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PRESENTACIÓ

Al Districte de l’Eixample commemorem novament el 
25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència vers les Dones, amb una àmplia programació 
d’activitats culturals de proximitat. 

Any rere any, moltes entitats i col·lectius dels barris 
de l’Eixample, així com els seus equipaments i ser-
veis, treballen plegats per oferir durant tot el mes de 
novembre un extens programa d’espectacles d’arts 
escèniques, exposicions i tallers per reflexionar des 
dels feminismes.

Aquest any la commemoració posa l’accent en 
l’abordatge de les violències masclistes des d’una 
visió intercultural, presentant la XIV edició del Premi 
25 de Novembre que té per lema “BCN Antimasclis-
ta i Intercultural”. Com s’exposa en les seves bases, 
és clau encarar aquest repte sent conscients que dins 
les comunitats culturalment diverses, les dones es tro-
ben en situacions de desigualtat pel fet de ser dones, 
i sovint també en funció de la seva edat, sexualitat, o 
l’origen cultural, geogràfic i ètnic.

I d’allò universal a allò proper: enguany també des-
taquem l’especial implicació de les entitats feministes 
del barri de Sant Antoni que serà l’amfitrió de l’acte 
central del 25N del Districte de l’Eixample, en què par-
ticipen entitats de tot el districte i que es durà a terme 
el dia 16 de novembre a l’Espai Veïnal Calàbria 66.

També aquest any ens hem de congratular per la 
incorporació del Casal de Barri Transformadors com 
a nou equipament del districte, que neix amb la vo-
luntat de treballar des de la perspectiva feminista i 
que també organitza un acte en aquest cicle que se 
suma als organitzats pels casals de barri, l’Espai 210 
i Calàbria 66.

Us convidem, doncs, a participar d’aquesta ex-
tensa programació cultural i reivindicativa, a apro-
par-vos a les entitats dels barris que treballen dia a 
dia per lluitar contra les violències masclistes i a fer de 
l’Eixample un districte orgullosament feminista!

Eduard Corbella Cervelló
Conseller de Feminismes i LGTBI+ del Districte de l’Eixample
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ACTE CENTRAL DEL CONSELL
DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
#BCNAntimasclista

Dissabte 16 de novembre
De  16.30 a  20.30  h
A Calàbria 66 
Acte Central del Consell de les Dones per
l’Eliminació de la Violència vers les Dones
Organitzada pel Consell de les Dones de l’Eixample
i el Districte de l’Eixample
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

VESTÍBUL
16.30 h
Benvinguda i taller de pancartes per al 25N 

16.40 - 17.30 h
Recorregut Costures a l’Ànima
(en grups de 15 persones)
Recorregut visual i poètic pel món intern de diverses 
dones que han passat per processos de violència als 
seus cossos i a les seves ànimes. Unes ferides que 
s’estan sargint per dins i per fora, i que es desvetllen 
com una oportunitat de reconèixer-nos i mostrar-nos 
amb els nostres autèntics vestits, els que reflecteixen 
el nostre interior.
Aquest acte és la mostra del que s’ha treballat als 
tallers de joc teatral i estilisme emocional amb Des-
cabelladas, des de la “desdramatització” que les ca-
racteritza. Amb la col·laboració de la Fundació Aroa, 
l’Associació Hèlia i el Casal de barri Espai 210.

AUDITORI 
17.30 - 18.50 h
Cercle de debat intergeneracional
Hi abordarem temes com l’amor romàntic i la violèn-
cia dels rols de gènere i la violència masclista en les 
relacions de parella, tenint en compte les diferents eta-
pes vitals de les dones.
A càrrec de dones vinculades a entitats de l’Eixample. 
Presenta i modera la periodista Esperanza Escribano.

18.50 h
Lectura del manifest del 25N

19.00 h
First round. Cía. Las Fritas
Las Fritas és una companyia de teatre feminista, forma-
da per tres joves actrius que es van conèixer al Col·legi 
del Teatre de Barcelona fa 7 anys, 4 mesos, 17 dies, 
11 hores, 40 minuts i 12 segons. Bé, més o menys. 
Són: Laia Ferré, Adriana G. Andreo i Neus Gispert.
Sota el judici constant i l’atenta mirada de la nostra 
societat opressora, viatjarem de la mà de l’Àlex veient 
com afronta, assumeix i pateix les situacions de mas-
clisme quotidià que ens trobem les dones constantment 
a les diferents etapes de la nostra vida.
‘First Round’ (la vida és com un ring de boxe) és una comè-
dia àcida, una sàtira, una crítica a aquesta societat que 
ens marca el camí i ens observa de ben a prop. Aquesta 
peça ha sigut el resultat d’un procés de creació. Dramatúr-
gia, direcció i interpretació a càrrec de Las Fritas.

19.30 h 
Lectures d’una selecció de textos
de l’Antologia Dona que dona,
llegits per les seves autores
Dona que dona és un llibre escrit per 13 escriptores i 
6 escriptors, 28 textos que parlen de la invisibilitat i la 
sororitat de les dones, escrits per a la Jam Literària de 
Calàbria 66, a micro obert.
Organitza: Espai literari, Calàbria 66
i Taller Literario Planetababel
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19.50 h
Actuació de la Coral Performance #MeToo.
A càrrec de Dona Cançó
La Coral Performance #Metoo és un projecte social que 
vol donar visibilitat a tot allò que les dones volem dir, 
sigui quina sigui la condició social, l´edat, la naciona-
litat, la diversitat, etc. És un espai obert, un espai multi-
disciplinari on la música, les accions teatrals o la poesia 
seran el fil conductor que farà de nexe entre totes no-
saltres. Construir una xarxa feminista és molt important 
per a aquest projecte. La sororitat significa que totes les 
dones prenguem consciència que tot el que passa ens 
involucra a totes, que podem generar un canvi i trans-
metre aquest missatge al conjunt de la societat.

Presentació i conducció a càrrec de la periodista Mari 
Luz García.
S’oferirà servei d’acollida per a infants a partir de 
3 anys.
*L’acte podrà ser interpretat en llengua de signes en 
funció de la demanda. Si requeriu algun d’aquests 
serveis, cal que envieu un correu a:
donacanco@gmail.com abans del 13 de novembre.
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: Associació Descabelladas, Associació de Dones
agredides sexualment (AADAS), Associació Dona Cançó,
Associació Hèlia Dones, Ca l’Aurèlia, Calàbria 66,
Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE),
Dona Cançó, Dones Abolicionistes Nova Esquerra
de l’Eixample, Espai 210, Espai Debat, Espai literari,
Espais de Gent Gran de l’Eixample, Fundació Aroa,
Marea Pensionista, Marea de Mareas, Punt d’Informació
i Atenció a les Dones (PIAD) Eixample, Sant Antoni
Feminista, Taller Literario Planetababel, Vocalia de Dones
de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Antoni

Dimarts 5 de novembre
A les 18.30 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210)
Taller de Risoteràpia per a dones
Taller que combina recursos expressius del cos, jocs 
i danses com a mitjà per alliberar un riure sincer, la 
tensió i les preocupacions.
Cal inscripció prèvia mitjançant el correu electrònic
espai210@gmail.com
Organitzen: PIAD Eixample i Associació Xarxa Dos Deu

Divendres 8 de novembre
A les 18.15 h
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210)
Taller Familiar “Les Princeses també
es tiren pets”
Un conta contes amb titelles per treballar el gènere 
amb els infants. A càrrec de Clara Algaba.
Un cop acabat el conte es farà un taller de titelles 
reciclats amb els protagonistes del conte.
Cal inscripció prèvia: mitjançant el correu electrònic
espai210@gmail.com
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Dimecres 13 de novembre
A les 18.30 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Conferència-debat Años de Violencia
“La violencia y el maltrato
en las mujeres mayores”
A càrrec de Maribel Cárdenas Jiménez, coordinado-
ra de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i María Miguélez, cap de la  
Unitat de Treball Social de Badalona de Serveis As-
sistencials.
Organitza: Grup de Dones Abolicionistes Nova Esquerra
de l’Eixample
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Dijous 14 de novembre
A les 20 h
La Casa Elizalde (c. València, 302)
Bombers - teatre
Cies. Mise en Lumière i Barna Bé
Diuen que és una noia mentalment limitada que es va 
muntar una història d’amor amb un bomber atractiu. 
Com es pot dir “no” si no es troben les paraules per fer-
ho? Una obra a porta tancada, terrible i pertorbadora.
Reserva d’entrades des d’una setmana abans a
www.casaelizalde.com

Divendres 15 i 22 de novembre
(dues funcions)
A les 20h

Només una vegada
A càrrec de la cia. La Pocket
En Pau, novel·lista, i l’Eva, editora, són parella des 
de fa 7 anys. En Pau va pegar a l’Eva. Només una 
vegada. Ara cap dels dos té ganes de parlar-ne, però 
no tindran més remei que fer una teràpia obligatòria 
amb una psicòloga dels serveis socials. 
Intèrprets: Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat 
Quintana. Espectacle que forma part del cicle Barce-
lona Districte Cultural.

Divendres 15 de novembre
Centre Cívic Cotxeres Borrell. Espai Escènic
Tísner (c. Viladomat, 2-8) 
Entrada lliure amb reserva prèvia una setmana 
abans a https://inscripcions.cotxeresborrell.net/

Divendres 22 de novembre
Centre Cívic Urgell (c. Comte d’Urgell 145) 
Entrada lliure amb reserva prèvia a partir del 18 
de novembre a https://ccurgell.inscripcionscc.com
Funció accessible: Visita tàctil (30’ abans de la fun-
ció), interpretació en llengua de signes, audiodescrip-
ció, bucle magnètic i subtitulació.

Dimecres 20 de novembre
A les 11h
Retransmissió en streaming del monòleg
teatral “No solo duelen los golpes”
amb Pamela Palenciano
La Pamela Palenciano proposa, des d’una experiència 
de parella en la que va viure maltractament, abús i sot-
metiment al poder i la violència de la masculinitat patri-
arcal, una mirada al tipus de relacions que mantenim 
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en el marc del patriarcat, tot construint-les i patint-les. 
El monòleg es representarà al Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona, en una sessió adreçada a 
instituts d’educació secundària i a entitats d’atenció a 
dones. Aforament complet.
Podreu seguir la retransmissió a través del següent en-
llaç: https://youtu.be/dkZr1OZprRk
Organitza: Districte de l’Eixample
Hi col·labora: Conservatori Municipal de Música
de Barcelona

De 18 a 20 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Xerrada Nadons robats
A càrrec d’Adelina Ruíz i Ana Páez, presidenta i se-
cretària de l’associació Sos Bebés Robados Catalunya.
Organitza: Dones Abolicionistes Nova Esquerra Eixample

Dissabte 23 de novembre
De 10.30 a 13.30 h
Centre Cívic Casa Golferichs (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491) - Sala polivalent
Taller d’autodefensa feminista.
Cohesió de grup
A càrrec de l’Associació d’Assistència a Dones Agre-
dides Sexualment (AADAS).
Taller gratuït, obert a totes les dones interessades (por-
tar roba còmoda).

De les 12 a les 15 h
Al carrer Borrell, entre el c. Tamarit i c. Manso 
Acte del dia internacional Contra
les Violències Masclistes
Acte intergeneracional de denúncia i reivindicació 
d’un barri segur, lliure de violències masclistes. 
Hi haurà un recordatori a la veïna del barri assassi-
nada aquest any, “Mariona no t’oblidem”, lectura de 
manifest, xerrada, performance amb lectures de texts 
sobre violències i elaboració d’una pancarta mural. 
Es finalitzarà amb un vermut.
Organitza: Espai feminista de Sant Antoni i Esplai Totikap

A les 18 h
Casal de Barri Transformadors (c. Ausiàs Marc, 60)
Espectacle escènic reivindicatiu “Me Too“
(Jo També) sobre l’abús sexual en la infància
A càrrec del Grup Minerva.
Recomanat a partir de 16 anys.
Preu: taquilla inversa.
Organitza: Casal de Barri Transformadors

Dijous 28 de novembre
A les 18.30 h
Espai Veïnal Calàbria, 66 (c. Calàbria, 66)
Conferència Els (curt)circuits de la violència:
poden perpetuar la violència masclista? 
Al sud d’Europa, les estratègies dels moviments de do-
nes, de les dissidents sexuals i de gènere, i dels movi-
ments feministes, responen a un enfocament ampli del 
concepte de violències masclistes que va més enllà 
de les relacions en el si de la parella i de la família. 
Des d’aquesta visió àmplia de la violència, els circuits 
institucionals i legislatius per erradicar la violència 
masclista afecten de forma diferenciada segons la si-
tuació administrativa de les persones que la pateixen. 
És possible que aquests circuits acabin actuant com a 
dispositius que perpetuen la violència? 
Inscriu-t’hi a: barcelona.cat/espaiavinyo/inscripcions 
Per més informació, consulteu l’enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnaccio
intercultural/ca/espai-avinyo/programacio/
els-curtcircuits-del-sistema-poden-perpetuar-la-
violencia-masclista
Organitza: Programa BCN Interculturalitat
Col·laboren: Vocalia de Dones de l’AVV Sant Antoni
i Espai Debat

A les 19 h
Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64)
L’Aventura de llegir. Parlem amb...
Xerrada sobre el llibre “Violencia de género: reflexio-
nes sobre la relación de pareja y la violencia contra 
las mujeres”.
A càrrec de Miquel Pallarès (llicenciat i doctor en me-
dicina), autor del llibre.
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CALENDARI ACTIVITATS 25 DE NOVEMBRE A L’EIXAMPLE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

4 5
Taller Risoteràpia per a dones
Casal de Barri Espai 210

11

18

25

9

12

19

26

10
Col·loqui El nacimiento
de las di(ch)osas
CC Sagrada Família

13
Conferència-debat
La violencia y el maltrato
en las mujeres mayores
Espai Veïnal Calàbria 66

20
Streaming. Monòleg
No solo duelen los golpes

Xerrada Nadons robats
Espai Veïnal Calàbria 66

27

6 7 8

14
Teatre Bombers
La Casa Elizalde

21

28
Conferència Els (curt)circuits
de la violència: poden
perpetuar la violència
masclista?
Espai Veïnal Calàbria 66

Xerrada llibre “Violencia de
género: reflexiones sobre la
relación de pareja y la
violencia contra las mujeres”
Biblioteca Sofia Barat

Teatre Unheimlich
La Casa Elizalde

15
Teatre Només una vegada
CC Cotxeres Borrell

22
Teatre Només una vegada
CC Urgell

29
Teatre infantil La Perruca
CC Sagrada Família

Concert Trio Celestial 
En Clau Femenina
CC Ateneu Fort Pienc

Xerrada Violències sexuals:
una mirada crítica a les
informacions de la premsa
CC Cotxeres Borrell

Jam Literària C66
Espai Veïnal Calàbria 66

30
Jornada cuidem, cuidem-nos
Ruta 
Sortida Aula Ambiental
Sessió participativa
Casal de Barri Espai 210

16
Acte Central
Consell  Dones Eixample
Calàbria 66

23
Acte Dia Internacional
Contra les Violències Masclistes
Carrer Borrell -
Mercat St. Antoni

Taller autodefensa feminista
CC Casa Golferichs

Espectacle reivindicatiu
”Me Too”
Casal de Barri
Transformadors

17

24

1

6 7 8
Taller familiar
Famílies diverses
Casal de Barri Espai 210

9 10

 Dones supervivents. Del 4 al 15 de novembre. CC Cotxeres Borrell  Mirades de la riquesa interior. 16 de novembre. Calàbria 66

 Manifestació 25N contra les violències masclistes. Del 4 al 30 de novembre. Casal de Barri Espai 210  #Nimitja. Del 19 de novembre al 20 de desembre. La Casa Elizalde

 Toda mujer debe aprender el funcionamiento de un frigorífico. Del 5 al 26 de novembre. CC Sagrada Família  El nacimiento de las di(ch)osas. Postals d’Istanbul. Del 25 de novembre al 16 de desembre. CC Sagrada Família

EXPOSICIONS

Dreta Eixample

Esquerra

Sant Antoni

Sagrada Família

Fort Pienc

2 3 4 5
Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des de l’àmbit sociosanitari
Facultat de Medicina de la UB
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A les 20 h
La Casa Elizalde (c. València, 302)
Unheimlich - teatre
Cies. Pelipolaca i Les Desvestides
Una revisió del nostre comportament com a especta-
dors davant els cossos exhibits en els museus. Quatre 
intèrprets amb quatre corporalitats que volen ser dis-
tants del cànon femení imperant en cada una de les 
èpoques artístiques passades i fins avui en dia.
Reserva d’entrades des d’una setmana abans
a www.casaelizalde.com

Divendres 29 de novembre
A les 18 h
Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença 480)
La perruca
Teatre per a infants a partir de 7 anys i les seves famí-
lies. A càrrec de Nus Teatre.
En Luca arriba a l’escola amb una perruca... i els com-
panys i companyes de classe es riuen d’ell. A l’escola 

i a casa li posen les coses difícils, i en Luca s’entristeix 
moltíssim. Ens ajudes a canviar aquesta història? Es-
pectacle amb debat posterior inspirat en el conte La 
perruca de Luca.
Coorganitza: Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere i Centre Cívic Sagrada Família

A les 19 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Trio Celestial - En Clau Femenina
Anaïs Masllorens, mezzosoprano;
Fedra Borràs, flauta;
Marie Malechova, piano.
Concert en clau femenina que recull les obres de 
compositores com Chaminade, Alma Mahler i Clara 
Schumann, composicions de Berlioz, Ravel, Caplet i 
Gounod que a través de la seva música han expressat 
la seva feminitat així com l’estrena de Mosaic, escrita 
per a l’ocasió per la pianista del grup Marie Malec-
hova. Un concert molt especial que ens parla d’empo-
derament des de la sensibilitat.
Entrada lliure.
Cal reserva prèvia, les places són limitades. 
Reserva d’entrades presencialment, per correu electrò-
nic (fortpienc@fortpienc.org),
per telèfon (93 232 78 27)
o bé a través del nostre web www.fortpienc.org
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De 19 a 20.30 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell. Sala Polivalent
(c. Viladomat, 2-8)
Xerrada Violències sexuals: una mirada
crítica a les informacions de la premsa
A càrrec d’Ana Sández, psicòloga de l’Associació 
d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS).
Reflexionarem al voltant dels mites que la mirada patri-
arcal –sovint encara present en els mitjans de comunica-
ció– segueix perpetuant vers aquest tipus de violències.
Entrada lliure, cal fer inscripció prèvia.

A les 21 h
Jam Literària C66
Espai Veïnal Calàbria 66
Especial violència masclista
Cada darrer divendres celebrem la Jam literària. A 
la primera part es llegeixen texts breus de qualsevol 
gènere i idioma escrits pels i les participants, inspirats 
per una temàtica que s’escull en la sessió anterior. Pel 
novembre el tema estarà relacionat amb la violència 
masclista. Animeu-vos a escriure, a llegir i/o escoltar.
Organitza: Espai literari, Calàbria 66 i Planetababel

Dissabte 30 de novembre
De 10 a 14 h
Aula Ambiental Sagrada Família (c. Lepant, 281)
i Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla, 210)
Jornada cuidem, cuidem-nos
De 10 a 11.45 h
Al barri, les vides al centre. Ruta per explorar el barri 
des del punt de vista feminista. 

Quins espais ens permeten posar les cures al centre? Vi-
vim en un entorn saludable, segur, accessible, acollidor, 
divers i inclusiu? Com afecten l’urbanisme, el turisme, les 
dificultats d’accés a l’habitatge a les nostres vides? I nosal-
tres, tenim cura d’aquest entorn? Com el podem millorar?
Inici de la ruta a les 10 h a Aula Ambiental
Cal inscripció al correu info@aulambiental.org 

De 12 a 14 h, al Casal de Barri Espai 210
Sessió participativa sobre el diagnòstic
de cures realitzat durant aquest any
i pica-pica per finalitzar la jornada
Podreu seguir la retransmissió a través del següent en-
llaç: https://youtu.be/EQO0Gnhl2Rg
Organitza: Comissió de cures de CooPoblet, Comissió
de Feminismes i Canvi Social, Aula Ambiental i PIAD
Hi col·laboren: Districte de l’Eixample i Direcció de Serveis
D’Acció Comunitària

2, 3, 4 i 5 de desembre 
Facultat de Medicina de la UB (c. Casanova, 143)
Congrés per l’erradicació de les violències
masclistes des de l’àmbit sociosanitari
Jornades formatives en violències masclistes dirigides 
especialment a alumnat i professionals del àmbit soci-
al i sanitari d’arreu de Catalunya.
Més informació a: www.heliadones.org
Organitza: Associació Hèlia Dones 

Dimarts 10 de desembre
A les 19.30 h
Col·loqui. El nacimiento de las di(ch)osas
Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença 480)
L’artista Noemí Duran comparteix amb nosaltres la 
seva experiència de viatge a Istanbul, on va contactar 
amb dones d’Orient per escoltar com el plaer, el desig 
i la força vital se’ls fan presents i com s’hi relacionen. 
Una mirada poètica i política de la trobada eròtica 
i el gaudi del propi cos. La conversa partirà de la 
instal·lació “El nacimiento de las di(ch)osas. Postals 
d’Istanbul”, que estarà al vestíbul del Centre a partir 
del 25 de novembre. Vols enviar tu una postal?
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EXPOSICIONS

Del 4 al 15 de novembre
De dilluns a divendres de 10 a 21 h
i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Espai OFF d’exposicions
Dones supervivents
A càrrec de l’Associació Hèlia Dones
Aquesta exposició sorgeix d’un projecte de dones i per 
a dones, gestat i madurat per dones resilients que ja 
no són víctimes, dones apoderades que han decidit 
trencar el silenci, dones supervivents de relacions de 
violències masclistes. Aquest projecte expositiu recull 
una compilació d’elements que permeten que aquestes 
dones s’expressin lliurement al món que les envolta.
És el resultat de la participació de 12 dones molt diver-
ses, totes elles supervivents de violències masclistes, que 
ofereixen fotografies simbòliques de la seva fortalesa 
i resiliència, acompanyades d’un escrit personal en el 
qual manifesten eines i relats de recuperació i superació.

Del 4 al 30 de novembre  
Casal de Barri Espai 210 (c. Padilla 210)
Manifestació 25N contra
les violències masclistes
Exposició que recull les reivindicacions recollides per do-
nes supervivents de violències masclistes i que ens acom-
panyaran durant la manifestació del 25N de 2019.
Organitza: Associació Hèlia Dones i Associació Xarxa Dos Deu

Del 5 al 26 de novembre
Inauguració: dimarts 5 de novembre a les 19.30 h
A la sala d’exposicions Àlex Garcia del Centre Cívic 
Sagrada Família (c. Provença, 480)
Toda mujer debe aprender el
funcionamiento de un frigorífico
En aquesta exposició s’utilitza la imatge de la dona 
representada per reflexionar i posar en qüestió el 
rol que té en el sistema patriarcal. A partir del colla-
ge, l’artista juga entre la imatge que veiem i la que 
està oculta creant un llenguatge de denúncia nou on 
sembla que tot encaixi i cobri un altre sentit crític. Els 
collages ens mostren dones trencades, però parado-
xalment les composicions estan plenes d’harmonia, 
proporció i bellesa.
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16 de novembre de 16 a 21 h
Espai Veïnal Calàbria 66 (c. Calàbria, 66)
Mirades de la riquesa interior
Els mandales són dibuixos simètrics en cercles que 
s’han utilitzat en diferents cultures mil·lenàries, com a 
eina per desenvolupar la relaxació conscient, la con-
centració, la creativitat i l’autoconeixement.
A través d’aquesta exposició les dones participants 
en el taller “Introducció a l’Art dels Mandales”, han 
treballat l’equilibri mitjançant els quatre elements de 
la natura.
A càrrec de la Fundació Aroa 
Organitza: Consell de les Dones de l’Eixample

 

Del 19 de novembre
al 20 de desembre
La Casa Elizalde (c. València, 302) - Espai OFF
#Nimitja 
Exposició col·lectiva d’il·lustració amb la coordinació 
de Júlia Solans.
Selecció dels cartells fets per il·lustradores i il·lustra-
dors que van adherir-se a la campanya de comuni-

cació de l’Ajuntament de Barcelona “BCNantimasclis-
ta”, amb l’objectiu de difondre i denunciar a través de 
les xarxes socials les diverses formes i interpretacions 
de la violència masclista exercida sobre les dones.

Del 25 de novembre
al 16 de desembre 
Vestíbul del Centre Cívic Sagrada Família
(c. Provença 480)
El nacimiento de las di(ch)osas.
Postals d’Istanbul
Instal·lació a càrrec de Noemí Duran
El típic expositor de postals turístiques conté, aques-
ta vegada, imatges d’Istanbul inquietants. Tant el text 
com la fotografia es posen a dialogar per interro-
gar-nos sobre la trobada eròtica i el gaudi del propi 
cos... Vols enviar una postal?
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NOTES:
– Totes les activitats són gratuïtes excepte les que indiqui un preu
– Tots els actes tenen aforament limitat. Si cal fer reserva
  d’entrada ho trobareu especificat al web dels diferents
  equipaments

SERVEIS MUNICIPALS PER A LES DONES

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. 

PIAD Eixample
Jardins Rosa Deulofeu. Tel. 93 619 73 11

SARA. 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

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

Més informació a: barcelona.cat/dones

Telèfon d’urgències gratuït
i confidencial

ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS
– AADAS - Associació d’assistència dones agredides sexualment (*)
– Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
– 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 Dones (*)
– Associació de Dones Ca l’Aurèlia (*)
– Associació Hèlia Dones (*)
– Associació Teatre Dona (*)
– Associació Xarxa Dos Deu
– Aula Ambiental Sagrada Família
– Biblioteca Sagrada Família
– Biblioteca Sofia Barat
– Casal de Barri Espai 210
– Casal de Barri Transformadors
– Centre Cívic Casa Golferichs
– Centre Cívic Cotxeres Borrell
– Centre Cívic Fort Pienc
– Centre Cívic Sagrada Família 
– Centre Cívic Urgell
– Centre Cultural La Casa Elizalde
– Circuit Eixample contra la Violència Masclista
– CIRD. Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
– Comissió de cures de CooPoblet
– Consell de les Dones de l’Eixample
– Consell Nacional de Dones d’Espanya (*)
– Cooperativa Mujeres Pa’lante (*)
– Dones Abolicionistes Nova Esquerra Eixample
– Districte de l’Eixample (*)
– Equip Clínic CIPAIS
– 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
– Espai feminista de Sant Antoni 
– Espai Literari
– Esplai Totikap
– Federació d’Entitats de Calàbria 66
– Fundació Aroa (*)
– Fundació Enllaç
– Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
– Institut Català de les Dones
– Juguem totes (*)
– Llibreria La caníbal
– PIAD - Punt d’informació i atenció a les dones Eixample (*)
– Pla de Desenvolupament Comunitari
  de la Sagrada Família
– Planeta Babel
– Poblet Feminista
– Projecte XEIX
– Regidoria de Feminismes i LFTBI
– SOS Bebés robados
– Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH)

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




