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Des de l'AFEV defensem sempre la perspectiva feminista en
els acompanyaments. Aquest any, i en motiu del 8-M, us
proposem
tàndem
gènere.
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MANIFEST
L’AFEV vol unir-se a les iniciatives que al voltant del 8 de març una
vegada més faran dels propers dies unes jornades de denúncia de les
desigualtats de gènere i reivindicació del feminisme com l’eina
necessària per a l’equitat social.
Aquest últim any en el context de la pandèmia i el confinament han
posat de relleu la importància de les feines de cures a la nostra
societat; des de l’atenció dels infants a nivell domèstic fins la seva
educació, el suport emocional o cuidar de les persones dependents,
tasques que històricament han estat i continuen estant
particularment feminitzades. Algunes d’aquestes que fins ara en part
es duien a terme a l’escola, els serveis sanitaris o les pròpies
comunitats a través de diferents espais, han tornat a recaure amb
més importància sobre les dones degut a la divisió sexual del treball
en l’àmbit domèstic. Les conseqüències però no s’han reduït a aquest
àmbit si no que hem vist com en el mercat laboral les dones
registraven taxes d’atur fins un 25% més elevades que els homes i un
augment dramàtic dels casos de violència de gènere, sense oblidar la
major incidència que aquestes dinàmiques tenen en les dones
d’origen estranger i racialitzades.
Davant aquesta dura realitat creiem que cadascú des del seu espai i
en el nostre cas des de la mobilització de persones joves per al
voluntariat social en l’acompanyament a infants, adolescents i joves,
hem de treballar per a revertir i acabar amb la xacra social de les
desigualtats i les violències de gènere que més de la meitat de la
societat pateix a diari. Per a això volem fer una crida a tot el nostre
voluntariat a aprofitar aquesta oportunitat com a mentors i mentores
per participar d’alguna de les activitats i cites que proposem o puguin
trobar aquests dies i així incorporar, si encara no han trobat
l’oportunitat, una mirada feminista a la seva tasca.

Propostes pròpies
de l'AFEV

1) QUIZ FEMINISTA
Edats recomanades: 12-18 anys
Durada estimada: 30 minuts

ENDEVINA LA DÈCADA
Sabríeu descobrir de quina dècada del segle XX i XXI corresponen
aquesta sèrie d'imatges de dones duent a terme treballs domèstics?
Entreu a participar mentre reflexioneu!
Malgrat el pas del temps i el canvi social, la tasca de les cures
segueix recaient en les dones? Com us repartiu les tasques de la llar
a casa vostra? Tu ho has fet mai? Et faria res fer-ho? Sabries com?

Participeu!

DONES I CIÈNCIA
T'ho vas perdre? Fa unes setmanes vam celebrar el Dia de la Dona i
la Nena a la Ciència i per reflexionar de quin pes han tingut les dones
a la ciència us posem a prova!
Descobriu el quiz

2) ETNOGRAFIA
Edats recomanades: a partir de 8 anys
Durada estimada: 2 hores

Us proposem que feu una observació de l'espai públic del vostre barri
o ciutat mentre feu un volt i intenteu descobrir algunes coses que
potser veieu cada dia però que us passen desapercebudes; es tracta
de fer observacions entorn les persones que llegim com a homes i les
que llegim com a dones i quins espais ocupen.
Doneu resposta a les següents preguntes:

El mercat
A les cues del mercat o el supermercat, hi ha el mateix nombre d'homes i de
dones? De quines edats? De les persones que treballen al supermercat, quin
percentatge a simple vista hi ha d'homes i de dones?

El transport públic
Les persones que condueixen autobusos, són majoritàriament homes o
dones? I les persones passatgeres? I les persones que condueixen cotxes?

Infants i persones grans
Si veiem persones adultes que tenen cura o passegen amb nens i nenes, o
amb persones grans, quants homes podem comptar i quantes dones?

Parc
Si anem a un parc: quants homes i quantes dones hi ha? A quins llocs del
parc (bancs, parc infantil, jugant a petanca, corrent, etc.)?

Escola
Quants homes i quantes dones hi ha a la sortida d'una escola, recollint els
nens i nenes?

Penseu lliurement i proposeu altres espais o situacions que us
vingui de gust analitzar

Un cop observada i recollida la informació:
Hi ha espais on hi hagi una clara diferència entre el nombre d'homes i
dones? I espais on el nombre sigui molt similar? Per què creieu que és?

Ara que heu acabat, podeu
dissenyar el "mapa d'un barri
ideal".
Com estaria distribuït sobre el plànol?
Quant d'espai ocuparia cada
activitat (comprar, passejar, fer
esport, circular amb vehicle privat o
públic...). Què faria que aquest barri
fos igual de bo pels homes que
per les dones? I per a joves, infants i
la gent gran? Els nostres barris
actuals són així?

Mapa d'un barri ideal

3) RUTA PER LA BARCELONA
FEMINISTA
Edats recomanades: a partir de 12 anys
Durada estimada: 2 hores

Us proposem fer un petit recorregut per alguns dels llocs
emblemàtics vinculats a les dones mentre passegeu per Barcelona.
La ruta comença a Paral·lel, acaba al Parc de la Ciutadella i consta
de 7 parades. A continuació us deixem un mapa amb el recorregut,
que es pot fer tant caminant com amb transport públic.
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A les pàgines següents trobareu cadascuna de les parades, la seva
ubicació exacta, la seva descripció i alguna proposta per reflexionar.

1. Presó de dones Reina Amàlia
Ubicació exacta: Plaça Folch i Torres

Si us situeu a la Plaça Folch i Torres, veureu que és un espai agradable:
hi ha un parc infantil, bancs per seure, una pista de bàsquet...
Ara bé, sabíeu que en aquesta plaça abans hi havia una presó? Aquesta
presó, anomenada "Reina Amàlia", va collir homes i dones del 1839 al
1904, any en què es va inaugurar la presó de la Model i la Reina Amàlia es
va convertir en una presó femenina. Us deixem un mapa amb una foto
perquè us feu una idea d'on estava ubicada la presó:

La majoria de les recluses havien estat detingudes per haver comès
petits furts; també n'hi havia que eren preses polítiques; d'altres estaven
tancades acusades de ser lesbianes, blasfemes (per exemple, per
expressar una opinió contra l'Església) o per dedicar-se a la prostitució;
fins i tot n'hi havia alguna acusada d'escàndol públic. Moltes dones
estaven en presó preventiva, és a dir, sense haver estat condemnades
per cap delicte.
Les condicions de vida dins la presó eren extremes: penseu que a la
ciutat no hi havia aigua corrent ni electricitat, i dins la presó tot
s'agreujava. Les malalties es convertien en epidèmies. Les parets queien
a trossos, els terres s'esquerdaven i les dones malvivien en condicions
absolutament insalubres. El 19 de juliol de 1936, després d'aturar el cop
d'estat militar, es van alliberar les preses i es va enderrocar la presó.
Avui en dia hi ha presons de dones? En coneixeu alguna?

2. Societat Autònoma de Dones
Ubicació exacta: Carrer Ferlandina 20

Si aneu al número 20 del
carrer de Ferlandina, hi
trobareu la placa següent:

I és que aquesta és la ubicació on es
trobava la Societat Autònoma de Dones,
una organització feminista fundada l'any
1891 per Teresa Claramunt (dirigent
política), Ángeles López de Ayala
(activista feminista republicana) i Amàlia
Domingo (escriptora feminista).
L'objectiu d'aquesta organització, que es
considera de les primeres organitzacions
feministes a Catalunya, era defensar els
drets laborals i socials de les dones i la
seva autoemancipació. En aquest local,
s'hi realitzaven activitats pioneres a
l'època com ara classes d'alfabetització
per dones, actes esportius i recreatius,
debats polítics, cicles pedagògics... A la
segona imatge de dalt, hi trobem una
manifestació de dones convocada per
Ángeles López de Ayala a favor de
l'educació laica.

Teresa Claramunt

Ángeles López

Amalia Domingo

Sabríeu dir organitzacions actuals de defensa del dret de les dones? Us
animem a buscar-ne per Internet i conèixer la seva tasca.

3. Dones i la Universitat de Barcelona
Ubicació exacta: Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585

A la Gran Via, davant de plaça Universitat, hi ha la seu central de la
Universitat de Barcelona, que va ser la primera en acollir dones com a
estudiants de l'Estat Espanyol.
Tres dones van ser les primeres en matricular-s’hi: Elena Maseras es va
matricular l'any 1872, Dolors Aleu el 1874 i Martina Castells el 1877.
Totes tres van estudiar medicina, i la última es va convertir la primera
dona en assolir el doctorat l’any 1882.

Martina Castells

Dolors Aleu

Elena Maseras

A més, la Universitat de Barcelona, des de l’any 1982, acull el Centre
d’Investigació Històrica de la Dona a la Facultat de Geografia i Història
del carrer Montalegre.

Sabeu a quin tipus
d'estudis hi ha més
homes i a quin tipus
d'estudis més
dones? Aquest
informe conté
gràfiques
interessants!

4. Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a la Dona
Ubicació exacta: Rambla de Canaletes 10

Al bell mig de la ciutat de Barcelona, al número 10 de la Rambla de
Canaletes, es va situar l’Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a la Dona,
una institució pionera creada per Clotilde Cerdà (també coneguda com a
Esmeralda Cervantes), una arpista de fama mundial, activista, precursora
del feminisme i compromesa amb l’emancipació de les dones. L’Acadèmia
era un centre exclusivament femení que oferia formació professional,
científica i artística accessible també a través de beques per a dones
obreres.
Cal tenir en compte que en aquells moments Espanya prohibia a les
dones l’accés a l’ensenyament superior, un veto que no es va aixecar
completament fins al 1910. L’objectiu era que la dona pogués accedir al
mercat laboral i progressar professionalment, deixant de dependre
econòmicament de l’home (primer el pare, després el marit). L’acadèmia
era, en definitiva, un projecte pioner d’empoderament femení, dirigit per
dones i per a les dones.
L'Acadèmia des de Pl. Catalunya

Alumnes de música de
l'Acadèmia
Clotilde Cerdà

Creieu que actualment encara hi ha oficis i tasques que es consideren
només per homes i d'altres per dones? En sabríeu posar exemples?

5. Institut de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona
Ubicació exacta: Carrer de Sant Pere Més Baix 7

Situat al carrer de Sant Pere Més Baix, 7, (actualment, Biblioteca
Francesca Bonnemaison), L'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona va ser una institució d'educació social adreçada a la formació
cultural i professional de la dona. L'Institut va ser fundat el 1909 i dirigit
per Francesca Bonnemaison i Farriols, la qual pensava que l’alliberament
de la dona i el reconeixement dels seus drets es podrien assolir través de
la il·lustració i la formació. Bonnemaison creia que era urgent dotar les
dones, sobretot a les dones obreres, de recursos professionals i culturals
per enfortir-les i alliberar-les de la pobresa i la dependència. Rosa
Sensat, mestra catalana amb un paper clau en el desenvolupament de
l'escola pública, va ser l'assessora pedagògica de l'entitat.
L’objectiu de la institució era la millora de les dones, així com aportar
coneixements científics, culturals, artístics i manuals a les dones obreres.
S’oferien classes i cursos diversos per a la formació de les noies
treballadores. Oferia coneixement i formació que responien a les
necessitats de les associades. També s'oferia el cant coral, l'educació
rítmica, la plàstica, la dansa, l'excursionisme, el teatre, l'esport, la
natació, etc. Es va crear una borsa de treball per a les associades així
com una petita caixa d'estalvis, i també l'assistència mèdica gratuïta.
Aquest plantejamentva ser un èxit: es va passar de 320 associades l'any
1909 a 8.050 el 1930.
Sabríeu dir quines
activitats poden fer
avui en dia les
dones a l'Institut de
Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona?
Si cal, entreu i
pregunteu! Com ha
afectat el Covid a la
programació?

6. Glorieta de la Transexual Sonia
Ubicació exacta: Parc de la Ciutadella, Passeig de Picasso 21

Si aneu al Parc de la Ciutadella, davant de la Cascada Monumental podeu
trobar la Glorieta de la Transexual Sonia. Aquesta Glorieta és un espai
públic que abans s’anomenava “Glorieta dels Músics” o “Plaça dels
Músics”, i que el 2013 va ser renombrada en record de Sonia Rescalvo
Zafra, una dona trans que el 1991 va ser assassinada per un grup
d’skinheads neonazis. La Glorieta es va construir l’any 1884, i tenia la
funció d’acollir la banda de música municipal de Barcelona, de manera
que totes les persones que volien gaudir de la música se situaven al
voltant de la glorieta. La nit del 6 d’octubre de 1991, Sonia Rescalvo va
ser assassinada en aquesta glorieta a causa de la seva identitat de
gènere. Des d’aleshores, el lloc és un punt de trobada anual
d'homenatges i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+.
L’assassinat de Sonia pel sol fet de ser una persona trans va adquirir una
gran rellevància perquè és el primer assassinat transfòbic documentat i
del què es té constància a Espanya. Els fets van ser denunciats i
condemnats: el 1994 es va celebrar el judici a Barcelona i es va
sentenciar els agressors a 310 anys de presó, tot i que posteriorment el
Tribunal Suprem va rebaixar les penes a la meitat. L’any 2011, a excepció
de dos dels agressors, la resta eren ja en llibertat. La premsa de l’època
va adoptar una posició molt poc respectuosa, utilitzant el seu nom
anterior, tractant-la en pronoms masculins i descrivint-la amb atributs
discriminatoris.
Què vol dir ser una
dona trans? Què és el
deadname? Què és un
grup d’skinheads
neonazis?
Creieu que encara
existeix la
discriminació contra
les persones trans?

7. Dones i estàtues - Parc de la Ciutadella
Ubicació exacta: Parc de la Ciutadella

Donant un cop d’ull a les estàtues i monuments de Barcelona podeu
veure que la majoria són de dos tipus: religiosos i culturals o en
homenatge a homes. Per exemple, hi ha estàtues i monuments a
personalitats com Picasso, Frederic Soler, Jacint Verdaguer, Francesc
Macià, el Doctor Andreu, Mahatma Gandhi, Àngel Guimerà, Pompeu
Fabra, Antoni Viladomat, Antoni Gaudí, a Joan Salvat Papasseit, Narcís
Monturiol… I una llarga llista.
En canvi, hi ha molt pocs monuments i homenatges a dones. És per això
que us proposem per a la segona parada que busqueu el monument que
hi ha dins el Parc de la Ciutadella en homenatge a Pepita Teixidor, una
pintora catalana. Cal que us col·loqueu a la Glorieta de la Transexual
Sonia, mirant a la Cascada Monumental, i a mà esquerra trobareu un
espai verd d’on surt el bust a Pepita Teixidor.
Altres dones homenatjades amb monuments
a Barcelona: la ballarina i cantant de
flamenc Carmen Amaya, que té una font
(Plaça de la Brugada) al seu honor i una
estàtua (Avinguda Miramar - Jardins de
Joan Brossa) , l'actriu badalonina Margarida
Xirgu (Plaça del Canonge Colom) i la
veu/testimoni i víctima del genocidi jueu
Anna Frank (façana del Centre Cívic Artesà
de Gràcia). Però hi ha moltes altres dones
molt importants durant la història a les
quals no s'ha fet cap monument, a
diferència de
les nombroses efigies
dedicades a homes.

Us proposem dues activitats:
a) L'art també és cosa de dones! Sabeu dir el nom de 5 artistes catalanes?
b) Busqueu l'obra de Pepita Teixidor i escolliu la pintura que us agradi més!

4) MIRADA CRÍTICA SOBRE LA
PROPAGANDA
Edats recomanades: a partir de 10 anys
Durada estimada: 2 hores

La nostra cultura, a través de molts canals com les pel·lícules, les
sèries, la música o la publicitat, crea o divulga rols i estereotips de
gènere molt marcats i diferenciats que haurien d'ocupar dones i
homes. D'entre ells, per les dones la cultura de les imatges és
especialment opressiva.
S'objectifica constantment el cos de les dones: aquest es mira, es
jutja, i es denigra si no correspon al patró de bellesa imposat pel
cànon establert. Aquestes imatges, que ens impacten constantment,
modelen què fem, com veiem i ens relacionem, generant una divisió
de les tasques segons el gènere, una visió diferent del cos de les
dones i dels homes, actituds i comportaments violents cap a les
dones…
Reflexionar sobre aquestes representacions que ens inunden ha de
fer-nos pensar en el nostre comportament i qüestionar-lo. És
necessari tenir una mirada crítica sobre aquestes imatges i educarnos, perquè aquesta cultura permet abusos.

Et proposem que observis les següents imatges
publicitàries (també pots buscar més fotos!)

A continuació, podeu plantejar-vos les següents
reflexions:
Què és un estereotip? Què és el gènere? Com reprodueix la publicitat
infantil aquests estereotips de gènere?
Quins són els cànons de bellesa per a les dones i per als homes? Són iguals?
Per què? Quin sol ser el paper de la dona a la publicitat? I el de l'home? Has
vist a la publicitat persones que no es defineixen com a home o dona? De
quina manera s'usa el cos de les dones a la publicitat?

T'animem ara a donar un GIR DE 360º a aquestes
publicitats a través de diferents mitjans.
Pots pensar amb el teu tàndem en com seria una publicitat no sexista:
inventa una situació, i pensa en com seria aquesta publicitat perquè no
repeteixi estereotips de gènere. Fins i tot la pots dibuixar!
A vegades l'expressió corporal ens ajuda molt a entendre les coses…
juga a “postures impossibles”: imita la postura dels personatges en la
publicitat i notaràs l'absurd que són unes certes situacions! Mira alguns
exemples aquí!!
Pots mirar diferents “influencers” que es burlen de la
publicitat fetes a les dones, com per exemple
Celeste Barber.

Activitats als territoris
on feu tàndem
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[Concentració] Si ens aturem totes ho aturem tot
Dilluns 8 de març, a les 19h
Plaça President Tarradellas davant del Pavelló de la Penya (amb espai no
mixt al centre)
Tots els públics.
Activitat gratuïta.
Què és: Concentració Badalona feminista contra la pandèmia masclista
organitzada per la Comissió Unitària 8M Badalona.

[Teatre] Obra de teatre virtual
Dimecres 10 de març, a les 21h
Canal de Youtube: Fam de Teatre
Performance a càrrec de l'Assaig: Soletat, dol i cures.
Organitzat per: Federació de Dones de Badalona.
Què és: Obra de teatre virtual a càrrec de Fam de Teatre. Dins dels actes
reivindicatius pels Dia Internacional de la Dona. Descripció: Cinc dones. Cinc
vivències. Una realitat.
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[Exposició] Indomitas
Del dimecres 3 al dimecres 31 de març (dilluns a divendres: de les 10 a les
14.30h i de les 16 a les 21h / dissabte: de les 10 a les 14.30h)
Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver (Carrer de Quito, 8 - 10,
08030 Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta
Què és: Exhibició col·lectiva de dones artistes de tot el món unides per
presentar la seva idea personal i única del que significa la indomació.

[Activitat] La deessa de cada dona
Del dilluns 1 al dimecres 3 al dijous 11 de març
Online
Joves
Activitat gratuïta
Què és: "Activitat lúdica on treballarem els arquetips de les deesses gregues
com forma inspiradora d'autoconeixement, autoajuda i transformació
conscient."
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Centre Cívic Besòs
[Cicle] a'DONA't 2021
Projeccions Cinema
- Dijous 11 de març a les 18h: "La dona il·legal" i Dijous 18 de març a les 17h:
"Clara Campoamor. La dona oblidada"
- Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87 - 08019 Barcelona)
Concert
- Divendres 19 de març a les 19h: Músika al barri amb La Cloka Pika i BX1D
(coorganitza La Poderosa)
- Sala Carlos Díaz- IES Barri Besòs (c/ Josep Pla, 56 - 08019 Barcelona)
Exposició col·lectiva
- "Cada dia és 8 de març" (La Poderosa), "Les dones fem memòria i
expliquem història" (Associació de dones Ambar Prim), "Relats de vida"
(Martinet Solidari) - del 3 al 31 de març
- Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87 - 08019 Barcelona)
Passarel·la intercultural i feminista
- Estrena del vídeo de la Passarel·la intercultural i feminista del Besòs i el
Maresme
- Canal de youtube del Centre Cívic Besòs
Concurs de fotografia (a través d'Instagram)
- Si ets del districte de Sant Martí i tens entre 13 i 20 anys...participa al
concurs d'accions feministes a través del teu instagram, amb el Hashtag
#santmartifeminista2021 i seguint el @pijsantmarti abans de les 00:00h del
proper dia 13 de març. 3 accions s'emportaran un lot de materials
feministes. El dia 16 de març anunciarem les accions que s'emporten els
premis.
Per més info: web o enviar un correu a dinamitzacio@ccbesos.org
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[Exposició foto] El 8M a Bon Pastor
Del dimarts 2 al dissabte 20 de març (de dilluns a divendres de 10 a 14.30h i
de 16 a 21.30h)
Centre Cívic Bon Pastor (Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona)
Infants i joves
Entrada gratuïta
Què és: Mostra de recursos, fotografies i iniciatives desenvolupades amb
entitats i serveis del territori la darrera dècada al voltant de la Commemoració
del Dia de la Dona al barri de Bon Pastor.

[Taller] Autodefensa feminista
Dimecres 17 i 24 de març, de les 18 a les 19.30h
Centre Cívic Bon Pastor (Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona)
Joves de 12 - 16 anys
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (Les inscripcions als tallers per a
joves ha de fer-les el pare/mare/tutor legal de la jove presencialment al
Centre).
Què és: Taller monogràfic destinat a públic adolescent mitjançant el qual les
joves aprendran a gestionar activament el seu espai i a posar en pràctica
diverses tècniques físiques, d’expressió i de posicionament davant de possibles
situacions de violència i/o assetjament
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[Activitat] Activisme femení davant l'emergència climàtica
Dissabte 13 de març a les 11.30h
Plaça de Salvador Allende (Carrer de Batet, 11 - 08032 Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta
Què és: Acte conjunt treballat des de diferents equipaments municipals del
districte d'Horta-Guinardó.

[Xerrada] Les dones en la història de la música clàssica
Dilluns 15 de març a les 18.30h
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé (Carrer de la Murtra, 135, 145 - 08032
Barcelona)
Joves
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Què és: Xerrada amb audició.

Clot
Casal de Gent Gran de Sant Martí
[Xerrades] Mes de la Dona al Casal
Què és: Seminari de xerrades sobre la dona i l’art a càrrec de l’artista i
comissària Montserrat Pérez de Sinestèsia.
1 de març: L’escola Llotja i la revista Feminal
8 de març: De la Coranty a la Ferreras
15 de març: L’artista dels Güell i del Rusiñol
22 de març: Les abelles industrioses
29 de març: Activisme i compromís de l’Anglada
Totes les xerrades seran gratuïtes, de 12 a 13.30h i de manera online. Us podeu
apuntar a tantes com vulgueu. Cal inscripció prèvia.

s
r
e
l
l
o
Gran

s
e
l
l
e
v
o
n
a
iC

[Creació col·lectiva] Inventari 8M
Dilluns 8 de març, a les 19h
Infants i joves
Què és: Escull un objecte de casa teva amb el que identifiqui la commemoració del
8M. Fes-li una foto i comparteix-la del 22 de febrer al 6 de març a Instagram sota
l'etiqueta #inventari8M o l’envia-la al correu electrònic a inventari8m@gmail.com.
Amb una selecció d’aquests objectes, l’artista Núria Nia farà una creació audiovisual
que s'emetrà el dia 8 a les 19h a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de
l’Ajuntament de Granollers.

[Exposició foto] PoWer. Retrats de dones del barri de Can Gili
Del dilluns 8 al divendres 19 de març (de dilluns a dijous: de 16 a 19.45h i
divendres: de 17 a 19.45h)
Centre Cívic Can Gili (Camí Vell de Lliçà d'Amunt, 1)
Infants i joves
Entrada gratuïta
Què és: Aquesta exposició vol donar a conèixer i empoderar a les dones del barri de
Can Gili de Granollers. És una exposició realitzada pel fotògraf Aitor Lavado.

[Exposició] «Dones literàries»
Del dilluns 8 al diumenge 21 de març (dilluns: de 15.30h a 20h, de dimarts a
divendres: de 9.30h a 14h i de 15.30h a 20h, dissabte: de 9.30h a 14h)
Biblioteca Can Pedrals (c/ Espí i Grau, 2)
Infants i joves
Entrada gratuïta
Què és: Mostra documental de les referents literàries que durant aquest curs han pres
la paraula als clubs de lectura i a les activitats de les biblioteques de Granollers.

Més activitats
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[Activitat] Visibilitzem les dones creadores del municipi
Tot el mes de març
Dones joves, grans o de qualsevol edat
Què és: Envia’ns una foto o vídeo (de menys d’un minut) del que fas i una explicació de
150 paraules de qui ets i el perquè de les teves creacions a l’adreça
oficinadona@montcada.org o 670 020 577. Anirem visibilitzant durant tot el mes el
material a mesura que l’anem rebent a l’Instagram @igualtatmir

[Exposició] Espai de notícies falses (fakes) sobre el feminisme
Tot el mes de març
Biblioteca Elisenda de Montcada (Carrer Tarragona, 32 - 08110 Montcada i
Reixac)
Joves

[Mural] Exposició i línia del temps participativa
Entre l’1 i el 15 de març
A les xarxes d’@igualtatmir i @bibsmir i a la Biblioteca Elisenda de Montcada
Infants i joves
Què és: Tens algun llibre antic on es representa la dona? I d’ara? Ens vols explicar
alguna experiència? Fes-nos-ho arribar presencialment a les dues biblioteques de
Montcada i Reixac o per correu electrònic a oficinadona@montcada.org o 670 020 577

[Teatre] No es país para negras
Divendres 26 de març, a les 19h
Auditori Municipal (Plaça de l'Església, 12 - 08110 Montcada i Reixac)
Joves
Entrada gratuïta
Què és: Silvia Albert Sopale neix al 1976 a Sant Sebastià. És una nena negra en una
família de negres en un país de blancs. L’autora i actriu explica que “és una obra
autorefencial en la que dono veu als afrodescendents a Espanya, tot intentant evitar
les mirades paternalistes sobre Àfrica”

Més activitats
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[Activitat] Sabadell posa sobre la taula totes les opressions!
Dilluns 8 de març, a les 12h | Plaça de Sant Roc (Sabadell)
Què és: La Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI de Sabadell, ens convida a
participar d’una acció central. Participa en aquest dia i porta aquells objectes
que representin opressions, com per exemple: tapers, roba "colada" amb pinces
d'estendre, davantals, escombres, consum sexista, joguines sexistes,
xeringues, planxes, cartells sexistes, bolquers, estris de cuina, uniformes
sexistes... Totes juntes els posarem sobre la taula!

[Manifestació] Cercavila pels drets de les dones!
Dilluns 8 de març, a les 19h | Plaça Fidela Renom (Sabadell)
Què és: A partir de les 19 h, des de la Plaça Fidela Renom, sortirà una
manifestació – cercavila pels drets de les dones. Aquesta finalitzarà a la Plaça
Dr. Robert on, a les 19.30 h tindrà lloc l’acte institucional consistent en la
projecció del vídeo “Dones grans a Sabadell” i la lectura d’un text, a càrrec de
Montserrat Graner, del Col·lectiu Dones a l’Església. Comptarem amb la
participació de les Castelleres de Sabadell.
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[Concurs] Parlem d'empoderament!
Fins al 3 de març
Compte Instagram del CRIJ RellotgeXXI (@rellotgexxi)
Joves
Què és: "Envia'ns un vídeo o àudio de màxim 1 minut explicant-nos què significa
per tu la paraula empoderar-se i en quin moment t'has sentit d'aquesta manera!
Amb el material crearem un vídeo col·laboratiu que es publicarà el 8M.
Les participants entraran en un sorteig d'un val per cursar a qualsevol formació
de PeriFéricas Escuela online de feminismos alternativos"

[Activitat] Passejada feminista
Diumenge 7 de març, a les 11.30h
De la Plaça de la Vila fins la llera del Besòs
Tots els públics
Què és: Fent-nos visibles "Dones històriques als nostres carrers" - mural
participatiu i Batucada
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[Xerrada] Dones d'Art: Frida Kahlo
Dijous 4 de març, a les 19h
Espai La Foradada (c/ Alt - 08033 Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Què és: La conferència teatralitzada sobre Frida Kahlo ens acostarà al seu món
a través d'una petita producció teatral pròpia, amb la col·laboració especial de
La Jarra Azul, Associació Flamenca Trinitat Vella, alguns integrants del CC
Trinitat Vella i la cloenda de l'acte amb la millor serenata mexicana d'El Charro
de América.

[Xerrada] Escriptores transgressores i fascinants
Dimarts 9 de març, a les 18.30h
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero (c/ de Galícia, 16 - 08033 Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Què és: Escriptores que han trepitjat els marges, ultrapassat les fronteres i
volat més lluny del que s’esperava d’elles. Valentes i agosarades com Radclyffe
Hall, Anaïs Nin, Djuna Barnes, Patricia Highsmith o la poeta Gloria Fuertes.
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[Xerrada] Escriptores a la gran pantalla
Dimarts 9 de març, a les 18.30h
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (Plaça de Carmen Laforet, 11 - 08016
Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Què és: "Partirem de la lectura d’alguns dels relats més significatius d’autores
com Alice Munro, Annie Proulx, Angela Carter, Doris Lessing i Patricia
Highsmith, per descobrir com el cinema ha plasmat visualment el món
particular i personal de cadascuna d’elles. Descobrirem com els relats i les
seves adaptacions cinematogràfiques posen en qüestió nocions tradicionals
sobre gènere, classe i identitat."
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[Taller] Aprèn a fer les teves compreses de tela
Dijous 4 de març, de les 18 a les 19h
Online
Joves d'entre 14 i 25 anys
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades!
Què és: "Si tens entre 14 i 25 anys i curiositat per conèixer alternatives per la
teva menstruació. Si vols i aprendre a fer les teves compreses tu mateixa,
apunta't al taller! Cosirem juntes una compresa i parlarem al voltant del cicle
menstrual. L'opció més ecològica i respectuosa per a la teva salut i el medi
ambient!"

[Xerrada] Menstruació: malestar, dolor i sostenibilitat
Dijous 11 de març, de les 18 a les 19.30h
Sala d'actes Centre Cívic Sant Martí (c/ de la Selva de Mar, 215 - 08019
Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades!
Què és: Aquesta sessió està pensada per a persones menstruants que vulguin
conèixer i connectar amb la seva ciclitat. Es tracta el cicle menstrual des de
diferents vessants. El procés biològic, el malestar o dolor, l’alimentació cíclica i
la sostenibilitat menstrual entre d’altres.
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[Xerrada] Els viatges de la paraula. En clau femenina
Dilluns 8 de març, a les 18.30h
Biblioteca Zona Nord (c/ de Vallcivera, 3 bis - 08033 Barcelona)
Joves
Activitat gratuïta. Aforament limitat
Què és: Un homenatge a la lluita de les dones per la igualtat de drets, per acabar
amb la violència de gènere o per ser respectades, a través d’un petit recorregut
per alguns relats protagonitzats per personatges femenins. Històries que
parlen de la violència, la submissió i l’abandó, però també de la rebel·lió, la lluita i
les ganes de ser lliures.

[Ruta] Feminisme, Fanzine i Art Mural
3 murs que es poden veure a la Plaça Roja (c/ de Vallcivera, 10) Cáritas
Diocesana de Barcelona (c/ de Sant Quirze Safaja, 3) i al Casal de Barri de
Vallbona (c/ d'Oristà, 8)
Infants i Joves
Què és: Feu una ruta pel barri per descobrir el projecte d'art urbà "Feminisme,
fanzine i murals" concebut i executat des de la perspectiva de gènere, als barris
de Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana.
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[Exposició col·lectiva] Art en femení
Del 8 al 21 de març
Sala d’exposicions de l’Auditori Barradas (Rambla de Just Oliveras, 56 08901 L’Hospitalet de Llobregat)
Joves
Què és: Com cada any, amb motiu del Dia Internacional de la Dona – el dia 8 de març -,
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet organitza l’exposició
col·lectiva d’art «Art en femení«, en la que hi participen joves artistes de la ciutat,
col·lectius d’artistes i l’alumnat dels instituts de la ciutat.

[Dansa] Flor de Luz
Divendres 12 de març, a les 19h
Espai Jove La Fontana (c/ Gran de Gràcia 190-192 - 08012 Barcelona)
Joves
Amb entrada a taquilla inversa. Cal inscripció prèvia.
Què és: El títol de l’espectacle prové de la llengua zapoteca originària de Mèxic i és una
proposta de dansa vivencial en el procés creatiu i en el resultat final on es plantegen
situacions reals que han viscut les dones per fer crítica social i fer visible la situació
de la dona en la societat. Cerca el replantejament, l’estudi, l’acceptació per tal de
poder comprendre’s i sanar, des d’allò comú a allò individual.

[Ruta] Besàvies feministes
Dissabte 20 de març, de les 11h a les 13.30h
Barri de Sarrià. Punt de trobada: uns dies abans s'enviarà per mail la
ubicació exacte.
Joves
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (a partir del 6 de març).
Què és: Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones marcades per
ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la condició de les
dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de tres pioneres del
sentiment feminista. Tres dones que han passat a la història gairebé sense
monuments ni ofrenes, però sense les quals potser ens faltaria encara més camí per
recórrer cap a la igualtat.

