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25 DE NOVEMBRE
Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència 
vers les dones



El 25 de novembre va ser declarat dia internacional 

contra la violència de gènere el juliol de 1981, en el 

context del primer Encuentro Feminista de Latinoa-

mérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) i 

a on les dones van denunciar la violència de gènere 

en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament se-

xual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i 

els abusos a les presoneres polítiques. El 1999, l’ONU 

va donar caràcter oficial a aquesta data, esdevenint 

el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 

envers les Dones.

Després de molts anys de lluita del moviment femi-

nista i de les dones per a visibilitzar i acabar amb 

aquesta violència, ens trobem malauradament enca-

ra lluny d’eradicar aquesta xacra quan recordem que, 

segons el Consell d’Europa, entre el 20% i el 50% 

de les dones a Europa són víctimes de la violència 

a mans de la seva parella, i que cada cinc dies una 

dona és assassinada per la seva parella o ex parella 

sentimental a l’Estat Espanyol.

Però aquesta violència específica contra les dones 

té moltes més cares que la de la violència en el marc 

de la parella, com ara quan parlem de l’assetjament 

sexual, l’amor romàntic, la feminització de la pobre-

sa, la violència econòmica, la violència simbòlica dels 

mitjans...totes cares de la mateixa moneda: la violèn-

cia masclista.

Així, des de l’Ajuntament de Barcelona commemo-

rem el 25 de novembre d’enguany, dins de l’Acord 

Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les 

dones, sota el lema Trencant rols sexistes: estereotips 

sexistes en els mitjans de comunicació i les xarxes 

socials. I és que els mitjans de comunicació tenen 

un paper molt important en la formació d’estereo-

tips de gènere, promovent uns models predominants 

d’homes i dones molt poc representatius de la re-

alitat. Per acabar amb aquest estereotips sexistes i 

per a conscienciar la ciutadania de la realitat de les 

violències masclistes, al Districte d’Horta-Guinardó 

commemorem el 25 de novembre amb un munt 

d’activitats impulsades pels grups de dones, entitats 

i equipaments del Districte i a les quals us animem a 

sumar-vos-hi, perquè volem una ciutat i un districte 

lliure de violència masclista. #EnsVolemVives.

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó



ACTE COMMEMORATIU DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES I DE RECORD A 
LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
25N A LES 17.45 HORES

Any rere any les dones d’Horta-Guinardó ens reunim per 

dir prou a la violència masclista, recordant aquelles que 

han perdut la vida i reivindicant més recursos i suport 

per aquelles que malviuen atrapades en un malson que 

també afecta les seves filles i fills. Ens apleguem entorn a 

l’estàtua de la Ventafocs per reclamar amb flors, música 

i paraules la fi d’aquest malson, amb l’esperança en un 

futur no gaire llunyà on les dones puguem viure i caminar 

tranquil·les, segures i lliures.

Presidirà l’acte la Regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes 

Vidal.

• Lectura del Manifest 25N 2016 de la Plataforma Unitària 

Contra la Violència de Gènere, a càrrec de la Vocalia de 

Dones de Sant Genís dels Agudells en nom del Consell 

de les Dones d’Horta-Guinardó. 

• Ofrena floral a l’estàtua de la Ventafocs en memòria de 

les víctimes del 2016

• Acompanyament musical a càrrec del guitarrista Pedro 

Merighi.

• Instal·lació Fils de Vida. Coordinació: Marisa Ordoñez.

Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó i Bibli-

oteca d’Horta-Can Mariner.

Instal·larem una silueta femenina als Jardins de la 

Biblio teca d’Horta-Can Mariner (Vent, 1) a partir del 2 

de novembre. L’objectiu és “vestir-la” amb cintes on es-

criurem missatges,frases o paraules sobre el que sen-

tim, pensem o volem dir respecte a la violència. 

Totes i tots que ho desitgeu podeu portar-nos les vos-

tres cintes escrites, les que vulgueu. Del color que us 

agradi més, d’un mínim de 5 cm d’ample i 1 o 2 metres 

de llargada, escrites amb retolador permanent. 

Les podeu lliurar al taulell de la Biblioteca (horaris: di-

lluns i divendres de 16 a 20.30 hores; dimarts i dijous 



de 10 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores; dimecres de 10 a 

20.30 hores; dissabte de 10 a 14 hores). Data límit: 21 de 

novembre.

Al taulell de la Biblioteca us poden proporcionar cinta 

per escriure el vostre missatge.

Organitza: Consell de Dones d’Horta-Guinardó, Bibliote-

ca Horta-Can Mariner i Marisa Ordoñez.

Instal·lació “Fils de Vida” per simbolitzar el rebuig a la violència 

masclista

EL CARMEL

BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ 
(Murtra 135-145)

EXPOSICIÓ “IMATGES PER PENSAR”
Del 15 de novembre al 22 de novembre 
Aquesta exposició té la intenció de generar una refle-

xió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics 

relacionats amb la representació de les dones i que són 

freqüents en gran part dels continguts dels mitjans de 

comunicació.

Les imatges han estat produïdes especialment per l’ar-

tista visual Tània Burgos Fernàndez, tot seguint una 

proposta gràfica propera als pictogrames que permet 

treballar els significats de les imatges, d’una manera as-

sequible i oberta a mirades i interpretacions diverses. 

Organitza: PIAD Horta-Guinardó i Biblioteca El Carmel-

Juan Marsé.

ESPAI JOVE BOCA NORD 
(Agudells 37-45)

MARATÓ de 24 hores de BOCA RÀDIO
De divendres 25 a la nit a dissabte 26 a la nit
La ràdio jove, associativa i comunitària de Barcelona us 

convida a guadir i participar de 24 hores de ràdio per 

la Transformació Social! entrevistes a projectes i entitats 

que tracten de fer una societat millor, aquest any a més 

encetem les jornades parlant d’Igualtat de Gènere i Fe-

minisme amb ocasió del Dia Internacional Contra la vio-

lència vers les Dones. També tindrem actuacions i músi-

ca en directe, i cloenda el Dissabte 26 amb triple concert 

a l’Espai Jove Boca Nord.

VAKABARET 
Divendres 18 a les 21.30 h
NOVEMBRE VACA és la mostra que anualment recull 

les creacions fetes per les sòcies del Projecte Vaca. Un 

gresol atrevit i variat que representa cadascun dels com-

promisos i voluntats que caracteritzen l’associació: esti-

mular la recerca, l’estudi i la promoció de les propostes 

fetes per dones a les arts escèniques, acollint les iniciati-



EL GUINARDÓ, EL BAIX  
GUINARDÓ I CAN BARÓ

BIBLIOTECA GUINARDÓ-MERCÈ RODOREDA 
(Camèlies 76-80)

PARLEM AMB... GEMMA GORGA 

Dijous 24 de novembre de 2016 a les 19 h
Gemma Gorga (Barcelona, 1968), Premi de la Crítica de 

Poesia Catalana 2016, ens presenta el poema¬ri Mur 

(Meteora, 2015), amb què el passat mes d’abril va gua-

nyar el Premi de la Crítica, que reconeix la millor obra de 

poesia publicada el 2015. Mur es capbussa en el record 

de les àvies de la poeta, i a través d’elles, homenatja el 

sa¬crifici anònim i silenciat de les dones al llarg de la 

història.

L’acompanyarà Jordi Fernando, editor de Meteora.

Acte inclòs en la 5a edició del cicle de poesia Entre Ver-

sos.

TRENCANT ROLS SEXISTES: ESTEREOTIPS  
EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I EN LES  
XARXES SOCIALS 
Dimecres 30 de novembre a les 19 h
Taula rodona amb la participació d’ Isabel Muntané, pe-

riodista i directora del Màster Gènere i Comunicació de 

la UAB, Nieves Prado, Pedagoga social especialista en 

violències de gènere i Blanca Álvarez, coordinadora del 

projecte Wikidones de La Bonne. Moderada per Elena 

Tarifa.

Al finalitzar, i com a cloenda de la programació 25N del 

Consell de les Dones, compartirem un petit refrigeri.

Organitza: Consell de les Dones d’Horta-Guinardó i Bibli-

oteca Guinardó-Mercè Rodoreda 

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ (Av. Mare de Déu de Mont-
serrat, 113)

EXPOSICIÓ LAS ROSAS NUNCA MUEREN
FOTOGRAFIES D’ASIER ARÍSTREGUI
Del 17 al 29 de novembre 
Projecte de caràcter documental on l’artista fa un viatge 

físic que inicia el 25 de novembre de 2015 i que el con-

ves plantejades per les creadores vinculades al projecte 

i apostant pel treball col·lectiu. 

Organitza: Projecte Vaca, Espai Jove Boca Nord i Casa 

d’Oficis de l’Espectacle de Barcelona Activa.

CENTRE CÍVIC DEL CARMEL 
(Santuari 27)

EXPOSICIÓ DONES DE LA TAXONERA, CENT ANYS 
D’IMATGES
Del 7 al 28 de novembre
Exposició d’imatges que combinen fotografia i pintura 

a partir d’imatges familiars facilitades per dones de la 

Taxonera. Es tracta del fruit d’un projecte coordinat per 

Marisa Ordoñez amb motiu del centenari del barri (2015) 

i que reivindica el paper de les dones en la construcció 

dels nostres barris. 

Organitza: Centre Cívic del Carmel

LA FONT D’EN FARGUES

CASAL DE BARRI DE LA FONT D’EN FARGUES 
(Pedrell 67-69)

XERRADA EL MINISTERI DE LES DIACONESES (2): 
DISCRIMINACIÓ DE LES FUNCIONS A CAUSA DEL 
GÈNERE
Dimecres 16 novembre 2016 a les 17.30 h
A càrrec de Roser Solé, Llic. en Filosofia i Lletres i Teolo-

gia Fonamental

Organitza: Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat.



Xino i fou el primer bar feminista de l’Estat. Va ocupar 

una posició d’avantguarda en la lluita pels nostres drets 

i va oferir a les dones de la ciutat un espai d’orientació, 

de debat i de creixement personal. Però també d’oci i 

de plaer.

CONVOCATÒRIA GRUP DE DISCUSSIÓ
Com construïm la imatge pública dels nostres cossos? 

És sol fruit de l’acceptació passiva de les imposicions so-

cials o és producte de les reflexions personals? Qui té el 

dret a decidir sobre la visibilitat pública del cos femení?

En el marc del projecte L’Habitació: La construcció de 

la imatge femenina entre l’intel·lectual i el quotidià de 

l’artista Úrsula San Cristóbal, es convoca a dones majors 

d’edat a participar en un grup de discussió sobre la imat-

ge del cos femení. Es tracta d’una conversa entre parells 

on es busca compartir diferents experiències i punts de 

vista entorn d’un tema amb el qual ens enfrontem dià-

riament.

Les sessions seran gravades (solament àudio) i part del 

material serà integrat a una obra escènica que es pre-

sentarà en el Centri Cívic Guinardó durant el 2017. Cada 

participant pot escollir lliurement com vol que sigui citat 

el seu testimoniatge: en forma anònima, sota pseudò-

nim, només amb el seu nom o amb el seu nom complet. 

Cap de les informacions proporcionades serà emprada 

per a finalitats diferents del projecte artístic.

Es realitzaran 5 sessions de 75 minuts cadascuna en el 

Centre Cívic Guinardó durant Novembre i Desembre de 

2016, en horari a concordar (no és necessari participar 

en totes les sessions). 

CASAL D’ENTITATS MAS GUINARDÓ  
(Pl Salvador Riera 1)

HIJ@S DE LA TIERRA. EL SENTIT D’UNA  
ALIMENTACIÓ NO-VIOLENTA
9 de novembre a les 19 h (sala d’actes)
Xerrada debat posterior al passi del documental “Hijos 

de la tierra”, sobre el poder de la natura per a curar, amb 

aportacions des de diferents opcions d’alimentació res-

pectuosa: Km O, vegetariana i vegana. Amb tast vegà de 

“Vegavana” per a les assistents!

duirà a un viatge per la memòria de l’assassinat d’Alicia 

Aristregui i el dolor i el maltractament soferts per M. Àn-

gels Beraza, mare de l’Alicia i àvia de l’artista. Las rosas 

nunca mueren és un cant contra la violència, nascut des 

del dolor de la pèrdua.

 

TALLER # NOVES VIOLÈNCIES, NOUS IMAGINARIS
Dimecres 23 de novembre de 19 a 21h
Ha canviat la nostra percepció de la violència masclista? 

I l’art, el cinema i els mitjans de comunicació, han canviat 

la manera de mostrar-la? Seguim sent una cultura vio-

lenta i masclista? A partir d’anuncis publicitaris, còmics, 

pel·lícules, videoclips i videojocs, analitzarem les lectures 

i representacions actuals de la violència de gènere, i des-

cobrirem el paper dels imaginaris en el foment d’una so-

cietat més igualitària i lliure de violència vers les dones.

A càrrec de TRAMA, Serveis Culturals

Organitza: PIAD Horta Guinardó i Centre Cívic Guinardó.

CICLE DE DOCUMENTALS. REALITAT AUGMENTADA
Dissabte 5 de novembre a les 18h
Para tod@s
Els entrebancs i les dificultats de tres dones immigrades 

per legalitzar la seva situació en el país on resideixen, 

on han arrelat i assumit els seus deures però no els seus 

drets.

Passatgeres
Els entrebancs i les dificultats de tres dones immigrades 

per legalitzar la seva situació en el país on resideixen, 

on han arrelat i assumit els seus deures però no els seus 

drets.

Dissabte 17 de desembre a les 18h
Receptes
A través de receptes de reflexió i pràctica de la lluita 

quotidiana i l’autogestió, el documental proposa diver-

ses vies per a la transformació del món patriarcal i capi-

talista en el qual vivim.

I moltes altres dones
Es recupera l’experiència del Bar-Biblioteca La Sal i la 

seva transcendència en la lluita de les dones de la ciutat 

de Barcelona. “La Sal”, obert al 1977, s’ubicava al barri 



està feta un embolic i no sap què fer amb els canvis que 

experimenta i amb la seva pròpia existència. Plegades 

busquen la fórmula perquè Sole doni un gir de 360 graus 

a la seva vida. 

Organitza: CAP Sanhlley i Vocalia de Dones de Can Baró.

HORTA #Stop Violència

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS 
( Feliu i Codina 20)

XERRADA-TALLER L’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA  
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
23 de novembre a les 19 h
A càrrec de Josep Ma. Güell, educador social i tècnic de 

l’Oficina d’Atenció a la Víctima

Organitza: Grup GEDA i l’Oficina d’Atenció a la Víctima

CAFÈ TERTÚLIA ELS ESTEREOTIPS SEXISTES EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ I LES XARXES SOCIALS 
24 de novembre a les 18 h  
(espai Cafeteria del Centre Cívic Matas i Ramis)
A càrrec d’Elia Quiñones, psicòloga , terapeuta sexual i 

col·laboradora del programa Nits de Ràdio d’Onda Cero

Organitza: CC Matas i Ramis

TALLER “CONTACTANT AMB EL NOSTRE  
POTENCIAL”
25 de novembre de 18 a 21 h
A càrrec d’Olga Sánchez, terapeuta Gestalt i corporal

Organitza: Grup GEDA i CC Matas i Ramis

TEATRE. “MANS QUIETES”, DE LA COMPANYIA  
TEATROTROUPE
25 i 26 de novembre a les 20 h  
(Sala Ignasi Vallhonesta)
L’obra esdevé una crítica dura, sarcàstica i hilarant sobre 

la rigidesa del llenguatge políticament correcte, els greu-

ges ancestrals entre homes i dones, els tòpics socials, la 

violència de gènere i els maltractaments, amb la clara 

intenció de plantejar preguntes més que no respostes.

LA MODA POT SER SOSTENIBLE?  
L’APOSTA DEL PROJECTE D’EMPRENEDORIA  
DE DONES COTÓ ROIG. 
21 de novembre a les 18.30 h (Taller 5) 
Mostra de teixits i debat. 

 

EXPOSICIÓ DEL PROJECTE COTÓ ROIG: “TEIXITS 
TRAÇABLES, TEIXITS AMB ÀNIMA”. EL CAMÍ DEL 
COTÓ, DES DEL CAMP A LA BOTIGA
Del 16 al 30 de novembre al vestíbul del Casal

LES CREATIVES CANVIEN EL MÓN. NO ESTÀS SOLA
23 de novembre a les 19 h (sala d’actes)
Espectacle multidisciplinar per l’apoderament de les do-

nes. Amb la participació de Claudia Cantone, pallassa; 

Isabela Méndez, narradora i Maria del Alar, cantant còs-

mica que portarà el fil de l’espectacle. A més, lectura del 

text “La nit màgica” a càrrec del grup Retroba’t; estrena 

del recital teatralitzat “Paraula de Negra” de la compa-

nyia “No somos Whoopi Goldberg” amb Kelly Lua i Mai-

sa Perk, i la col.laboració especial de la cantat de jazz 

Violetta Curry.

Acte co-organitzat per: Casal d’Entitats Mas Guinardó, 

Dona-Cançò, grup Retroba’t i Vocalia de Dones Can 

Baró, en el marc del projecte “Creatives fent xarxa” amb 

dones dels barris del Districte d’Horta-Guinardó. Amb 

el suport del Departament de Feminismes i LGTBI de 

l’Ajuntament de Barcelona i de la Direcció de Serveis a 

les Persones i al Territori d’Horta-Guinardó.

CAP SANLLEHY 
(Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 16)

PARLEM DE LA MENOPAUSA? 
30 de novembre a les 18 h
Sessió inaugural d’un cicle d’activitats al voltant de la 

menopausa. Xerrada a càrrec de l’equip del CAP Sah-

lley i representació de l’obra de teatre “Meno...es Más” 

de Mercè Espelleta. Interpretada per Mercè Espelleta i 

Chuss Leiva , dirigida per Ariadna Martí i produïda pel 

Projecte Vaca. 

Meno… es Más és una peça teatral de 15 minuts de du-

rada que tracta de com viuen la menopausa dues ami-

gues. Margarita se sent millor que mai i, en canvi, Sole 



de Sant Genís, amb la col.laboració de la Biblioteca de 

Montbau-Albert-Pérez Baró

VOCALIA DE DONES DE L’AAVV DE SANT GENÍS 
(Av Jordà 31)

CONCERT-VERMUT, AMB EL COR GROC
Dissabte 26 de novembre a les 12 h
Durant la setmana del 21 al 27 de novembre es duran a 

terme diverses accions simbòliques en l’espai urbà: es 

folrarà de lila l’arbre de davant de la seu de l’AAVV i s’ins-

tal.laran figures femenines de fusta en diversos espais 

del barri amb frases reivindicatives.

EL PARC DE LA VALL D’HEBRON

CASAL DE BARRI CAN TRAVI 
(Cardenal Vidal i Barraquer 45)

PASSI DEL DOCUMENTAL EMPIEZA EN TI,  
DE MARTA VERGONYÓS
Dijous 1 de desembre a les 19.30 h
Documental basat en el procés de recuperació d’un grup 

de dones en situació de violència masclista. El documen-

tal recull els testimonis del grup de dones, de com van 

viure la identificació de les situacions de violència, i el 

seu procés de recuperació.

Organitza: Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can Travi, 

amb el suport del Departament de Feminismes i LTGBI 

de l’Ajuntament de Barcelona.

BIBLIOTECA D’HORTA-CAN MARINER 
(Vent, 1)

EXPOSICIÓ DOCUMENTAL I GUIA DE LECTURA  
DE RECURSOS PER A LES DONES, AL VESTÍBUL  
DE LA BIBLIOTECA
Durant tot el mes de novembre

PUNT7 HORTA-GUINARDÓ 
(Horta 71)

ETS UN COS. LA RESTA, RES IMPORTA
Del 7 al 21 de novembre
Aquesta exposició, elaborada per joves de 16 a 21 anys 

del barri de Sant Andreu de Barcelona dins del Projecte 

Peluquitas, vol donar a conèixer una mostra d’anuncis 

sexistes que podem trobar a la publicitat actual. En con-

traposició a aquests, els joves han elaborat nous anuncis 

amb l’objectiu de trencar amb els estereotips i fomentar 

una nova imatge de dona real, amb imperfeccions i de-

sitjos, apoderada i independent, per deixar de represen-

tar els anhels dels altres i començar a lluitar per les seves 

necessitats i somnis.

Organitza: Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó

SANT GENÍS DELS AGUDELLS  
#les dones fem

CENTRE CÍVIC CASA GROGA (Av Jordà 27)

LECTURES DE MEL I FOC: DONES AMB TOT EL DRET
Dimecres 21 de novembre a les 18 h
Us proposem que trieu textos que siguin especials per a 

vosaltres i els compartiu mitjançant una lectura oberta, 

tant de poesia com de prosa, en un ambient íntim i dis-

tès. Aquesta edició la dediquem a autors/es que tractin 

el tema dels drets de les dones i la seva evolució al llarg 

de la història. Tothom està convidat a participar-hi. Hi 

haurà un petit refrigeri per als assistents.

Organitza: Centre Cívic Casa Groga i Vocalia de Dones 




