
Programació   

10.55 h Presentació  

11.00 h Danses bolivianes 
A càrrec del grup Fraternitat artística cultural boliviana 
“100% Salay” 

11.25 h Recital poètic  “Nosaltres les dones” 
A càrrec del grup Nosaltres les dones 

11.50 h “Un concert de celebració” 
A càrrec de les corals Fort Pienc, Carlit, Sant Antoni, 
El Caliu-Il·lusió dels espais i casals de la Gent Gran 
del Districte de l’Eixample 

12.10 h  
 

Tothom hi té un paper 
“El paper de Teatre Dona” 
A càrrec de Teatre Dona 

12.30 h Balls tradicionals xinesos 
A càrrec d’Associació d’Artistes Huaxing 

12.50 h Duet poètic urdú-català-castellà 
“Filles d’Adam” 
A càrrec de les poetes Iram Batool Qadri i Júlia Badal 

13.10 h Danses colombianes 
A càrrec del grup Sentimiento Cimarrón 

13.35 h Manifest 25 de noviembre 
A càrrec de l’IES Maragall 
Parlament  Districte de l’Eixample 

14.00 h Cantautora Carla Collado 

14.25 h Tancament   

 

 

CARPES: 

• Carpa del Protocol Contra Les Agressions Masclistes Del 
Barri De La Sagrada Família. Grup de treball del Protocol contra 
les agressions masclistes de la Sagrada Família i Associació 
Xarxa Dos Deu. 

• Carpa de Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada 
Família.  Entitats, serveis i associacions del barri 

• Carpa d’entitats i serveis del Consell de les Dones de 
l’Eixample 

TROBADES i TALLERS: 

• Trobada del grup de mitja subversiva.  
• Demostració de Puntes amb l’Associació Catalana de 

Puntaires. Passa pel seu espai i podràs provar com de senzill és 
iniciar-te en aquesta tècnica. 

• Tallers infantils. Pinta la teva careta contra la violència masclista, 
confecciona la teva xapa i altres sorpreses. 

• Activitat infantil "Fes que el teu titella s'expressi"  a càrrec 
d’Enruta’t i amb la col·laboració del CIRD (Centre per a la Igualtat 
i Recursos per a les Dones).  Associació de Veïns i Veïnes de la 
Dreta de l’Eixample. De 12  a 13.30 h 

EXPOSICIONS  

• “ A TU TAMBÉ ET POT PASSAR “, “ MIRA, ACCEPTA I 
ESTIMA”. Fundació Aroa i Institut Poeta Maragall 

• “DONES SUPERVIVENTS”. Hèlia Dones 

Amb la presència de la Falera Gegantera de la Sagrada Família i els 
Gegantons de les Escoles Tabor i Sagrada Família. 

Presentació i dinamització a càrrec de Butruf- Clownclusions. PIAD 
(punt d’informació i atenció a les dones)  Eixample. 

Acte amb interpretació a la llengua de signes   

 

Organitza: Consell De Les Dones de l’Eixample - Districte de l’Eixample 



 

 

25N Dia Internacional per l’Eliminació de 
la Violència vers les Dones 
#BCNantimasclista Per denunciar i prevenir la  

violència vers les dones, 
tothom hi té un paper Gran festa del Consell de les 

Dones de l’Eixample 
 
Diumenge, 26 de novembre 
D’11 a 14.30 h 
C. Marina (entre c. Provença i c. Mallorca) 
 
 
Programa 

barcelona.cat/bcnantimasclista 
 


