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PRESENTACIÓ

Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones, serà 
diferent. La pandèmia ens ha fet més conscients que 
mai de la necessitat de posar la vida i les cures al 
centre, és a dir: prioritzar el fet d’estar vives i sanes 
per sobre de qualsevol altre imperatiu de la vida. 

En les condicions actuals, això és encara molt 
més difícil per a les dones que pateixen violència 
masclista. Davant l’emergència sanitària, social i 
econòmica que afrontem, no podem oblidar les 
situacions de discriminació i violència que continuen 
donant-se cap a les dones en la nostra societat. 

Volem fer un reconeixement als serveis sanitaris, 
socials, educatius i de seguretat que atenen dones en 
situació de violència en primera línia, coordinats des 
del Circuit Barcelona Contra la Violència Masclista, i 
que s’han adaptat a les circumstàncies per mantenir 
el seu imprescindible servei. A tot ells, gràcies.

Amb la mateixa gratitud, volem reconèixer les entitats 
que, durant tot l’any i ara especialment, fan un gran 
esforç per atendre dones en situació de violència 
masclista. Ara més que mai necessiten el suport i els 
recursos de les administracions per a desenvolupar 
la seva tasca indispensable. D’entre elles, volem fer 
un especial reconeixement a Tamaia, que durant 
quasi 30 anys de lluita contra les violències vers les 
dones, ha deixat petjada en l’abordatge d’aquestes 
situacions, ajudant a moltes dones a trobar les eines 
per sortir de l’engranatge de la violència patriarcal.

En l’actualitat, on les nostres relacions i afectes es 
veuen restringits en gran part a la vida online, cal 
posar el focus en les violències que es produeixen 
a les xarxes. Per aquest motiu, la XV edició del 
premi 25 de novembre de l’Ajuntament té per lema 
Block the troll: estratègies feministes a les xarxes, 
amb l’objectiu de donar suport a iniciatives de 
recerca, conscienciació i rebuig ciutadà contra els 
assetjaments i la violència masclista en els entorns 
digitals. 

Per tot això, ens cal més que mai reivindicar aquest 
25N. I des del Districte de l’Eixample ho farem amb 
les entitats, serveis i equipaments dels nostres barris 
amb un programa adaptat a les circumstàncies, per 
visibilitzar el suport a les dones supervivents de 
violència masclista, com per exemple la il·luminació 
de la façana de la Seu del Districte de color lila en 
record a les dones que han estat assassinades. 

Aquest 25N, reivindiquem-nos i, sobretot, 
cuidem-nos.

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

AVÍS: La programació pot patir canvis derivats de l’evolució 
de la pandèmia i de les normatives que estableixin les 
autoritats sanitàries.

Totes les activitats són gratuïtes



accions teatrals o la poesia seran el fil conduc-
tor que farà de nexe entre nosaltres. La sororitat 
significa realment que totes les dones prenguem 
consciència que tot el que passa ens involucra a 
totes, i podem generar un canvi si transmetem 
aquest missatge al conjunt de la societat.

19.30 h 
Vídeos reivindicatius d’entitats de 
l’Eixample 

19.40 h 
Vídeo recull #Challenge25NEixample 
(comunicació guanyadora del sorteig) i cloenda 
de l’acte.
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ACTE CENTRAL DEL 
CONSELL DE LES 
DONES DE L’EIXAMPLE

PROGRAMA

Dissabte 14 de novembre 
17.30 h 
Lectura del manifest del 25N

17.50 h 
Et crec 
Teatre Fòrum amb la cia. Llavors (teatre social comu-
nitari, interseccional i feminista).
Qui creu la Francesca, una dona que fuig del seu 
maltractador? I qui l’ajuda? Una història creada a 
partir de relats reals que creua les implicacions 
laborals, legals i familiars a l’hora d’intentar sortir 
d’una situació dolorosa. Una obra sobre la vio-
lència de gènere i el racisme en la seva dimensió 
institucional, plena de preguntes, per apropar-se 
a realitats complexes i participar a un debat 
constructiu i transformador.
Intèrprets: Berenice Rey, Eugenia (Gigi) D’Ermoggine, 
Mariana (Màrian) Chirino i Artur Díaz Barbagli.

19.10 h 
Sense Por 
Recull de temes escollits i homenatge a l’entitat 
Tamaia. A càrrec de la Coral Performance #MeToo, 
de Dona Cançó.
LA CORAL-PERFORMANCE #METOO és un pro-
jecte social que vol donar visibilitat a tot allò que 
les dones volem dir, sigui quina sigui la condició 
social, l´edat, la nacionalitat, la diversitat...És un 
espai obert i multidisciplinar on la música, les 

ONLINE 
https://youtu.be/RZyPb6xsQG8

#BCNAntimasclista

https://youtu.be/RZyPb6xsQG8
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Dilluns 2 de novembre 
A les 19.30 h 
Conferència “Activisme escènic. 
#ReconstruirlaFicción 
#ComandoSeñoras i més” 
ONLINE 
A càrrec d’Alicia Reyero
La ficció que generem i consumim condiciona la 
nostra manera de veure’ns en societat. Ens sentim 
representades? Un projecte amb perspectiva de 
gènere des de les arts escèniques i l’audiovisual.

Cal inscripció prèvia al web del centre cívic o 
al telèfon 934508917 
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

Dimarts 10 de novembre
A les 18.30 h   
Conferència: Consentiment sexual i 
límits
ONLINE 
A càrrec d’ Ana Sández Mula d’AADAS, Associació 
d’Assistència a Dones Agredides Sexualment
Revisarem les idees errònies associades al 
consentiment. Parlarem sobre allò que assumim 

entorn a la sexualitat de les altre persones i com 
comuniquem els nostres desitjos i preferències.

Cal inscripció prèvia presencial o EN LÍNIA aquí o 
entrant al web del CC Cotxeres Borrell
Organitza: Centre Cívic Cotxeres Borrell

Dilluns 16 de novembre 
A les 22 h 
Documental   Cuidar entre tierras. 
¿Quién sostiene la vida cuando las 
mujeres migran?
Emissió al programa Latituds, de TV3 
(disponible a partir del 17 de novembre al web TV3 a 
la Carta)
Documental co-produït per La Directa i Coope-
rAcció, amb la col·laboració de Mujeres Pa’lante. 
Aborda la fuga de cures associada a la migració de 
les dones del Sud Global i còm aquesta traspassa 
l’entorn familiar, afecta la comunitat, el territori i la 
defensa dels bens naturals. Guió i direcció d’Anna 
Celma, Berta Camprubí, Núria Gebellí, Estel·la Mar-
cos y Meritxell Rigol.

Dimarts 17 de novembre
A les 19 h 
Fòrum d’anàlisi del documental 
“Cuidar entre tierras”
Espai de trobada per analitzar la realitat presentada 
al documental i com les cures es configuren a 
l’entorn de les dones migrants, realitat que es 
transforma en el treball quotidià que es fa a la 
Cooperativa Mujeres Pa’lante.

Podeu participar a través del següent enllaç:
https://us05web.zoom.us/j/81616271729?pwd=WW-
1zOUFDRzc1TlhORkNKVzl2aEtPQT09
Organitza: Mujeres Pa’lante
Col·labora: La Directa i CooperAcció

https://us05web.zoom.us/j/81616271729?pwd=WW-1zOUFDRzc1TlhORkNKVzl2aEtPQT09
https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE
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Divendres 20 de novembre
De 19 a 21 h    
Conferència “Masclismes digitals, 
violències polítiques”
ONLINE 
https://www.youtube.com/watch?v=c9MF5rQ-
DkAg&ab_channel=ActivitatsEspaiVe%C3%AFnal-
Cal%C3%A0bria66
A càrrec de Laia Serra, advocada penalista especialit-
zada en drets humans, discriminació, gènere i llibertat 
d’expressió.
Presenta: Mar Trallero , vocalia de dones de l’AV Sant 
Antoni
Introducció: Laia Rosich, psicòloga experta en políti-
ques d’abordatge de les violències masclistes.
Què són les violències digitals? Divisió entre 
violències analògiques i digitals, el seu impacte 
i afectació de drets. Els límits de les eines legals, 
les  responsabilitats individuals i col·lectives.

Dissabte 21 de novembre 
A les 12 h    
Radio Descabellada especial 25n: 
Costures a l’ànima
ONLINE 
Al Canal RADIO DESCABELLADA de Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCjBgSnN8qJ6l-
mGiDyVFEPyw.

Costures a l’Ànima és el projecte que Descabe-
lladas ha ofert els últims anys en forma de tallers 
i mostres i que enguany es presenta en format 
radiofònic. En aquesta ocasió, les  descabella-
das posaran veu a cartes de dones que estan en 
procés de refer les seves vides després de patir 
violència de gènere. El programa es presenta en 
forma de teixit creat amb aquestes confidències; 
un sargit de complicitat i confiança.

Organitza: Associació Descabellada

Dissabte 21 de novembre 
A les 18 hores    
Xerrada: Medicina de Gènere
ONLINE 
https://us02web.zoom.us/j/85180207644?pw-
d=UURkSWVBL2FzOUl3bDhydU9LOWwzUT09
A càrrec de la doctora Àngels Córcoles Pamies.
Quines són les diferències i els condicionants 
en la manera d’emmalaltir de les dones i què en 
podem fer al respecte?

Organitza: Banc del Temps Dreta Eixample i Fort 
Pienc i Casal de Barri Transformadors

Dilluns 23 de novembre
A les 18.30 h     
Cinefòrum “Vessel”
ONLINE 
A càrrec de: Patricia Celi
Documental que narra la història de la doctora 
Rebecca Gomperts, qui ha dedicat la seva vida a 
ajudar dones a interrompre el seu embaràs de forma 
segura en països en els quals està prohibit. Per 
això, ara navega a través d’aigües internacionals 
duent a terme avortaments en alta mar.
Debat i col·loqui després del visionat

Cal fer inscripció prèvia al correu: espai210@gmail.com
Organitza: Xarxa Dos Deu i El Poblet Feminista 
Col·labora: Casal de Barri Espai 210

https://www.youtube.com/watch?v=c9MF5rQDkAg&ab_channel=ActivitatsEspaiVe%C3%AFnalCal%C3%A0bria66
https://www.youtube.com/channel/UCjBgSnN8qJ6lmGiDyVFEPyw
https://us02web.zoom.us/j/85180207644?pw-d=UURkSWVBL2FzOUl3bDhydU9LOWwzUT09
mailto:espai210@gmail.com


A les 18.30h     
Xerrada participativa: Violència 
masclista, de què parlem exactament?
ONLINE 
A càrrec de Yolanda Colás
Aclarirem i distingirem els conceptes violència 
masclista, violència de gènere i violència 
domèstica, i exposarem detonants de relacions 
tòxiques i masclistes per poder-les detectar, a la 
vegada que treballarem conjuntament recursos i 
mètodes per combatre-les.

Organitza: Biblioteca Joan Miró

Dijous 26 de novembre 
A les 18 h     
Debat “La Pau de les Dones”
ONLINE
http://www.avvee.org/25n-dia-internacional-con-
tra-les-violencies-masclistes-i-despres-que/
PAU DE LES DONES va ser el nom de la llei sueca 
que incloïa la mercantilització del cos de les dones 
com a violència masclista. La vocalia de dones de 
l’AVEE va ser fa 2 anys a la iniciativa del manifest 
amb aquest nom, signat per 500 personalitats, en-
tre altres, Iciar Bollain, Victòria Camps, Maria Rosa 
Cobo o Carlos Jiménez Villarejo…A dia d’avui, les 
lleis espanyola i autonòmica segueixen sense in-
cloure la prostitució com una forma de violència.

Per participar-hi envieu un correu a: 
vocaliadones@gmail.com
Organitza: AV Esquerra de l’Eixample

A les 20 h     
Espectacle de dansa “Técnicas para un 
abrazo perfecto”

Dilluns 23 de novembre
A les 18.30 h     
Presentació del llibre Amor Sostenible, 
de Marisol Rojas Fernández
ONLINE 
A càrrec de l’autora.
Per què estimem d’una manera tòxica i què podem 
fer per construir una relació de parella basada 
en un amor respectuós i sostenible? La Marisol 
Rojas és psicòloga especialitzada en violència 
de gènere i acompanya dones que han viscut o 
viuen relacions tòxiques o situacions de violència 
masclista.
Amb la participació de Neus Pociello Cayuela, 
directora de la Fundació Aroa, experta a 
l’Observatori Europeu sobre Violències Masclistes 
i membre del Consell de les Dones de l’Eixample.

Cal fer inscripció prèvia al correu:  
b.barcelona.sf@diba.cat
Organitza: Districte de l’Eixample i Biblioteca 
Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família i 
Fundació Aroa

Dimecres 25 de novembre
Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència vers les Dones
De 17 a 22 h 
El districte de l’Eixample es vesteix 
de lila 
Seu del districte (c. Aragó, 311)
La façana de la seu del districte s’il·luminarà de 
color lila, per reivindicar la lluita contra les violèn-
cies masclistes, així com per donar suport a les 
dones supervivents de violència i en record a les 
que han estat assassinades.

Organitza: Ajuntament de Barcelona
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http://www.avvee.org/25n-dia-internacional-con-tra-les-violencies-masclistes-i-despres-que/
mailto:vocaliadones@gmail.com
mailto:b.barcelona.sf@diba.cat


Dissabte 28 de novembre
De 10 a 11.45 h      
Al barri, les vides al centre. Ruta ecofe-
minista al barri de la Sagrada Família
ONLINE (Podcast) 
Presentació d’una ruta per explorar el barri des 
del punt de vista feminista i debat posterior. 
Quins espais ens permeten posar les cures al 
centre? Vivim en un entorn saludable, segur, ac-
cessible, acollidor, divers i inclusiu? Com afecten 
l’urbanisme, el turisme, les dificultats d’accés a 
l’habitatge a les nostres vides?  I nosaltres, tenim 
cura d’aquest entorn? Com el podem millorar?

Cal inscripció prèvia a info@aulambiental.org. 
El podcast estarà disponible a partir del 28 de 
novembre als webs de l’Aula Ambiental i de les 
entitats participants.
Organitza: Comissió de cures de CooPoblet, 
Comissió de Feminismes i Canvi Social, Aula 
Ambiental i PIAD.
Col·labora: Districte de l’Eixample i Direcció de 
Serveis D’Acció Comunitària

30 de novembre i 1, 2 i 3 de desembre
De 18 a 20 h 
IV Congrés per l’erradicació de les 
violències masclistes des de l’àmbit 
sociosanitari
ONLINE 
Jornades formatives en violències masclistes 
dirigides especialment a alumnat i professionals 
del àmbit social i sanitari d’arreu i obert a ciuta-
dania en general.
Disponible en català, castellà i anglès.

Més informació a: www.heliadones.org
Organitza: Associació Hèlia Dones
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ONLINE 
Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença, 480) 
A càrrec de María Paz Marciano, Raúl Martínez i 
Marc Vilajuana 
Una història, fragments d’una vida, més aviat 
de dues vides. Una situació que es repeteix 
constantment, que ignorem, que no volem 
acceptar, veure i transformar. 

Cal inscripció prèvia a partir del 19 de novembre a 
les 9.00 h a www.ccsagradafamilia.net o al telèfon 
934508917 
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

Divendres 27 de novembre 2020
A les 19 h      
Cinefòrum Visions feministes: 
Neus Català. La veu de la consciència
ONLINE 
Presentació del documental testimoni personal 
de la Neus Català sobre les seves vivències al 
camp de concentració nazi de Ravensbrück i 
posterior exposició a càrrec de Mar Trallero, 
membre d’Amical de Ravensbrück i investigadora 
del Grup d’Estudis de l’Exili Literari (Gexel).

Inscripció prèvia a: 
dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
Organitza: Casal de Barri Transformadors, 
Amical de Ravensbrück, Forum Veïnal TC

mailto:info@aulambiental.org
http://www.heliadones.org
http://www.ccsagradafamilia.net
mailto:dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com
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Dissabte 12 de desembre
A les 18.30 h 
Xerrada. Com refer la vida després 
d’una relació tòxica
ONLINE 
https://us02web.zoom.us/j/85203367995?pw-
d=UWdlMmJrR0VTeGlQOW5QOVZSUWoyZz09 
A càrrec de la doctora Àngels Córcoles Pàmies 
S’oferiran eines perquè aprenguem a reconèixer 
les persones tòxiques, i eines per a recuperar-
nos si hem tingut una relació d’aquest tipus.

Organitza: Banc del Temps Dreta Eixample i Fort 
Pienc i Casal de Barri Transformadors

Recomanacions de Lectura de 
la Biblioteca Sofia Barat
Els llibres reforcen la reflexió i ajuden a crèixer en 
col·lectivitat i individualment i, per contribuir-hi, 
la biblioteca municipal Sofia Barat ha elaborat 
aquestes recomanacions.
La podeu consultar a l’enllaç:
https://issuu.com/bibsofiabarat/docs/25n_lectu-
res_20a_20ebiblio

EXPOSICIONS

Del 2 al 26 de novembre     
Familia | Rotura
Centre Cívic Sagrada Família 
(c. Provença 480) 
A càrrec de Victoria Rodríguez Cruz. 
En el marc d’ART PHOTO BCN 
– Festival de Fotografia Emergent 
de BCN.  Un treball fotogràfic 
personal, autobiogràfic però no 
literal, que acaba esdevenint un 
mapa gràfic d’emocions, tan 
desdibuixades com belles.

Del 17 de novembre al 17 de desembre     
Resistències de dones a Catalunya i 
Palestina
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 208-210, baixos)
Recull de testimoniatges reals de dones supervi-
vents a través de fotografies simbòliques i relats 
personals, vinculades a l’associació Hèlia a Cata-
lunya i a l’organització FDS a Palestina (Nablus).

www.heliadones.org 
www.barcelona.cat/casalsdebarri/espai210/
Organitza:. Associació Hèlia Dones i Associació 
Xarxa Dos Deu

https://us02web.zoom.us/j/85203367995?pw-d=UWdlMmJrR0VTeGlQOW5QOVZSUWoyZz09
https://issuu.com/bibsofiabarat/docs/25n_lectu-res_20a_20ebiblio
http://www.heliadones.org
http://www.barcelona.cat/casalsdebarri/espai210/


Més informació a: barcelona.cat/dones
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SERVEIS MUNICIPALS PER A LES DONES

CUESB - Central d’Urgències i Emergències 
Socials de Barcelona
Tel. 900 70 30 30 

PIAD – Punts d’Informació i Atenció a les Dones
Serveis de proximitat que ofereixen informació i 
atenció en temes d’interès per a les dones. També 
ofereixen assessorament jurídic i psicològic, grups 
de suport, tallers i xerrades. Hi ha un PIAD a cada 
districte.  
Tel. centraleta 93 619 73 11

PIAD Eixample
C. Calàbria, 264 (accés pels Jardins Rosa Deulofeu)

SAH i SAH Jove – Servei d’Atenció a Homes per a 
la promoció de relacions no violentes
C. Garcilaso, 23-27. Tel. 93 349 16 10

SARA i SARA Jove – Servei d’Atenció, Recuperació 
i Acollida
Servei d’atenció integral adreçat a dones, infants i 
adolescents en situació de violència masclista.
C. Marie Curie, 16 . Tel. 93 291 59 10

SAS – Servei d’Atenció Socioeducativa de 
l’Agència ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresòl. Tel. 93 256 44 56

Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de
Barcelona - Equip interdisciplinar per assistir 
a les persones víctimes d’agressions sexuals
C. Villarroel, 170. Tel. 932 275 400

UTEH - Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers 
Humans
unitatTEH@bcn.cat  

SAS – Servei d’Atenció Socioeducativa de 
l’Agència ABITS per al Treball Sexual
C. València, 344, entresòl. Tel. 93 256 44 56

Telèfon gratuït i confidencial

mailto:unitatTEH@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca
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ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS

– AADAS - Associació d’assistència dones 
agredides sexualment 

– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

– Ajuntament de Barcelona

– Amical de Ravensbrück

– Associació Descabelladas

– Associació de Veïnes i Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample - Vocalia de Dones (*)

– Associació de Veïns i Veïnes de 
la Dreta de l’Eixample (*)

– Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (*)

– Associació de Veïns i Veïnes 
Sant Antoni - Vocalia de Dones (*)

– Associació de Dones Ca l’Aurèlia (*)

– Associació Hèlia Dones  (*)

– Associació Teatre Dona (*)

– Associació Xarxa Dos Deu

– Aula Ambiental Sagrada Família

– Banc del Temps Dreta i Fort Pienc

– Biblioteca Joan Miró

– Biblioteca Sagrada Família

– Casal de Barri Espai 210

– Casal de Barri Transformadors

– Centre Cívic Cotxeres Borrell

– Centre Cívic Sagrada Família 

– Circuit Eixample contra la Violència Masclista

– Comissió de cures de CooPoblet

– Consell de les Dones de l’Eixample

– Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)

– Cooperativa Mujeres Pa’lante (*)

– Districte de l’Eixample (*)

– Equip Clínic CIPAIS (*)

– Espai Debat

– Federació d’Entitats de Calàbria 66

– Fòrum Veïnal TC

– Fundació Aroa (*)

– Fundació Enllaç

– Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)

– Juguem totes (*)

– Llibreria La caníbal

– PIAD - Punt d’informació i atenció 

a les dones Eixample  (*)

– Pla de Desenvolupament Comunitari 
de la Sagrada Família

– Poblet Feminista

– Projecte XEIX

– Regidoria de Feminismes i LGTBI

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



Districte de l’Eixample

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca



