Els equipaments

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.
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octubre - novembre 2018

1 Biblioteca Gòtic - Andreu Nin

8 Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

2 Biblioteca Horta-Can Mariner

9 Centre Cívic Can Deu

La Rambla, 30-32
933 43 73 69

Carrer del Vent, 1
934 20 82 85

3 Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Carrer del Segre, 22-32
933 60 05 50

Plaça de Carmen Laforet, 11
934 08 06 67
Plaça de la Concòrdia, 13
934 10 10 07

5 Biblioteca Sagrada Família -

12 Centre Cívic Sant Martí

6 Biblioteca Sant Martí de Provençals

Carrer de la Selva de Mar, 215
932 56 57 75

7 Biblioteca Vila de Gràcia

Carrer del Torrent de l’Olla, 104
932 84 77 90

Activitats programades dins de:

Plaça del Sortidor, 12
934 43 43 11

11 Centre Cívic Sagrada Família

Carrer de Blai, 34
934 43 01 05

Centres Cívics i Biblioteques
de Barcelona

10 Centre Cívic El Sortidor

4 Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix

Josep M. Ainaud de Lasarte
Carrer de Provença, 480
934 50 87 33

Totes les activitats són gratuïtes.
Algunes requereixen reserva prèvia.
Contacteu directament amb cada equipament.
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La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona
i Biblioteques de Barcelona se sumen
a la Biennal del Pensament Ciutat Oberta
amb un cicle d’activitats que conviden
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 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?
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La ciutat
de les
dones

CIUTAT OBERTA

Biennal de pensament

Carrer de Provença, 480
934 50 89 17

Carrer de la Selva de Mar, 215
932 56 57 60

13 Centre Cívic Torre Llobeta

Carrer de Santa Fe, 2
933 58 56 14

14 Centre Cultural Casa Orlandai

Carrer de Jaume Piquet, 23
932 52 42 62
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La ciutat
de les dones

EQUIPAMENT

ACTIVITAT

DIA

HORA

TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Biblioteca Sant Martí de Provençals

Espai públic, gènere i alteritats

dimarts
23 d’octubre

19 h

taula rodona

Aproximació a la quotidianitat de dones migrades,
racialitzades i no binàries i la seva experiència entorn la ciutat.

Centre Cívic Can Deu

Dones i espai públic*

dimecres
24 d’octubre

11 h

itinerari

Passejada pel barri amb una mirada des del gènere
sobre urbanitat i ciutadania.

Centre Cívic Sant Martí

Herstory. Quan elles prenen la veu*

dissabte
27 d’octubre

11 h

itinerari dramatitzat

Escenes representades per veure com les dones
han format part, construït i transformat la història.

Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

Les idees de l’Ada. Vine a conèixer la vida de la dona
que va fer possible els ordinadors, Ada Lovelace*

dilluns
29 d’octubre

18 h

activitat familiar

Reconstrucció de la vida de l’Ada, primera programadora
de la història, que va fer possible els ordinadors.

Biblioteca Vila de Gràcia

La Gràcia literària*

dissabte
3 de novembre

11 h

itinerari

Recuperació de personatges de novel·la i reals que parlen
sobre dones que han transformat la realitat i la societat.

Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix

Les ciutats de les dones

dimarts
6 de novembre

19 h

xerrada

Reflexió a partir de relats que parlen de mons sense homes,
on les dones han buscat espais exclusivament femenins.

Centre Cívic El Sortidor

Marxa exploratòria*

dissabte
10 de novembre

11 h

itinerari

Caminada pel Poble Sec per identificar què ens provoca
percepció de seguretat o tot el contrari.

Biblioteca Gòtic - Andreu Nin

La ciutat de les pioneres*

dissabte
10 de novembre

11 h

itinerari

Recorregut per entendre la pluralitat de veus i perspectives
del Feminisme Històric a casa nostra.

Biblioteca Horta - Can Mariner

Herstory. Quan elles prenen la veu*

dilluns
12 de novembre

18 h

itinerari dramatitzat

Escenes representades per veure com les dones
han format part, construït i transformat la història.

Centre Cultural Casa Orlandai

Les veus de la república. Del ‘no és no’ al ‘només sí és sí’
a l’espai públic

dimecres
14 de novembre

19 h

taula rodona

Conceptes com consentiment, abús sexual, l’assetjament
o el límit del “no és no”, a debat.

Centre Cívic El Sortidor

L’experiència femenina i l’espai públic:
Una preocupació cinematogràfica*

dijous
15 de novembre

19.30 h

cinefòrum

Els usos de l’espai públic a les pantalles,
des d’una perspectiva feminista.

Centre Cívic Torre Llobeta

Això és amor?

dijous
15 de novembre

18 h

teatre fòrum

L’amor romàntic, les violències qüotidianes
i els rols de gènere en la història d’una parella.

Centre Cívic El Sortidor

Transformació urbana

dissabte
17 de novembre

10.30 h

activitat al carrer

Intervenció per l’espai públic del Poble Sec per assenyalar
i millorar la seguretat.

Centre Cívic El Sortidor

Juguem a crear la nostra ciutat ideal!*

dissabte
17 de novembre

10.30 h

activitat familiar

Activitat per imaginar el barri que volem i fer-lo realitat
amb materials reciclats.

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Dones de pel·lícula. Representacions cinematogràfiques
de la ciutat des d’una perspectiva de gènere

dilluns
19 de novembre

19 h

cinefòrum

Reflexió sobre la ciutat des de la perspectiva al cinema
de personatges femenins i relació entre urbanisme i gènere.

Centre Cívic Sagrada Família
i Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte

Introducció al programari lliure i la tecnologia feminista

dimarts
20 de novembre

19.30 h

xerrada

Acostament a les tecnologies lliures i alternatives
des d’un punt de vista crític i feminista.

*Inscripció prèvia

