mentre les imatges creen una altra dimensió.

Divendres 10 de març de 17 a 20 h

Casal Infantil Centre Cívic Cotxeres Borrell 		
(c. Viladomat, 2)

GIMCANA. “No totes les nenes són
princeses!”

Aquesta gimcana la dediquem als infants perquè
siguin lliures d’escollir com volen viure les seves
emocions i sentiments.

A les 19 h
Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

CONCERT. “EnCants de Dones”

Música amb Marta Arbonès (soprano), Rosa
Maria Campasol (mezzosoprano) i Viviana Salici
(piano)
Els destins de tres amigues estretament
unides pel cant, les porta a exercir la seva
professió a indrets diferents, Barcelona,
Sevilla i Londres. No els falta, però,
l’ocasió per poder-se retrobar, gràcies
a un concert que els han programat en
un teatre de Barcelona. Estima, amistat,
confidencialitat, generositat, passió, gelosia,
distància, prudència, rivalitat i ... Un munt
de sentiments a flor de pell, fruit del pas del
temps i del camí que cada una ha fet.
“EnCants de Dones” és un espectacle en què queda
reflectida la vida de tres dones reals, impregnades i
immerses en papers de dones de Sarsuela.

A les 20 h
Auditori del Centre Cívic Urgell 			
(c. Comte d’Urgell, 145)

A TOT JAZZ. Scaramouche Quartet

Inspirats per la música de Django Reinhardt,
Scaramouche interpreten el jazz manouche d’una
forma variada i personal, però sempre amb la
simplicitat i l’alegria característica d’aquest
gènere. El seu repertori va des del swing més
clàssic dels cafès de París fins al funky, la bossa
o la rumba manouche. Una visió més diversa i
àmplia del gypsy swing.
Intèrprets: Elisenda Julià - veu, Diego Mena guitarra, Jon Unanua - contrabaix, Jacob Marcé guitarra.

A les 20.30 h

La Casa Elizalde (c. València, 302)

Cicle Veus en Femení

Cicle de concerts per descobrir nous talents o
escoltar artistes ja consolidades. Beuen del jazz,
el pop, el folk i el rock entre d’altres.

CONCERT. “Groovin’ High!”

Intèrprets: Eva Verde - veu, Publio Delgado guitarra elèctrica i acústica, Guillermo Prats contrabaix
Eva Verde, una de les promeses més joves
del jazz modern a Barcelona, es presenta a La
Casa Elizalde acompanyada per dos músics
d’un prestigi i una experiència enormes, Publio
Delgado, guitarrista i compositor, i Guillermo
Prats, contrabaixista i productor musical. Groovin’
High! és un espectacle que inclou clàssics del
jazz i del pop, i fins i tot temes originals del grup
inclosos en el que està a punt de ser el seu
primer disc.

Dissabte 11 de març de 10.30 a 13.30 h

Sala polivalent del Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2)

TALLER. Fem visible lo invisible

Taller vivencial on posarem consciència en els
missatges que emetem i rebem, en el nostre dia a
dia, en relació al gènere. Adreçat a homes i dones.

A les 16.30 h

Centre Esportiu Santa Isabel (c. Vergós, 44)

Partit Futbol Sala de Segona divisió
Nacional Femení CFS Eixample vs FSAP
Castelldefels
Es llegirà el Manifest del Consell de les Dones
de l’Eixample i tot seguit començarà el partit
de la XXa jornada de lliga de futbol sala femení:
Eixample (5e Classificades) contra Castelldefels
(8e Cl.) L’objectiu és crear un bon ambient, on
les nenes puguin veure que elles també poden
ser Carly Lloyd o Messi!! Però per arribar-hi cal
començar, com diu el lema del club: “Per a fer
història, cal crear-la!”
Segueix-nos a:
www.facebook.com/cfseixample
c.e: cfseixample.cat @cfseixample
Organitza: Club Futbol Sala Eixample.

Dilluns 13 de març a les 19.30 h
Auditori del Centre Cívic Urgell 			
(c. Comte d’Urgell, 145)

CONFERÈNCIA. “+Dones de novel·la”

Al llarg del segle XX, les dones s’apoderen de la
novel·la com a personatges, lectores i escriptores.
A través de l’obra d’autores com Virginia
Woolf, Doris Lessing o Simone de Beauvoir, ens
aproparem a la literatura contemporània amb
perspectiva de gènere per conèixer com veuen el
món i com es representen les dones de novel·la.
A càrrec de Io Valls, Llicenciada en Humanitats,
membre de l’associació cultural Trama.

Dimarts 14 de març de 16.30 a 20.30 h
Espai 210 (c. Padilla 208-210, baixos)

Dona’t Espai
Concurs i degustació de pastissos
“Dones creadores”

S’atorgaran 3 premis: al pastís més bo, al més
original i al més saludable.

Inauguració de l’exposició 			
“Teixint Vincles”

Exposició d’arpilleres creades per dones del barri.

De 18.30h a 20.30 h
Taller d’Afroyin

El mètode AfroYin® és un procés
d’autoconeixement i transformació personal a
través del moviment, la consciència i la dansa.
Organitza: Comissió de Dones del Pla de
Desenvolupament Comunitari (PDC) de la
Sagrada Família.
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia.

Dijous 16 de març a les 18.30 h

Aula Ambiental de Sagrada Família 			
(c. Lepant, 281)

TERTÚLIA. “Una lectura de l’ecofeminisme
i l’economia feminista al barri”

A través d’una revisió de diferents llibres anirem
descobrint les arrels del pensament ecofeminista.
Aquestes lectures ens obriran el debat sobre com
el moviment i la crítica ecofeminista es poden
aplicar en el nostre entorn i als nostres barris per
millorar molts aspectes de la nostra quotidianitat.
Organitzen: Aula Ambiental de la Sagrada
Família, Llibreria La caníbal i el Pla de
desenvolupament Comunitari de la Sagrada
Família. Col·labora l’Observatori IQ.
Cal inscripció prèvia a:
info@aulambiental.org o al tel. 934 350 547

A les 19 h

Biblioteca Pública Arús (ps. de Sant Joan, 26)

CONFERÈNCIA. “La Xina a Barcelona.
Dones i medicina alternativa”

A càrrec de Li Ping, directora de l’Escola Li
Ping d’Acupuntura i Medicina Tradicional China
(MTC) i Binbin Ding (Helena), responsable i
propietària de la Parafarmacia Shippo. Sòcia de
l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc.
Organitzen: Biblioteca Pública Arús, Fundació
Institut Confuci de Barcelona, Associació de
Comerciants EIX Fort Pienc i Districte de l’Eixample.

Divendres 17 de març a les 20 h

Auditori del Centre Cívic Urgell			
(c. Comte d’Urgell, 145)

A TOT JAZZ. C’est Si bon

C’est si bon és un quintet de jazz que es presenta
en escena amb 3 veus femenines, un contrabaix
i una guitarra. Tots junts fan que el públic es
transporti als anys 30, ja que l’espectacle està
ambientat i inspirat en aquells anys. Un viatge
inoblidable.
Intèrprets: Eva Alvarez - veu mezzo, Nuria
Picarin - veu contralt, Emi Bueno - veu soprano,
Neter Calafati - guitarra, Artista convidat contrabaix.

A les 20.30 h

La Casa Elizalde (c. València, 302)

CICLE DE CONCERTS 			
VEUS EN FEMENÍ

ANITA ZENGEZA

Intèrprets: Anita Zengeza - guitarra i veu,
Miquel Ubach - baix, Pau Figueres - guitarra
elèctrica, Adri Gonzalez - teclat, Roger Martínez bateria i percussió, Antonio Sánchez - percussió.

Natural de Zimbabwe, va arribar ja fa anys a
Barcelona perseguint el somni de ser cantant
i compositora. Aquí es va integrar en aquesta
generació de músics joves, de talent extraordinari,
que fa pocs anys eren promeses i que han arribat
a un nivell altíssim. Aquell somni ja és una
realitat, tan certa com que la seva música beu
d’un munt d’estils i té com a denominador comú
la multiculturalitat, els seus orígens africans, la
qualitat i l’elegància.

Dilluns 20 de març a les 18 h

Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver			
(c. Comte Borrell, 44-46)

LLETRA PETITA. Sac de rondalles.		
Dones que fan història
A càrrec de Mosaics, Mertxe París & Gemma
Charines
A través d’un recull de contes, mites i llegendes
donarem a conèixer les gestes d’algunes dones
que han fet i fan història.
Activitat per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

A les 19 h

Auditori del Centre Cívic Urgell 		
(c. Comte d’Urgell, 145)

CONFERÈNCIA. “+Dones d'avantguarda”
A principis del s. XX, una sèrie de dones artistes
irromperen amb força en els cercles artístics
europeus, eminentment masculins. Amb anhels
emancipadors i cansades del paper secundari
que la societat els hi assignava, reclamaren la
igualtat d’oportunitats necessària per assolir el
mateix grau de prestigi que els seus companys.
Descobrirem l’obra, la trajectòria i el context
d’algunes d’aquestes pioneres, com Lluïsa Vidal,
Remedios Varo o Maruja Mallo, vinculades amb
la ciutat de Barcelona. A càrrec d’Emma F.
Parcerisa, Historiadora de l’Art i co-fundadora
d’ANDRONAcultura.

Dijous 23 de març

Espai Escènic Tísner - Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2)

A les 18 h
DE PEL·LÍCULA.				
Cicle de cinema DONES
Xerrada sobre la dona a l’Àfrica a càrrec de
Remei Sipi.

A les 19.30 h
PROJECCIÓ. “Difret” (2014) - VOSE

A les 20 h

Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 		
(c. Provença, 480)

TEATRE MUSICAL. “A cor obert”

A càrrec de la Cia. Descabelladas
Un grup de dones unides per la malaltia
decideixen donar un tomb a la seva vida i
compartir un somni: cantar i ballar com a
expressió de la seva pulsió de vida malgrat tot.
Decideixen fer una sèrie de propostes musicals
i muntar un musical “descabellat” que trenqui
esquemes i jugui amb les limitacions. Els assajos,
els riures, les frustracions, totes les emocions a
flor de pell i el descobriment del veritable èxit:
estar més vives que mai.

Divendres 24 de març a les 20 h

Auditori del Centre Cívic Urgell 			
(c. Comte d’Urgell, 145)

A TOT JAZZ. Ga Fieira Miúda

El grup de samba Gafieira Miúda es presenta, en
aquesta ocasió en formació de quintet, amb un
recull de músiques que transporta l’espectador

a les sales de ball de Rio de Janeiro. Amb la veu
d’Ana Rossi al capdavant, i amb una trajectòria
que els ha portat per escenaris de tot el país,
presenten el seu disc homònim farcit de samba
sota la influència del jazz.
Intèrprets: Ana Rossi - veu, Àlvar Monfort trompeta i flugelhorn, Ramiro Pinheiro - guitarra,
Martín Laportilla - baix elèctric, Jefferson Otto bateria.

EXPOSICIONS:
Còmics contra el masclisme

Del 30 de gener al 26 de febrer al vestíbul del
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480)

El llibre il·lustrat en femení

Del 15 de febrer al 10 de març a la sala
d’exposicions Àlex Garcia del Centre Cívic
Sagrada Família (c. Provença, 480)

La representació dels cossos de les dones
Del 21 de febrer al 14 de març a l’espai OFF del
Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat, 2)

El Consell de les Dones de l’Eixample
- Espai de debat, participació i
aprenentatge

De l’1 al 31 de març al vestíbul del Centre Cívic
Sagrada Família (c. Provença, 480)

A tu també et pot passar !!

De l’1 de març a l’1 d’abril a l’Institut Poeta
Maragall (c. Provença, 187)

Imatges per pensar

De l’1 al 31 de març al Centre Cívic Fort Pienc
(pl. Fort Pienc, 4-5)

A flor de pell

Del 7 de març al 7 d’abril de 2017 al Centre
Cultural Casa Elizalde (c. València, 302)

Teixint vincles

Del 14 al 31 de març a l’Espai 210 (C. Padilla,
208-210, baixos)

Notes:

- Totes les activitats són gratuïtes excepte les que
indica el preu a la descripció.
- Tots els actes tenen aforament limitat. Si cal fer
reserva d’entrada ho trobareu especicat al web
dels diferents equipaments
(*) 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 a 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
• Associació de Comerciants EIX Fort Pienc
• Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample - Vocalia de dones*
• Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni *
• Associació de Veïns Dreta de l’Eixample *
• Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família *
• Associació Dones Mundi			
Les cariàtides del món *
• Associació independent de dones de Catalunya *
• APDE*					
Associació per la dona efectiva
• Associació Teatre Dona*
• Ateneu Barcelonès
• Aula Ambiental de la Sagrada Família
• BSWomenB-GWUB 				
Barcelona-Shanghai Women Bridge

• Biblioteca Pública Arús
• Biblioteca Sofia Barat
• Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
• Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud
de Lasarte
• Casal Infantil Urgell
• Casal Infantil Cotxeres Borrell
• Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
• Centre Cívic Casa Golferichs
• Centre Cívic Cotxeres Borrell
• Centre Cívic Sagrada Família
• Centre Cívic Urgell
• Centre Cultural La Casa Elizalde
• Centre Esportiu Santa Isabel
• CIRD
				
Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
• Consell nacional de dones d’Espanya *
• Club Futbol Sala Eixample sènior femení *
• Districte de l’Eixample*
• Eix Jove Eixample
• Equip Clínic CIPAIS				
Centre d’intervenció psicològica, anàlisi i
integració social
• Espai 210
• FOCAGG					
Federació d’Organitzacions Gent Gran, Dones
i Família*

• Fundació Aroa*
• Fundació Institut Confuci de Barcelona
• Fundació Mercè Rodoreda
• Fundació SETBA*
• GRUP ÀGATA*				
Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama
• Hèlia Dones*
• Institut Poeta Maragall
• Integral Centre Mèdic i de Salut
• Llibreria La caníbal
• MOB		
				
Makers of Barcelona
• Observatori IQ
• Pla de Desenvolupament Comunitari de la
Sagrada Família - Comissió de Dones *
• PIAD						
Punt d’informació i atenció a les dones
Eixample *
• Regidoria de Feminismes i LGTBI
• TNC. Teatre Nacional de Catalunya
• UNAE					
Unió Cívica de consumidors i mestresses de
casa*
• Xarxa Dos Deu
* Formen part del Consell de les Dones del Districte
de l’Eixample

bcn.cat/
santandreu

facebook.com/DistricteSantAndreu
twitter.com/@BCN_SantAndreu

