DESTACATS PROGRAMACIÓ DE GÈNERE
Audiovisuals

CICLE DE CINEMA

Més enllà de l’esport

La batalla de los sexos
Dilluns 1 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Jonathan Dayton i Valerie Faris. Estats Units, 2017. Durada: 121 min
Castellà
El 1973 va tenir lloc un partit de tennis entre la número u mundial Billie Jean King i l’excampió
de tennis i estafador Bobby Riggs. En plena revolució sexual i progressió del moviment
feminista, aquest duel va ser anunciat com la batalla dels sexes i es va convertir en un dels
esdeveniments esportius més vistos de tots els temps.

Conferències

REFLEXIONS D’1 H
Introducció al programari lliure i la tecnologia feminista
Dimarts 20 de novembre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec del col·lectiu El LleialTec
Conferència
Les tecnologies s’han implantat al nostre dia a dia, però disposem de prou coneixements per
enfrontar-nos-hi d’una manera segura i conscient? Mitjançant un enfocament teòric i pràctic ens
aproximarem de forma introductòria a les tecnologies des d’un punt de vista crític i feminista, i
ens submergirem en l’univers de les tecnologies lliures i alternatives.
Amb motiu de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta
La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona i Biblioteques de Barcelona organitzen “La ciutat de
les dones”, un cicle d’activitats que convida a repensar la ciutat des d’una perspectiva de
gènere i imaginar una Barcelona més justa i equitativa.
Què ens diu la ciutat sobre les dones d’ara i d’abans? Quin ha estat el seu paper en el
moviments socials i la transformació social de Barcelona? Com podem fomentar la perspectiva
de gènere a través de l’urbanisme als nostres barris? De quina manera podem garantir la
igualtat i la seguretat en l’ús de l’espai públic? Com han mostrat el cinema la relació entre
urbanisme i gènere?
A través de xerrades, tallers i itineraris reflexionarem sobre aquests i altres temes que tenen la
ciutat, l’espai públic i les dones com a eix principal de la reflexió.
Les activitats tindran lloc entre els mesos d’octubre i desembre als següents equipaments:
Centre Cívic Sagrada Família, Biblioteca De La Sagrada Família, Biblioteca Gòtic-Andreu Nin,
Centre Cívic Can Deu, Centre Cultural Casa Orlandai, Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca
Francesc Boix, Biblioteca Vil·la de Gràcia, Biblioteca Can Fabra, Centre Cívic Torre Llobeta,
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, Centre Cívic Sant Martí, Biblioteca Sant Martí de
Provençals, Biblioteca Horta - Can Mariner

PARLEM DE LA PETITA INFÀNCIA
Mites sobre el son i l’alimentació i les necessitats afectives
Dimarts 30 d’octubre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Carlos González
Conferència
Hi ha una sèrie de mites molt estesos que dificulten la tasca de cuidar els nostres fills i filles. En
són alguns exemples: els infants han de dormir sols, ploren per prendre’ns el pèl, els malcriem
si els agafem en braços, cal obligar-los a menjar verdura, els càstigs milloren la conducta, etc.
Guiats pel pediatre, compartirem tots els dubtes i mites que apareixen en la criança dels
nostres fills.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 26 d’octubre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.
Què volen i què necessiten. Educar des de les primeres edats
Dimarts 27 de novembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de M. Jesús Comellas
Conferència
Les criatures aprenen de les respostes que els donem les persones adultes. Lògicament, les
nostres respostes, malgrat que en algun moment són irreflexives o impulsives, tenen un efecte
d’aprenentatge.
Per això és important tenir clar el que les criatures fan i han de fer per poder créixer i quin és el
lloc que tenim per afavorir el seu creixement i desenvolupament.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 23 de novembre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.

Creativitat i educació
Dimecres 12 de desembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Joan Turu
Conferència
Ens hem acostumat a obeir, a consumir respostes en comptes de generar-les, i de mica en
mica, sense adonar-nos-en, ens hem desconnectat del nostre potencial creatiu. Però si
realment volem esdevenir persones lliures, haurem de connectar de nou amb aquesta
creativitat, amb aquesta actitud davant de la vida, atès que serà un element indispensable per
crear el nostre camí de manera única i original.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 10 de desembre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.

WORKSHOPS
Wuappa!
Dilluns 12 de novembre
De 19.00 h a 21.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Marta Pérez, actriu de T de Teatre
Taller de teatre
A través del joc teatral explorarem les nostres capacitats d’expressió, comunicació, creativitat,
autoestima i motivació. Treball teatral i d’improvisació guiat per l’actriu Marta Pérez amb
l’objectiu de fer aflorar la millor versió de nosaltres mateixes i sentir-nos guapes per dins i per
fora!
Cal inscripció prèvia a partir del 31 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere

Arts escèniques

ATREZZOS
Passarel·la descabellada. La model sense límits
Dijous 20 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Descabelladas, amb la col·laboració d’entitats i col·lectius de l’Eixample
Teatre i estilisme
Pot existir un “model” de dona que ens mostri com ens hem de vestir, com hem de pensar i
com ens hem de relacionar?
Pot existir, fins i tot, un model per a cada dona? Un ésser en procés constant, amb un cos
canviant, amb ferides visibles i invisibles...
Un viatge visual i poètic on nous “models” de dona desmuntaran estereotips fins a alliberar-se
dels seus límits.

EXPOSICIONS
“Ara parlem les dones”
Del 6 al 27 de novembre
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Lola, Lolita, Nolola
Multidisciplinària
Mostra elaborada des de diferents llenguatges artístics per un equip d’artistes multidisciplinaris i
un grup de dones de diferents edats i característiques. Una invitació a reflexionar
col·lectivament sobre com se’ns educa per ser dones i com es transmeten els valors de la
feminitat, de generació en generació.
Inauguració:
Dimarts 6 de novembre a les 19.30 h
Presentació de l’exposició, tast poètic i performance

A càrrec de Nadine Marina, El Tío Carretilla i convidades especials
Activitat vinculada:
Taller: Reconstruïm la nostra història
Dimarts 27 de novembre de 19.30 h a 21.00 h
A càrrec del col·lectiu Lola, Lolita, Nolola
Una trobada oberta a dones de totes les edats a fi de reflexionar sobre la identitat femenina a
partir de diverses dinàmiques de joc, exploració, conversa i experimentació artística. Algunes
de les preguntes a les quals volem donar resposta són: De quina manera es transmet la
feminitat de generació en generació? Com es construeixen els rols de gènere?
Cal inscripció prèvia i portar-hi de tres a cinc fotografies de dones que siguin importants a la
vostra vida.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere i en el marc del cicle Dones en So de Pau, de
la Comissió de Feminismes i Canvi Social
“A tu també et pot passar!!!”
Del 12 al 30 de novembre
Activitat gratuïta al vestíbul del centre
A càrrec de la Fundació Aroa
Fotografia
Exposició fotogràfica realitzada en el marc del projecte Altaveus x la igualtat, de la Fundació
Aroa, pels i per les alumnes de quart d’ESO de l’IES Poeta Maragall. Amb aquesta exposició
volen mostrar les experiències de les dones que pateixen violències masclistes, per contribuir a
fer visible aquesta problemàtica social i promoure les relacions igualitàries i saludables.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere

A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
Aventures pirates
Divendres 23 de novembre
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Trama Cultura
Per a infants de 5 a 10 anys i les seves famílies
Espectacle musical
Fa molts anys, els homes del nord van robar el tresor de la mare naturalesa i el van amagar en
un lloc llunyà fins ara desconegut. Però la nena pirata troba, un bon dia, el mapa que indicarà
com arribar-hi. L’acompanyarem en aquesta aventura meravellosa i l’ajudarem a desxifrar els
secrets més difícils; coneixerem éssers estranys i haurem de resoldre reptes que només
col·lectivament podrem superar... T’atreveixes a acompanyar-nos-hi?
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

