Dimecres, 14 de març
A les 19 h
Recital poètic homenatge a Clementina Arderiu
2a part: recital poètic de lliure participació, obert a poetes,
músics i cantautors.
1a part: vida i obra de la poetessa, per Glòria Bosch, Dolors
Pérez, Rafael Soteras, amb la col·laboració del Grup d’Opinió
Àmfora.
Lloc: Biblioteca del Vapor Vell
Organitza: Col·lectiu Artistes de Sants

ADRECES
Centre cívic de les Cotxeres de Sants
C/ Sants, 79
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs
C/ Rector Triadó, 53
Centre cívic Font de la Guatlla
C/ Rabí Rubèn, 22
Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185
Biblioteca del Vapor Vell
C/ Joan Güell, 14-22
AV de Badal, Brasil i la Bordeta
C/ Daoiz i Velarde, 30
Centre Social de Sants
C/ Olzinelles, 30

Dijous, 15 de març
A les 19.30 h
Aula de Formació Josep Guinovart
Conferència “La Dona i la Música”, a càrrec de Victòria Palma,
periodista i musicòloga. Lloc: la Sala d’Actes del centre cívic
Cotxeres de Sants
Lloc: Sala de conferències de les Cotxeres de Sants
Organitza: Col·lectiu d’Artistes i centre cívic Cotxeres - Casinet
Entrada lliure

PER A MÉS INFORMACIÓ
www.bcn.cat/santsmontjuic

Divendres, 16 de març
A les 18 h
Performance-taller: Nosaltres les dones
i la nostra relació amb l’èxit.
Performance: Trinidad Garcia Espinosa
Taller: L’Escletxa
Lloc: Centre Social de Sants
Organitza: L’Escletxa Atenció i prevenció de les violències de
gènere

bcn.cat/dona

twitter: BcnSants_Mont
facebook: santsmontjuic

Dimarts, 27 de març
A les 19 h
Cinefòrum: La vida secreta de las palabras,
d’Isabel Coixet.
Presenta la doctora Lluïsa Bertran, en col·laboració amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sants - Montjuïc.
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Sants,
Lloc: AV de Badal, Brasil i la Bordeta

8 DE MARÇ
DIA DE LES DONES
Consell de les Dones
del Districte de Sants –
Montjuïc
El Consell de les Dones és un òrgan
de consulta i participació del Consell
del Districte, format per associacions,
grups, o dones a títol individual, que
volen impulsar accions o iniciatives
des d’una perspectiva de gènere.
Si desitgeu participar en el Consell
de les Dones, adreceu-vos a la tècnica
referent per a temes relaconats
amb les dones del Districte de Sants–
Montjuïc.
Seu del Districte. Serveis Personals.
C/ Creu Coberta, 104, telèfon 932 916 322

La
coresponsabilitat
no té gènere

8 DE MARÇ
DIA DE LES DONES
ACTE UNITARI PROMOGUT PEL CONSELL
DE LES DONES DEL DISTRICTE
Dimarts 20 de març
18.00 h
Lapsus espectacles i Impacta T presenten:
A jornada completa
Per què les dones carreguem tot el pes? Per què aquests rols?
D’on surten aquests patrons?
Espectacle interactiu i participatiu on el públic deixa de ser un
simple espectador per passar a substituir els actors i ajudar
així la protagonista a trobar noves formes d’actuar davant la
situació que planteja A jornada completa.
Lloc: sala d’actes del centre cívic El Sortidor

ACTES ORGANITZATS PELS
EQUIPAMENTS I PER LES ENTITATS
DELS NOSTRES BARRIS
Del 21 de febrer a l’11 de març
Exposició “ART I DONA” a l’aparador
del Casinet d’Hostafrancs.
“Els rols i la mare que els va parir”, exposició-instal·lació del
Grup 3-D.
El divendres 24 de febrer, a les 19.30 h inauguració amb
performance del grup 3-D : Anna Bafalluy, Montse J. Sorribes i
Anna López. Rols que ens etiqueten... rols que ens discriminen.
Lloc: aparador del Casinet d’Hostafrancs
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Sants
Del 6 al 24 de març
Exposició “Art i dona” en homenatge
a Clementina Arderiu.
Inauguració: dimarts 6 de març, a les 19.30 h, amb performance poètica del Col·lectiu d’Artistes de Sants.
La poetessa que, com a dona, deia que tenia dos mons contradictoris, l’un que li dictava el cor i l’altre que pertanyia als
rols socials.

Visites guiades de dilluns a divendres de 18 a 20 h.
Artistes de l’exposició: Montse Artal, Anna Bafalluy, Isabel
Blanco, Mey Caro, Elisabet Castelló, Maria Ciurana, Mary Franquet, Aurora Gassó, González Ventosa, Conxa Ibáñez, Montse
J. Sorribes, Rosario Lahoz, Dolores Latorre, Anna López Isart,
Carmen Marín, Carme Mola, Rosa Muñoz, Vicen Piqueras, Llúcia Pujol, Anna Rodà, Amèlia Romero, Marina Sauret, Francesca Surribas, Pilar Villuendas.
Lloc: sala d’exposicions Lluïsa Franch del centre cívic
Cotxeres de Sants
Dimarts 6 de març
19.30 h
Aula de formació Josep Guinovart
Conferència: “A la recerca de la llibertat: dones que van
lluitar per la igualtat d’oportunitats”, a càrrec d’Isabel
Gascón i amb el suport de Fent Història.
Entrada lliure.
Lloc: sala de conferències del centre cívic Cotxeres de Sants
Organitza: centre cívic Cotxeres de Sants

Dia de la dona
al centre cívic EL SORTIDOR
Dijous 8 de març
19-19.30 h
Presentació Jornades.
Des del centre cívic El Sortidor, un any més, volem fer èmfasi
en la importància de treballar per sensibilitzar tota la població
del barri i implicar-la perquè tots i totes aportem el nostre
esforç en la reivindicació.
És un dia que tradicionalment s’aprofita per reivindicar el
feminisme. Aquest dia commemora la lluita de la dona per
la seva participació, juntament amb l’home, en el camp del
treball i la societat en general

19.30-22 h
Pel·lícula: Lady Chatterley.
Constance Chatterly és una dona casada que se sent atrapada
en un matrimoni asexual. El seu marit, un veterà de guerra invàlid i incapaç de satisfer-la al llit, li suggereix que mantingui
un afer amb un home de la seva mateixa classe social.

22.00 h
Delirium
Creació col·lectiva d’investigació teatral sobre la dona i l’etapa
vital dels 30 i que tracta la decisió la identitat, l’educació, el
teixit social, els cànons culturals i la herència familiar.

Divendres 9 de març
20-21.30 h
Espectacle Dona havies de ser.
Un espectacle emotiu on la narració i la música ens portaran
al món de diferents dones que pateixen violència de gènere,
discriminació i dominació.

Dia de la dona
al centre cívic Casa del Rellotge

Dissabte 10 de març
13-14 h
Cabaret poètic. Cia. Desterrades.
Obra de poesia que ens traslladarà al món del vers vist i sentit
per dones
14 h
vine a delectar-te i submergir-te amb els sabors d’aquí i
d’arreu.
16.30-18 h
Taller de dones organitzat per dones.cat.
Aquest taller analitzarà els usos del temps, la gestió del temps
entesa com un dret i per aquest motiu promou canvis en l’organització social que tenen com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana.
18-20 h
Concurs de curts
Amb el 8 de març al nostre calendari, el Dia Internacional de
la Dona, volem crear un espai per poder reflexionar sobre el
paper de la dona en la societat a través del cinema. Per això,
aquest certamen de curtmetratges està basat en aquesta temàtica: la dona, avui i al llarg de la història i la seva projecció
en el futur.

Divendres 9 de març
A les 17 h
Taller de Risoteràpia
El taller de riure és una eina de creixement personal molt potent que ens farà viure experiències enriquidores, així com
augmentar l’autoestima i canviar la nostra forma de veure la
vida. A càrrec de Saikavi.
Activitat gratuïta. Cal fer inscripció prèvia al centre cívic Casa
del Rellotge. Lloc: sala Pepita Casanellas
A les 20 h
Xicana
Espectacle còmic amb un toc de màgia de la pallassa Xicana.
Qui et pot trucar a la porta de casa? A qui reps a casa al llarg
d’un dia? Passi, passi que veurà el piset... Màgia de prop en
un dia! 4 personatges et visiten. Bon dia: una operària de la
companyia de telèfons i comunicacions Magitel. Bon profit:
la cartera porta les cartes, normals, urgents o certificades i
algunes que hauràs de signar. Bona tarda: una veïna pensionista que, per completar la pensió, ven enciclopèdies i llibres
del seu difunt marit. Bona nit: una amiga pija que ve a fer una
reunió per prendre el “Cubiletmix”, la darrera joia del mercat
per cuinar de luxe!
Preu entrada: 2 euros. Lloc: sala Pepita Casanellas
Dimarts, 13 de març
A les 14 h
Dinar de la dona
Actuació petit teatre “Princeses”
Organitza: Grup de Dones de Font de la Guatlla
Lloc: centre cívic Font de la Guatlla

