PIAD SANTS - MONTJUÏC
Pas de Fructuós Gelabert, 2
Tel. 932 918 731
Correu electrònic: piad_santsmontjuic@bcn.cat
Horaris d’atenció:
Dilluns, dimecres i divendres de 09.00 a 12.00 h,
Dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h.

FONT DE LA GUATLLA
Dimarts 24 de novembre, a les 19.00 h
ÀNCORA, CENTRE CULTURAL DE L’ÀMBIT DE LA DONA
Carrer Sant Eloi, 5
Telèfon: 932 235 082

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de SantsMontjuïc és un servei municipal de proximitat que ofereix:

ASSOCIACIÓ FONT DE LA GUATLLA
Carrer de Montfar
Telèfon: 934 262 069

• Informació sobre aspectes relacionats amb la legislació, la
discriminació laboral o salarial i la violència de gènere

CASA DEL RELLOTGE
Passeig de la Zona Franca, 116
Telèfon: 934 322 489

• Informació i orientació sobre recursos laborals, formatius i
personals

• Informació sobre associacionisme femení
• Espais de trobada i participació.

• Atenció personalitzada i grupal. Acompanyament, si s’escau,
a través de la xarxa de col·laboració amb entitats de dones.

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Pl. Sortidor, 12
Telèfon: 934 434 311

• Organització i/o realització de xerrades sobre la situació de les
dones, violència de gènere, vida quotidiana i la mirada de les
dones, entre d’altres.

CENTRE CÍVIC LA CADENA
Mare de Déu de Port, 397
Telèfon: 933 313 498

• Grups formatius i de suport per a dones i tallers d’eines personals, d’autoestima, de relacions afectives i sexualitat...

• Assessorament jurídic.

• Assessorament psicològic.

DISCURS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
LECTURA DELS NOMS DE TOTES LES DONES
ASSASSINADES DURANT EL 2015
ENCESA D’ESPELMES I ACOMPANYAMENT DE VIOLÍ
Lloc: Associació Font de la Guatlla
Organització: Grup de Dones de Font de la Guatlla
Hi col·labora: Escola Jam Session

LA MARINA

La Marina és dona
Dilluns 23 de novembre, a les 18.30 h

ESTIMA’T
El grup de dones Les Girasols et conviden a participar en l’experiència de donar veu a totes aquelles dones que pateixen
en silenci la violència de gènere. A través del fil conductor del
gest, el silenci i la música, mostraran que pot trobar-se llum
darrera el caos personal que comporta el patir maltractament
físic i/o emocional. “Demanar ajut” és el primer pas per iniciar,
acompanyades, el camí de sortida, amb èxit.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
Albareda 22-24
Telèfon: 934 433 719
L’ENGRANATGE – ATENEU POPULAR
Alts Forns 69, local 8
Telèfon: 933 488 607
SALA PEPITA CASANELLAS
Passeig de la Zona Franca, 185
Telèfon: 932 563 730

Districte de
Sants-Montjuïc

25 de novembre

Dia internacional per a l’eliminació

de la violència vers les dones

#BCNANTIMASCLISTA

Lloc: Sala Pepita Casanellas
Organització: Les Girasols
Hi col·laboren: L’Engranatge-Ateneu Popular, Àncora, PIAD,
Unió d’Entitats de la Marina, Associació Guineocatalana,
Centre Cívic La Cadena i Pla d’Acció Comunitària de la Marina

Dimarts 24 de novembre, a les 17.30 h

VÉNS AL PIAD?
Presentació dels serveis que ofereix el Punt d’Informació i
Atenció a les Dones (PIAD) del Districte de Sants-Montjuïc.
Veniu a conèixer aquest servei adreçat a totes les dones del
districte i proveu un dels seus tallers.
Lloc: Centre Cultural per la dona ÀNCORA
Organització: PIAD
Hi col·labora: Les Girasols, Engranatge-Ateneu Popular,
Àncora, PIAD, Unió d’Entitats de la Marina, Associació
Guineocatalana, Centre Cívic La Cadena i Pla d’Acció
Comunitària de la Marina.

Dimarts 24 de novembre, a les 18.30 h

TALLER D’AUTODEFENSA
En aquest taller trobaràs un espai on augmentar la consciència de tu mateixa i de l’espai i, d’aquesta manera, podràs
potenciar la teva seguretat física i emocional.
Es treballarà al voltant de la percepció, la calma, la intuïció, la
consciència de l’espai, la potència física, l’autoconeixement i
l’autoestima.
Lloc: Centre Cultural de l’àmbit de la dona ÀNCORA
Organització: PIAD
Hi col·laboren: Les Girasols, Engranatge-Ateneu Popular,
Àncora, PIAD, Unió d’Entitats de la Marina, Associació
Guineocatalana, Centre Cívic La Cadena i Pla d’Acció
Comunitària de la Marina.

Dimecres 25 de novembre, a les 17.30 h

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Concentració per denunciar tot tipus de violència que pateixen
les dones. Es farà la lectura del manifest i recordarem totes
les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles durant el 2015.
Lloc: Pl. de la Marina
Organitza: Les Girasols, Engranatge-Ateneu Popular,
Àncora, PIAD, Unió d’Entitats de la Marina, Associació
Guineocatalana, Pla d’Acció Comunitària de la Marina i Centre
Cívic La Cadena.

Dimecres, 25 de novembre a les 18 h

CINEFÒRUM: BUITS
El projecte del documental Buits neix amb la intenció d’oferir
una visió poc coneguda del problema de la violència de gènere, fent-ho des de la perspectiva dels homes agressors en
procés de rehabilitació que expliquen la seva experiència i les
perspectives de futur.
Lloc: Sala Pepita Casanellas
Organització: Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita
Casanellas

Dijous 26 de novembre, a les 17.30 h

VIOLÈNCIA EN L’ÀMBIT FAMILIAR
Xerrada a càrrec de Vanessa Gaibar, antropòloga especialista
en audiovisuals i membre de l’Associació per la Igualtat d’Oportunitats Diversya, que permetrà tenir més eïnes per a la valoració i visionat dels curtmetratges.
Cinefòrum: “EL ORDEN DE LAS COSAS” i “ÉREM FELIÇOS”
Curtmetratges que reflexen diferents formes de violència en
l’àmbit familiar. Comptarem amb la presència del director Roger
M. Puig.
Lloc: Centre cívic La Cadena
Organitza: Centre cívic La Cadena
Col·labora: Les Girasols, Engranatge-Ateneu Popular, Àncora,
PIAD, Unió d’Entitats de la Marina, Associació Guineocatalana,
Centre Cívic La Cadena i Pla d’Acció Comunitària de la Marina.

Divendres 27 de novembre, a les 17.30 h i 19.00 h

MOU-TE I EXPRESSA’T: MOVIMENT EXPRESSIU I
BIODANSA
Vine a tastar aquestes dues tècniques que et permetran estimular, cuidar i facilitar els processos de canvi personal alhora
que podràs restablir l’harmonia entre el cos, les emocions i els
pensaments.
Començarem amb el moviment expressiu, a càrrec de Cristina
Bortolotti, i seguirem amb la Biodansa, facilitada per l’Eveline
Chagas.

Lloc: Centre Cultural de l’àmbit de la dona, Àncora
Organització: Centre Cultural de l’àmbit de la dona, Àncora
Hi col·laboren: Les Girasols, Engranatge-Ateneu Popular, Àncora,
PIAD, Unió d’Entitats de la Marina, Associació Guineocatalana,
Centre Cívic La Cadena i Pla d’Acció Comunitària de la Marina.

Dissabte 28 de novembre, a les 11.00 h

JORNADA COL·LECTIVA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES
Pintada col·lectiva d’un mur i tauleta informativa
Lloc: Pl. de la Marina
Organització: L’Engranatge, Ateneu Popular La Marina - Zona
Franca.
Hi col·laboren: Les Girasols, Àncora, Unió d’Entitats de la
Marina, Associació Guineocatalana, Centre Cívic La Cadena,
Pla d’Acció Comunitària de la Marina i PIAD.

POBLE-SEC
PerSpectiva

Dijous 12, 19 i 26 de novembre, de 10.00 a 11.30 h

DES DE LA MEVA LLIBERTAT
Taller de moviment expressiu.
En aquest taller, explorarem i descobrirem nous espais de llibertat interior a través del moviment corporal, la música i el joc.
Conèixer millor qui sóc i què vull en la meva vida, des de la
llibertat i posant límits quan sigui necessari, aquests seran els
objectius del treball psicocorporal que et proposem.

Lloc: Centre Cultural Albareda
Organització: Centre Cultural Albareda
A càrrec de: Ana Salas

Dimarts 17 de novembre, a les 17.15 h

PUBLICITAT I JOGUINES. COM INFLUEIXEN EN LES NENES
I EN ELS NENS?
Hi ha joguines per a nenes? I joguines per a nens? O totes les joguines són per a tothom? En aquest espai analitzarem diferents
anuncis publicitaris per veure com influeixen en els desigs d’uns
i de les altres i en els de les famílies. Debatrem sobre els valors
que potencien les joguines, les pors i els perjudicis sexistes.
Es disposa de sala per a espai infantil. En cas de necessitat cal
informar al centre. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor
Organització: Centre Cívic El Sortidor
A càrrec de: Associació CoeducAcció

Dissabte 21 de novembre, a les 18.00 h

MONÒLEGS
Teatre i fòrum
De les heroïnes de la tragèdia grega a les dones anònimes dels
Monòlegs de la Vagina, prendrem la paraula de personatges femenins del teatre i la narrativa que han donat veu a les dones i
s’han rebel·lat contra el poder establert i la violència masclista.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor
Organització: Centre Cívic El Sortidor i associació cultural
Trama
Col·labora: Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones.

Dijous 26 de novembre, a les 19.30 h

BUITS
Cinefòrum
El projecte del documental Buits neix amb la intenció de donar
una visió poc coneguda del problema de la violència de gènere,
fent-ho des de la perspectiva dels homes agressors que han
acceptat realitzar una teràpia i estan en procés de rehabilitació.
El cinefòrum es proposa com a debat de les impressions i experiències que narren aquests homes.
Organització: Centre Cultural Albareda
Hi col·labora: PIAD, Punt d’Informació i Atenció a la Dona
A càrrec de: Associació teatral Mousiké

Dimarts 1 de desembre, a les 17.15 h

COEDUQUEM A CASA? PROPOSTES PER AL DIA A DIA
Quin paper té la família en l’educació de les nenes i dels nens?
Eduquem igual els fills i les filles? Som conscients que són
molts els elements que influeixen en l’educació dels infants
però sabem que el paper de la família és cabdal en el desenvolupament de les habilitats, capacitats i valors. És per això que
cal una revisió constant de les pròpies pràctiques quotidianes.
En aquest espai de tertúlia debatrem sobre les possibles diferències inconscients però que influeixen de manera directa
en les identitats de gènere.
Es disposa de sala per a espai infantil. En cas de necessitat cal
informar al centre. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic El Sortidor
Organització: Centre Cívic El Sortidor
A càrrec de: Associació CoeducaAcció.

SANTS
Dimecres 25 de novembre, a les 17.30 h

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
EL CRIM DELS LLENÇOLS BLANCS
Acció teatral de denúncia al voltant dels crims contra les dones
que provoca un impacte visual i emocional a les persones que
hi assisteixen i també trenca amb els estereotips que diuen que
aquesta violència sols es produeix en persones amb quadres
familiars i socials determinats.
Lectura del manifest i record a totes les dones assassinades en
mans de les seves parelles o exparelles durant el 2015.
Lloc: Plaça Bonet i Muixí
Organització: Districte de Sants-Montjuïc

