Activitats
a Nou Barris

Març de 2020

Les dones són les principals afectades pel canvi climàtic. L’any
2016, representaven el 80% de les refugiades climàtiques. A l’altra banda de la balança, però, resulta que
són només el 23% de les parlamentàries nacionals, i
el 4% dels CEO de les grans empreses. He volgut començar amb aquestes dades perquè ens adonem que
les dones estem discriminades, fins i tot, en un problema
de context global com és el de l’emergència climàtica.
I precisament per això, el 8 de març d’aquest any, la
ciutat de Barcelona i per tant també Nou Barris posem
la mirada en el concepte ecofeminismes. Perquè les
alertes sobre la necessitat de revertir la situació actual
ja fa temps que hi són, i van arribar principalment de
la mà de dones valentes, activistes i pensadores, líders
de reivindicacions col·lectives que han defensat el sosteniment de la vida i la terra des de la lluita feminista. La
programació que teniu a les mans per celebrar el Dia
Internacional de la Dona incorpora actes de tot tipus
però també, doncs, vol ser un homenatge sincer a la
mirada femenina sobre el clima, un intent de fer visibles
les múltiples iniciatives de les dones en defensa de la
natura, la vida i la justícia social.
Estimats veïns i veïnes: la crisi climàtica ja és aquí. Però
amb el mateix convenciment que us dic que és possible
revertir la situació, us asseguro que no ho farem possible sense el lideratge de tantes i tantes dones compromeses amb la seva llar, la seva comunitat, la seva terra.
La seva vida. Gràcies per ser-hi, gràcies per creure-hi,
gràcies per no defallir.
Feliç 8 de març! Feliç Dia Internacional de la Dona!
Margarita Marí Klose
Regidora de Nou Barris

ACTE CENTRAL
Divendres 6
18 h
Presentació
18.10 h Lectura del manifest
18.15 h Vídeo: Dones, llibertat i moviment: Les dones
i els seus processos migratoris
18.30 h Taula rodona amb fòrum
19.15 h Actuació musical intercultural amb la cantant
Neila Benbey acompanyada de Juan Barreda
a la guitarra
19.45 h Cloenda
Exposició: “Llibertat significa moviment”, org. per
Entrepobles
Servei dʼinterpretació en llengua de signes
Org. Taula de Feminismes i LGTBI del Districte Nou Barris

Biblioteca les Roquetes

ARXIU HISTÒRIC
DE ROQUETES-NOU BARRIS
EXPOSICIÓ
Del 5 de març al 3 d’abril
“Les dones del meu barri”
Dibuixos de Marga Sánchez, fotògrafa, dibuixant i
pintora veïna de Nou Barris
Inauguració: dijous 5, 19 h
HISTÒRIES DE CAFÈ
Dijous 12, 19 h
Les associacions de veïnes: les dones en
el moviment veïnal
Diàleg participatiu

ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
CÍTRIC
Dissabte 14, 20 h
No es país para negras
Silvia Albert Sopale ens mostrarà humorísticament
diferents punts de vista sobre el racisme, la sexualitat
de la dona negra i la identitat per explicar part de la
història no explicada, la història de les dones negres
espanyoles
Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla

BIBLIOTECA LES ROQUETES
EXPOSICIÓ
Del 3 al 13 de març
LLIBERTAT SIGNIFICA MOVIMENT
Reprodueix les etapes que viuen i pateixen les persones migrants i refugiades des d’un enfocament feminista i ens convida a fer una reflexió crítica sobre la
reiterada vulneració del dret a migrar.
Org. Entrepobles amb el suport de la Taula de Feminismes
i LGTBI

ESPECTACLE DEBAT ESCÈNIC
Dimarts 3, 18.30 h
Un vot. Un dret
Recreació del debat entre Clara Campoamor i Victòria
Kent a les Corts
Servirà per donar peu al públic: com s’ha d’enfocar la
lluita per aconseguir la igualtat efectiva de drets?
A càrrec de Maia Teatre
Aforament limitat
Org. Comissió de Dones del Centre Ton i Guida
CONTES FEMINISTES
Dijous 5, 17.30 h
Princeses blaves i prínceps encantadors
Per a nens i nenes
A càrrec de Lidia Clua
Aforament limitat
Org. Comissió de Dones del Centre Ton i Guida

BIBLIOTECA NOU BARRIS
TALLERS DE DESCOBERTA
Dimarts 3, 17.30 h
Mama, de gran vull ser científica
Taller en què es fan experiments i es van introduint
figures científiques clau en la història de la ciència
A càrrec de Jordi Nano
(de 6 a 12 anys)
TALLERS DE DESCOBERTA
Dissabte 14, 12 h
Ciència i dona
A càrrec de Funbrain

BIBLIOTECA VILAPICINA I
LA TORRE LLOBETA
SENSACIONS (en femení plural)
Dimarts 10, 18.30 h
Muntatge de poemes escrits per dones
A càrrec de Rosa Cadafalch
EL DOCS DEL MES
Dijous 24, 18 h
Cachada
Dir. Marlén Viñayo
El Salvador (2019) 82 min. VOSC
Cinc venedores ambulants d’El Salvador exposen les
seves vides en un taller de teatre i reviuen els traumes
de la violència masclista. Als assajos s’adonen que han
educat els seus fills sense pair el dolor del passat

CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA
SomLaPera
EXPOSICIÓ
Del 2 al 30
“Quina feinada – La (in)visibilitat del treball femení als
mitjans de comunicació”
A càrrec de l’Observatori de les Dones en els Mitjans
de Comunicació
Presentació al barri: divendres 13, 19 h
Projecció del documental Quina feinada. Reflexions
col·lectives del treball femení i debat amb la participació de les veïnes del barri
RACÓ DE CONTES
Del 2 al 31
Xiquetes que van imaginar allò impossible
(i ho van aconseguir)
Aquest àlbum il·lustrat recull les històries de quasi una
vintena de dones de tot el món que s’han fet cèlebres
per atrevir-se a somiar allò que semblava impossible...
i aconseguir-ho
Autor: Amago Tony. Il·lustracions: Núria Rodríguez
DISSABTES INFANTILS
Dissabte 28, 17 h
Imaginem la igualtat
A partir de la narració teatralitzada de contes, qüestionarem les històries, personatges i inventarem altres
maneres d’explicar-les, per tal d’evitar prejudicis i
discriminacions i fomentar la igualtat, el respecte a la
diversitat i la cultura de la pau
Org. PIAD de Nou Barris

TASTET RISOTERÀPIA
Dimarts 24, 17 h
El taller combina recursos expressius del cos, jocs i
danses com a mitjà per alliberar un riure sincer
Places limitades, amb inscripció al 677 40 81 54
Org. PIAD de Nou Barris

CASAL DE BARRI VERDUN
EXPOSICIÓ
Del 2 al 13
“Dones supervivents”
La participació de dotze dones supervivents de violències masclistes que ofereixen fotografies simbòliques de
la seva fortalesa i resiliència
Creada per l’associació Hèlia i cedida per l’Institut
Català de la Dona
XERRADA
Dimarts 24, de 17.30 a 19.30 h
“Història del feminisme”
Sobre la situació actual i de quina manera podem
encarar el futur per tendir a una societat més justa i
equitativa
Inscripcions al 93 354 79 04, o casaldebarriverdun@
casaldebarriverdun.cat
Org. PIAD de Nou Barris

TASTET D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Dimecres 25, de 17 a 19 h
Aquest taller es basa en la convicció que el canvi
social cap a la igualtat és necessari i possible a través
de l’apoderament de les nostres vides
Org. PIAD de Nou Barris amb la col·laboració de
l’Associació Accions Fem i el Casal

Inscripcions al 93 354 79 04, casaldebarriverdun@
casaldebarriverdun.cat o presencialment

CASAL DE BARRI PROSPERITAT
XERRADA
Dijous12, 19 h
“Ser dona no és una malaltia”
La medicalització de la vida i la salut de les dones. La
menopausa, la menstruació, la manca de desig sexual
s’arregla amb una pastilla? A la indústria farmacèutica
li interessa la salut de la població o fer negoci?
A càrrec de Margarita López Carrillo de CAPS (Centre
d’Anàlisi i Programes Sanitaris)
Org. Promosalut Prospe

CASAL DE GENT GRAN CAN PEGUERA
DANSA DEL VENTRE
Dijous 12, 17 h
Taller impartit per Amaru Sabat de l’escola Espai Lur

CASAL DE GENT GRAN TURÓ DE LA PEIRA
CONCERT CELEBRACIÓ DIA DE LA DONA
Dijous 26, 17.30 h
Tangos i boleros i altres contes. Música teatralitzada
A càrrec d’Ana Reich i Claudio César, del col·lectiu
Dona Cançó

CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ
NO ES MOCO DE PAVA
Divendres 6, 20 h
Esdeveniment multidisciplinari
Actuacions de Canciones de nadie, Izä, Bulle Aporreao, Martina Kunst, Núria Barea i Laia Anglada
I després de les actuacions, micro obert per a qui
vulgui participar-hi
CICLE DE CINEMA
Dissabte 7, 18 h
Perdre’s en una ampolla
Atrapadas
Directora: Mª Carmen Rivera
Espanya, 2017
CONTACONTES
Dissabte 14, 18 h
La veritat de les princeses
Amb titelles i taller
A càrrec de La Boia Teatre
Famílies amb infants de 2 a 8 anys
CONCERT EL GENERADOR
Divendres 27
Artista o musa
Amb La clika pika (hip-hop), Lxs duendes del parque
(cantautor@s) i DJs Soundiosas
FOTO VERMUT SESSION
Dissabte 28, 12 h
Obstacles de gènere
Es proposa una taula oberta per compartir i buscar
estratègies

CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER
EXPOSICIÓ
Del 4 al 31
“Bruixes i més”
A càrrec de Mala Sangre
Pega, fil i paper fan les meves bruixes. Però representen moltes coses més. Són dones fortes i empoderades.
Dones lliures i sàvies que lluiten
PRESENTACIÓ
Dimecres 4, 19.15 h
Hemen Dago
Presentació de fanzins transfeministes realitzats per
dones, bolleras i persones trans a Barcelona. Hi haurà
recital de poesia i micro obert
A càrrec d’Autoediciones Bollo Books
TALLER
Dijous 5, de 17.30 a 20.30 h
El relat femení
Un espai de creació i empoderament a partir del relat
personal, la realitat vista des del cos i la ment d’una
dona
A càrrec de Javiera Tarragó
Places limitades. Cal confirmació
CONFERÈNCIA
Dijous 5, 19 h
“Egipte. El poder femení: les deesses egípcies”
Neit i Isis eren deesses universals que van traspassar
fronteres
A càrrec de Núria Castellano i Solé,
doctora en Història
TEATRE
Divendres 6, 18.30 h
Gente importante
Quatre amigues de classe alta queden per anar a una
festa i decideixen convidar les seves quatre criades...
A càrrec del Grup de teatre Pandora
TALLER INFANTIL
Divendres 6, 18.30 h
Gènere i cos
Provar, experimentar, crearem coses entre totes. Que
ens incloguin a totes
A càrrec d’Andrea Echazarreta
Infants de 7 a 12 anys
Places limitades. Cal confirmació

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE I COL·LOQUI
Dilluns 9, 11 h
La Germandat. Complot contra les dones
De David Miró
Trobada amb l’autor per parlar de la seva primera
novel·la de ficció, en la qual planteja un nou punt de
vista sobre la història del feminisme en forma de thriller
Org. Centre de Normalització Lingüística BCN, delegació de
Nou Barris

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA
QUINZENA DE LES DONES
Del 5 al 21 de març
Entendre la solitud
Espais plens d’activitats per reflexionar, aprendre i
debatre al voltant d’un dels temes més rellevants de la
nostra societat: la solitud
Hi haurà xerrades, tallers i també música, teatre i
humor
TAULA RODONA
Dijous 5, 18 h
Soledad(es)
Compartirem diferents perspectives sobre la soledat,
un estat que tradicionalment s’ha valorat de forma
negativa, sobretot quan aquesta és femenina
Amb el grup de Teatre Espontani FEM-ART.E
Org. Assoc. Grup de Dones en Forma

EXPOSICIÓ
Del 6 al 27
“8a Mostra d’art en femení”
Les dones de Nou Barris reflexionen, experimenten,
creen i parlen sobre la solitud. Ho fan amb il·lustració,
fotografia, dibuix i pintura
Inauguració: divendres 6, 19 h
CICLE SOMRIURE
Dissabte 7, 19 h
Dones Clownseqüentes. Clown-seqüències
Un seguit d’escenes quotidianes, situacions que en
principi no tenen res d’especial..., però aquestes dones
són molt però que molt clownseqüentes. T’agradaria
compartir les seves clown-seqüències?
A càrrec del Rinclowncito
Dirigit per Merche Ochoa
Recollida d’entrades a partir de les 18 h

EL DESPERTAR DE LES DEESSES
Dilluns 9, 17.30 h
Un espai d’expressió i reflexió grupal per trobar-nos i
parlar de la solitud i com aprendre a gestionar-la
A càrrec de Rocío Martínez, treballadora social i dinamitzadora sociocultural
Activitat adreçada a dones
Org. Grup de Dones Descobreix-te

TEATRE CANÇÓ
Dijous 12, 18 h
Música i cançons d’amor i desamor
A càrrec de la Cia Gent Alegre
Org. Assoc. Grup de Dones en Forma

TEATRE EN FEMENÍ
Divendres 13, 19 h
Elles
Per riure dels clixés sobre feminitat i masculinitat. Perquè l’humor no entén de gèneres
A càrrec de la companyia La Melancòmica
Dirigida per Mireia Casado
Recollida d’entrades a partir de les 18 h
TALLER
Dijous 19, 18 h
Solitud, font de l’Amor
Trobarem nous recursos per transitar per la solitud
amb amor
A càrrec de Margarita Herrero i Cesca Cintas,
facilitadores de processos de creixement personal
Org. Grup de Dones Descobreix-te

CONVERSES
Divendres 20, 19 h
“Guerreras del tiempo”
Reflexionarem sobre la vellesa i la solitud
Amb la participació de Gretel Rafuls
Documental dirigit per Gretel Rafuls i Marta Fiori
(2019)
TROBEM-NOS
Dissabte 21, 19 h
Cicle de cançó intercultural
Rosa Zaragoza i amigues
Tal com ella mateixa ens explica: “Ens ho passem molt bé
cantant juntes, ens agraden les cançons del món i d’aquí,
d’ara i de temps passats, i d’altres que ens hem inventat
nosaltres. Si ens surten unes polifonies amoroses, és
perquè ens estimem... i cantant estimem la vida…”
Coorganitza: Festival de Cançó d’Autor Barnasants

Entrada: 4,5 €

CENTRE CÍVIC ZONA NORD
EXPOSICIÓ
Del 3 al 21
“Simone de Beauvoir, feminista i escriptora”
Una dona que amb el seu enfrontament a les convencions dominants del seu temps va provocar debats
apassionants que, encara avui, a cent anys del seu
naixement, generen reflexions i polèmiques
Produïda per l’Institut Català de les Dones
TALLER
Dimarts 10, 19 h
BCN Districte Cultural
Teatre feminista
A partir de jocs i exercicis teatrals molt senzills farem
un tastet del rol de la dona en situacions quotidianes.
Taller mixt dirigit a persones amb ganes d’aprendre i
passar-ho bé
Edat: a partir de 15 anys i fins a 100
TEATRE MUSICAL
Dissabte 14, 19.30 h
BCN Districte Cultural
Akelarre
Un cabaret i tres mestres de cerimònies que han preparat una poció amb les dosis correctes d’ironia i mala
llet per provar de lluitar contra els estereotips masclistes del nostre dia a dia armades d’humor i de cançons
A càrrec de la Cia. The Feliuettes
VISITA GUIADA GAMEPLAY
Divendres 20, 17 h
A l’exposició “Ni reines ni salvades” al CCCB
Parlarem, amb perspectiva de gènere, de feminisme
i videojocs, analitzant les formes de representació de
gènere i la sexualitat
Reserveu plaça. Sortida a les 17 h del centre

CENTRE TON I GUIDA
SETMANA DE LA DONA
Fins al 13 març
Exposició “Setmana de la dona”
Totes les dones hauríem de trobar el nostre temps
d’oci. A tu, què t’agrada fer?
CUINA AFRODISÍACA
Dilluns 2, 11.30 h
Existeix una cuina afrodisíaca? Vine a conèixer les llegendes i el poder estimulant dels aliments i a aprendre
a preparar plats exquisits amb combinacions suculentes, sexis i divertides
Inscripcions al centre
Org. Comissió de Dones

CAMINADA PER LA DONA
Dimecres 4, 9.30 h
Caminada de Roquetes fins al parc de Trinitat Vella
Amb el Grup de Caminaires de Roquetes
Org. Comissió de Dones del Centre Ton i Guida
Sortida de les Pistes d’Antoni Gelabert
DANSES AFRICANES
Dimecres 4, 18.30 h
Vibra ballant a ritme afro amb percussió en directe a
càrrec d’Afro Alamuta
Inscripcions al centre o al Kasal de Joves de Roquetes
Org. Comissió de Dones del Ton i Guida

XERRADA TALLER
Divendres 6, 11 h
Què hi ha darrere dels cosmètics?
Coneix els efectes nocius dels cosmètics convencionals i
aprèn a elaborar-ne un de natural
Org. Comissió de Dones del Ton i Guida

SOPAR DE DONES
Divendres 6, 20 h
+ teatre d’improvisació
A càrrec d’Impro Acatomba
Preu: 15,50 € (sopar + espectacle)
Aforament limitat, vine a apuntar-t’hi
Org. Comissió de Dones del Ton i Guida

SORTIDA GUIADA
Dissabte 7, 10 h
Obreres sense fàbrica
Una mirada feminista de la història de les colònies
obreres, a càrrec d’Anna de Miguel i Enrique Moral
Recorregut pels llocs més emblemàtics lligats a la Fàbrica Pegaso, a la Sagrera, avui desapareguda
Preu: 2 €
Places limitades, vine a apuntar-t’hi

ESPAI JOVE LES BASSES
ESTROGENFEST
Dissabte 7, 20.30 h
Celebració del Dia de la Dona Treballadora
Actuacions de Pantocrator, La Femme Brutal, Marcos y
Molduras i Llamadas Perdidas DJs
Exposició i market amb dones artistes
Més info. a instagram.com/estrogenfest_/
Entrada: 5 €
Org. col·lectiu Ditirambo

MASIA DE LA GUINEUETA
CABARET LILA
Divendres 6, 20 h
Una tarda d’espectacles. Donar reconeixement a les
dones i moviment queer en l’escenari i les diferents arts
Org. Casal de Joves Guineueta

PIJ NOU BARRIS
SCAPE ROOM FEMINISTA
Dimecres 11, 18 h
Reflexions sobre la història del feminisme
Inscripció al PIJ

PLAÇA DE LES ROQUETES
CAMINEM CAP AL 8 DE MARÇ
Dilluns 2, 17.30 h
Tallers, jocs participatius i xerrada “Lluites d’ahir i
d’avui per un 8 de març reivindicatiu”
Org. Grup de Gènere i Feminismes de Roquetes

PLAÇA CARMEN LAFORET
GIMCANA
Dimarts 3, de 17 a 19.30 h
El barri suma salut

Hi prenen part onze equipaments i entitats del barri
de Vilapicina i la Torre Llobeta. Cada una tindrà
una carpa. A la persona participant del joc se la
convida a fer un recorregut per conèixer entitats i
projectes de salut comunitària del barri
Org. Districte Nou Barris i Taula de Salut Comunitària
Vilapicina-Torre Llobeta

PLAÇA DE LES DONES
DIADA 8 DE MARÇ
Diumenge 8
11 h
Activitats a càrrec de Comitè de gènere i
feminismes de Roquetes
12 h
Teatre Fòrum a càrrec de Grup de Teatre
Comunitari de Ciutat Meridiana
13.30 h Dinar popular (a la pl. del Pla de Fornells)
15 h
Performance participativa i marxa cap a la
mani unitària
Org. Grup de Gènere i Feminismes de Roquetes i
Dones Portenyes

CARRER MALADETA
ACTIVITAT PORTENYA
Dissabte 7
11 h
Taula rodona: “El sector de la dependència
dins del treball de cures”
11.30 h Contacontes (espai infantil)
13 h
Dinar popular
15 h
PDs
16 h
Taller de pancartes i piràmide de violències
18 h
Ens afegirem a la marxa nocturna del 8M
Org. Grup de Dones Portenyes

Horts del c. Maladeta amb c. Alcúdia

Adreces
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Via Favència, 288-A
Ateneu Popular de Nou Barris
C. Portlligat, 11
Biblioteca les Roquetes
Via Favència, 288-B
Biblioteca Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 2
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet, 11
Casal de barri Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, 1
Casal de barri Trinitat Nova SomLaPera
C. Garbí, 3
Casal de barri Verdun
C. Luz Casanova, 4
Casal de gent gran Can Peguera
C. Camós, 3
Casal de gent gran Turó de la Peira
C. Dr. Pi i Molist, 39 int.
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
Centre Cívic Can Verdaguer
C. Piferrer, 94
Centre Cívic Torre Llobeta
C. Santa Fe, 2 bis
Centre Cívic Zona Nord
C. Vallcivera, 14
Centre Ton i Guida
C. Romaní, 6
Espai Jove Les Basses
C. Teide, 20
Masia de la Guineueta
Pl. Ca n’Ensenya, 4
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20

barcelona.cat/ecofeminismes

