
Programació setembre - desembre 2019

De l’1 d’octubre al 30 de juny 
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Taller dona i esport
CAP Les Corts
Espai de relació i oci per millorar la 
condició física, l’autoestima i la presa 
de decisions. S’utilitzarà l’exercici físic a 
través d’un gran ventall d’activitats com la 
relaxació, sessions de tonificació, control 
postural, etc.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD 
piad_lescorts@bcn.cat

Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Divendres de 9.15 a 10.15 h
Ioga per a embarassades
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Per viure aquest procés de la manera més 
sana i relaxada possible, desenvolupar 
la confiança i adaptar el moviment als 
canvis naturals que es produeixen durant 
l’embaràs.
Professional: Maribel López
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

 
Dilluns 7 d’octubre, de 20.30 a 21.30 h
Autodefensa feminista
Casal de Joves les Corts
Treballem la defensa personal feminista i 
els valors compartits amb dones. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

 
Dimarts 22 i 29 d’octubre, de 10.30  
a 12.30 h
Taller de les Emocions
Casal de Gent Gran Can Novell
Un grup de dones guiades per una 
psicòloga experimenten i xerren sobre les 
seves emocions.
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell  
i Creu Roja

Divendres 29 de novembre, a les 19 h 
3, 2, 1... ZERO. Contra la violència  
de gènere
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Jo, tu, ella... Germana, mare, veïna, 
companya... No són xifres: són persones. 
No són estadístiques: són dones. Dones que 
pateixen, que ploren, que són colpejades... 
però que no estan vençudes. El gest d’un 
pallasso que ens parlarà d’alegria i de 
ràbia, de joia i de patiment, d’il·lusió i de 
decepcions.
Professional: La Jarra Azul
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 3 de desembre, a les 19 h 
Inauguració de l’exposició d’escultura 
“SOMNIS”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
Les escultures de Sandra Molina ens fan 
somiar i transmeten pau, tranquil·litat i 
serenor a qui les contempla. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

De l’1 al 29 de desembre, de 9 a 22 h, de 
dilluns a dissabte, i diumenges de 10 a 14 h
 

ESPORT I SALUT
 
Del 26 de setembre al 28 de novembre
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Taller d’autodefensa
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb aquest taller es pretén potenciar la 
seguretat física i emocional a través de la 
presa de consciència de l’espai, la postura i 
la comunicació verbal
i no verbal
Ho organitza: punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD. 
piad_lescorts@bcn.cat
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1 Biblioteca Montserrat Abelló, Comtes de Bell-Lloc, 192

2 Casal de Gent Gran Can Novell, Caballero, 29

3 Casal de Joves de les Corts i Punt d’Informació Juvenil,  
Dolors Masferrer i Bosch, 33

4 Centre Cívic Can Deu, plaça Concòrdia, 13

5 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, Comandant Benítez, 6

6 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, riera Blanca, 1

7 Districte de les Corts, plaça Comas, 18

8 Espai d’Adolescents Jovecardí, trav. de les Corts, 94

9 Institut Les Corts, trav. de les Corts, 131

10 PIAD Les Corts, pl. Comas, 18 (Cita prèvia presencial, dilluns de 16 a 17 hores  
i dimarts d’11 a 12 hores. Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon 936 197 311)

11 Cap les Corts, Mejía Lequerica, 1
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Tota la informació a:

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

twitter: @doneslescorts 
facebook: facebook.com/cortsdones



Dimecres 9 d’octubre, a les 19.15 h
Cicle Conèixer les Corts: xerrada 
“Dones anarquistes a les Corts”
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras
Dins d’un barri ple de fàbriques com 
és el cas de les Corts, format per gent 
obrera, van aparèixer líders anarquistes 
que reivindicaven drets per a les 
classes més desafavorides. En aquesta 
xerrada, coneixerem figures femenines 
destacades del moviment anarquista com 
Sara Berenguer o Conxa Pérez Collado, 
nascudes en aquest districte.
Ho organitza: Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras juntament amb l’Associació 
Conèixer Història

Dimecres 16 octubre, 20 de novembre i 11 
de desembre, a les 18.30 h 

Cicle de cinema de dones del món: 
“Vivències”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Cicle de pel·lícules i documentals 
centrats en la temàtica de la gent gran. 
Amb la participació d’una ponent experta 
en la matèria, oferim un espai posterior 
de debat col·lectiu per reflexionar sobre 
com el cinema i les arts visuals recullen 
la realitat de la vellesa.
Ho organitza: Taula de Dones les Corts amb el 
suport del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dijous 24 d’octubre, a les 19 h
Monòleg: Tot és veritat
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
Monòleg en el qual Lola Galván narra, 
en to d’humor, històries de la seva vida 
laboral i personal i la seva experiència 
amb el càncer de mama. 
Ho organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

Del 4 al 29 de novembre, de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h
Exposició “Dones de ciència”
Biblioteca Montserrat Abelló
Estudis recents sobre gènere i ciència 
revelen que encara hi ha discriminació 
envers les dones a les institucions de 
recerca científica i tècnica, tant públiques 
com privades. Les dones a les quals retem 
homenatge en aquesta exposició van 
haver de lluitar no només per elles, sinó 
també per obrir el camí de la integració en 
el món científic i tecnològic a altres dones.
Ho organitza: PIAD i Biblioteca Montserrat 
Abelló

Del 4 al 29 de novembre, horari 
d’obertura del centre
Quina feinada! La (in)visibilitat del 
treball femení als mitjans  
de comunicació
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
L’observatori de les dones en els mitjans 
de comunicació ha desenvolupat un 
projecte per posar en evidència la poca 
visibilitat que es dona de les seves 
activitats laborals (siguin remunerades 
o no). 
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts 

Dilluns 4 de novembre, a les 18.30 h
Inauguració Exposició “Concurs de 
creació artística contra la violència 
de gènere”
PIJ Les Corts
Concurs obert a totes les persones joves de 
les corts que vulguin reivindicar a través de 
l’expressió artística en tècnica lliure sobre 
paper (màxim Din A3) el que significa per 
elles el dia contra la violència masclista.
Per a més informació consultar les bases al 
web joveslescorts.cat
Ho organitza:PIJ Les Corts

Del 4 al 29 de novembre, de 16 a 20 h 

Dimarts 5 de novembre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició “@ART  
@ARTE @PATRICIACANCELO”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
L’obra de Patricia Cancelo, escultora 
i periodista, forma part del fons de 
museus, galeries i col·leccionistes d’art. 
Exposa a escala nacional i internacional. 
Ha guanyat, entre d’altres, el primer 
Premi Sant Jordi de Barcelona i el primer 
Premi Arte Talento de Madrid. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

Del 2 al 27 de novembre, de 9 a 22 h de 
dilluns a dissabte i diumenges de 10 a 14 h

Divendres 22 de novembre, a les 19 h
Segona edició de la jornada  
“Amb veu feminista”
Casal de Joves les Corts
Acte en què es podran escoltar veus 
de dones des de diferents vessants; 
la cultural, l’artística, la social i la 
musical, per tal de protagonitzar un acte 
reivindicatiu en rebuig de tots els abusos 
masclistes del sistema patriarcal actual. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts, Espai 
Jovecardí, Punt d’Informació Juvenil 

Dimecres 27 de novembre, a les 17 h
Pel·lícula La dalia negra
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Dins el Cicle de Cinema per a Adults,  
es projecta el cas d’Elisabeth Short,  
una dona nord-americana que va  
ser assassinada brutalment i que  
va servir d’inspiració al món del cinema 
i la literatura.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas  
i Casal de Gent Gran Can Novell
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Dijous 14 de novembre, de 19 a 20 h 
L’enginy (in)visible
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Parlarem de la poca visibilitat que han 
tingut els enginys i els invents fets per 
dones en l’àmbit històric. I, per tant, del 
fet que la manca de visibilització dels 
noms de les inventores ha generat un 
buit de models per a les generacions 
posteriors.
Professional: Núria Salán, presidenta de 
la Societat Catalana de Tecnologia
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 19 de novembre, de 18.30  
a 20.30 h 
Taller de risoteràpia a càrrec del PIAD
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Activitat exclusiva per a dones. Es tracta 
d’un taller vivencial on es fan diferents 
dinàmiques relacionades amb l’art de 
la risoteràpia des d’una perspectiva 
de gènere i intercultural. Cal inscripció 
prèvia. Les menors necessiten portar 
signada una autorització.
Ho organitza: PIJ i PIAD de les Corts

Dimecres 27 de novembre, a les 11 h 
II Jornada del Circuit Territorial 
contra la Violència Masclista (CTVM-
LC)
Sala de Plens del Districte
Com detectar i actuar en casos de 
violència masclista
Ho organitza: Districte de les Corts, Serveis  
de Salut i Serveis Socials

DONES I APODERAMENT

De l’1 d’octubre al 17 de desembre, 
dimarts de 10 a 12 h
Grup de creixement personal
PIAD Les Corts
Espai col·lectiu per treballar les 
necessitats, inquietuds, malestars i 
desitjos de les dones. Promourem el 
creixement de cada una de nosaltres 
des de la consciència de perspectiva de 
gènere, potenciant l’apoderament i la 
xarxa entre dones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD  
piad_lescorts@bcn.cat

Dijous 3 d’octubre, a les 19.30 h
Com detectar i actuar davant 
agressions masclistes 
Casal de Joves les Corts
El col·lectiu de dones Cortsenques 
Dissidents exposarà, aprofitant que 
comencen les festes majors del barri, el 
seu protocol actualitzat sobre com actuar 
en cas d’agressió masclista i lgtbifòbica. 
El protocol ha estat adaptat per tal de 
saber com actuar en unes festes majors.
Ho organitza: Cortsenques Dissidents i Casal 
de Joves les Corts

Del 7 d’octubre al 9 de desembre, 
dilluns de 17.30 a 19.30 h
Taller d’autoestima: assertivitat
CAP Les Corts
L’assertivitat és la capacitat de poder 
expressar els propis pensaments, 
opinions i emocions de forma còmoda, 
sense sentir ansietat i sense realitzar cap 
tipus de comportament agressiu cap a 
altres persones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD 
piad_lescorts@bcn.cat

ART, CULTURA I CIÈNCIA

Dimarts 17 de setembre, de 18.30  
a 20 h
L’exèrcit de dones de la Bel Mur  
“La dona de Pere Quart”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb l’ajuda del PIJ, la Taula de Dones, el 
taller de ceràmica i altres col·laboradores 
us proposem la creació de “La dona 
de Pere Quart”, per ampliar l’exèrcit de 
dones de l’artista Bel Mur. Un exercici de 
cocreació que va des de la idea fins a la 
seva realització.
Professional: Bel Mur, artista plàstica
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dijous 19 de setembre, a les 18.30 h
Un homenatge musical a “La dona 
catalana”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Ha arribat el moment de redescobrir 
cançons tradicionals catalanes que 
mostren dones fortes, valentes, sensibles 
i creatives i que avui, a la fi, seran 
alliberades, perquè les seves veus i les 
seves històries no siguin silenciades mai 
més.
Professional: Grup musical Arrelats
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 1 d’octubre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició 
fotoreportatge “El pes de la ment”
Casal de Joves les Corts
Retrats de noies joves que han patit 
trastorns alimentaris acompanyats 
de textos en què s’exposen els seus 
pensaments i les seves reflexions. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

Exposició de l’1 al 15 d’octubre en horari 
del centre.



Dimecres 9 d’octubre, a les 19.15 h
Cicle Conèixer les Corts: xerrada 
“Dones anarquistes a les Corts”
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras
Dins d’un barri ple de fàbriques com 
és el cas de les Corts, format per gent 
obrera, van aparèixer líders anarquistes 
que reivindicaven drets per a les 
classes més desafavorides. En aquesta 
xerrada, coneixerem figures femenines 
destacades del moviment anarquista com 
Sara Berenguer o Conxa Pérez Collado, 
nascudes en aquest districte.
Ho organitza: Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras juntament amb l’Associació 
Conèixer Història

Dimecres 16 octubre, 20 de novembre i 11 
de desembre, a les 18.30 h 

Cicle de cinema de dones del món: 
“Vivències”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Cicle de pel·lícules i documentals 
centrats en la temàtica de la gent gran. 
Amb la participació d’una ponent experta 
en la matèria, oferim un espai posterior 
de debat col·lectiu per reflexionar sobre 
com el cinema i les arts visuals recullen 
la realitat de la vellesa.
Ho organitza: Taula de Dones les Corts amb el 
suport del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dijous 24 d’octubre, a les 19 h
Monòleg: Tot és veritat
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
Monòleg en el qual Lola Galván narra, 
en to d’humor, històries de la seva vida 
laboral i personal i la seva experiència 
amb el càncer de mama. 
Ho organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

Del 4 al 29 de novembre, de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h
Exposició “Dones de ciència”
Biblioteca Montserrat Abelló
Estudis recents sobre gènere i ciència 
revelen que encara hi ha discriminació 
envers les dones a les institucions de 
recerca científica i tècnica, tant públiques 
com privades. Les dones a les quals retem 
homenatge en aquesta exposició van 
haver de lluitar no només per elles, sinó 
també per obrir el camí de la integració en 
el món científic i tecnològic a altres dones.
Ho organitza: PIAD i Biblioteca Montserrat 
Abelló

Del 4 al 29 de novembre, horari 
d’obertura del centre
Quina feinada! La (in)visibilitat del 
treball femení als mitjans  
de comunicació
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
L’observatori de les dones en els mitjans 
de comunicació ha desenvolupat un 
projecte per posar en evidència la poca 
visibilitat que es dona de les seves 
activitats laborals (siguin remunerades 
o no). 
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts 

Dilluns 4 de novembre, a les 18.30 h
Inauguració Exposició “Concurs de 
creació artística contra la violència 
de gènere”
PIJ Les Corts
Concurs obert a totes les persones joves de 
les corts que vulguin reivindicar a través de 
l’expressió artística en tècnica lliure sobre 
paper (màxim Din A3) el que significa per 
elles el dia contra la violència masclista.
Per a més informació consultar les bases al 
web joveslescorts.cat
Ho organitza:PIJ Les Corts

Del 4 al 29 de novembre, de 16 a 20 h 

Dimarts 5 de novembre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició “@ART  
@ARTE @PATRICIACANCELO”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
L’obra de Patricia Cancelo, escultora 
i periodista, forma part del fons de 
museus, galeries i col·leccionistes d’art. 
Exposa a escala nacional i internacional. 
Ha guanyat, entre d’altres, el primer 
Premi Sant Jordi de Barcelona i el primer 
Premi Arte Talento de Madrid. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

Del 2 al 27 de novembre, de 9 a 22 h de 
dilluns a dissabte i diumenges de 10 a 14 h

Divendres 22 de novembre, a les 19 h
Segona edició de la jornada  
“Amb veu feminista”
Casal de Joves les Corts
Acte en què es podran escoltar veus 
de dones des de diferents vessants; 
la cultural, l’artística, la social i la 
musical, per tal de protagonitzar un acte 
reivindicatiu en rebuig de tots els abusos 
masclistes del sistema patriarcal actual. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts, Espai 
Jovecardí, Punt d’Informació Juvenil 

Dimecres 27 de novembre, a les 17 h
Pel·lícula La dalia negra
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Dins el Cicle de Cinema per a Adults,  
es projecta el cas d’Elisabeth Short,  
una dona nord-americana que va  
ser assassinada brutalment i que  
va servir d’inspiració al món del cinema 
i la literatura.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas  
i Casal de Gent Gran Can Novell
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Dijous 14 de novembre, de 19 a 20 h 
L’enginy (in)visible
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Parlarem de la poca visibilitat que han 
tingut els enginys i els invents fets per 
dones en l’àmbit històric. I, per tant, del 
fet que la manca de visibilització dels 
noms de les inventores ha generat un 
buit de models per a les generacions 
posteriors.
Professional: Núria Salán, presidenta de 
la Societat Catalana de Tecnologia
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 19 de novembre, de 18.30  
a 20.30 h 
Taller de risoteràpia a càrrec del PIAD
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Activitat exclusiva per a dones. Es tracta 
d’un taller vivencial on es fan diferents 
dinàmiques relacionades amb l’art de 
la risoteràpia des d’una perspectiva 
de gènere i intercultural. Cal inscripció 
prèvia. Les menors necessiten portar 
signada una autorització.
Ho organitza: PIJ i PIAD de les Corts

Dimecres 27 de novembre, a les 11 h 
II Jornada del Circuit Territorial 
contra la Violència Masclista (CTVM-
LC)
Sala de Plens del Districte
Com detectar i actuar en casos de 
violència masclista
Ho organitza: Districte de les Corts, Serveis  
de Salut i Serveis Socials

DONES I APODERAMENT

De l’1 d’octubre al 17 de desembre, 
dimarts de 10 a 12 h
Grup de creixement personal
PIAD Les Corts
Espai col·lectiu per treballar les 
necessitats, inquietuds, malestars i 
desitjos de les dones. Promourem el 
creixement de cada una de nosaltres 
des de la consciència de perspectiva de 
gènere, potenciant l’apoderament i la 
xarxa entre dones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD  
piad_lescorts@bcn.cat

Dijous 3 d’octubre, a les 19.30 h
Com detectar i actuar davant 
agressions masclistes 
Casal de Joves les Corts
El col·lectiu de dones Cortsenques 
Dissidents exposarà, aprofitant que 
comencen les festes majors del barri, el 
seu protocol actualitzat sobre com actuar 
en cas d’agressió masclista i lgtbifòbica. 
El protocol ha estat adaptat per tal de 
saber com actuar en unes festes majors.
Ho organitza: Cortsenques Dissidents i Casal 
de Joves les Corts

Del 7 d’octubre al 9 de desembre, 
dilluns de 17.30 a 19.30 h
Taller d’autoestima: assertivitat
CAP Les Corts
L’assertivitat és la capacitat de poder 
expressar els propis pensaments, 
opinions i emocions de forma còmoda, 
sense sentir ansietat i sense realitzar cap 
tipus de comportament agressiu cap a 
altres persones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD 
piad_lescorts@bcn.cat

ART, CULTURA I CIÈNCIA

Dimarts 17 de setembre, de 18.30  
a 20 h
L’exèrcit de dones de la Bel Mur  
“La dona de Pere Quart”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb l’ajuda del PIJ, la Taula de Dones, el 
taller de ceràmica i altres col·laboradores 
us proposem la creació de “La dona 
de Pere Quart”, per ampliar l’exèrcit de 
dones de l’artista Bel Mur. Un exercici de 
cocreació que va des de la idea fins a la 
seva realització.
Professional: Bel Mur, artista plàstica
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dijous 19 de setembre, a les 18.30 h
Un homenatge musical a “La dona 
catalana”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Ha arribat el moment de redescobrir 
cançons tradicionals catalanes que 
mostren dones fortes, valentes, sensibles 
i creatives i que avui, a la fi, seran 
alliberades, perquè les seves veus i les 
seves històries no siguin silenciades mai 
més.
Professional: Grup musical Arrelats
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 1 d’octubre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició 
fotoreportatge “El pes de la ment”
Casal de Joves les Corts
Retrats de noies joves que han patit 
trastorns alimentaris acompanyats 
de textos en què s’exposen els seus 
pensaments i les seves reflexions. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

Exposició de l’1 al 15 d’octubre en horari 
del centre.



Dimecres 9 d’octubre, a les 19.15 h
Cicle Conèixer les Corts: xerrada 
“Dones anarquistes a les Corts”
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras
Dins d’un barri ple de fàbriques com 
és el cas de les Corts, format per gent 
obrera, van aparèixer líders anarquistes 
que reivindicaven drets per a les 
classes més desafavorides. En aquesta 
xerrada, coneixerem figures femenines 
destacades del moviment anarquista com 
Sara Berenguer o Conxa Pérez Collado, 
nascudes en aquest districte.
Ho organitza: Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras juntament amb l’Associació 
Conèixer Història

Dimecres 16 octubre, 20 de novembre i 11 
de desembre, a les 18.30 h 

Cicle de cinema de dones del món: 
“Vivències”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Cicle de pel·lícules i documentals 
centrats en la temàtica de la gent gran. 
Amb la participació d’una ponent experta 
en la matèria, oferim un espai posterior 
de debat col·lectiu per reflexionar sobre 
com el cinema i les arts visuals recullen 
la realitat de la vellesa.
Ho organitza: Taula de Dones les Corts amb el 
suport del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dijous 24 d’octubre, a les 19 h
Monòleg: Tot és veritat
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
Monòleg en el qual Lola Galván narra, 
en to d’humor, històries de la seva vida 
laboral i personal i la seva experiència 
amb el càncer de mama. 
Ho organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

Del 4 al 29 de novembre, de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h
Exposició “Dones de ciència”
Biblioteca Montserrat Abelló
Estudis recents sobre gènere i ciència 
revelen que encara hi ha discriminació 
envers les dones a les institucions de 
recerca científica i tècnica, tant públiques 
com privades. Les dones a les quals retem 
homenatge en aquesta exposició van 
haver de lluitar no només per elles, sinó 
també per obrir el camí de la integració en 
el món científic i tecnològic a altres dones.
Ho organitza: PIAD i Biblioteca Montserrat 
Abelló

Del 4 al 29 de novembre, horari 
d’obertura del centre
Quina feinada! La (in)visibilitat del 
treball femení als mitjans  
de comunicació
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
L’observatori de les dones en els mitjans 
de comunicació ha desenvolupat un 
projecte per posar en evidència la poca 
visibilitat que es dona de les seves 
activitats laborals (siguin remunerades 
o no). 
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts 

Dilluns 4 de novembre, a les 18.30 h
Inauguració Exposició “Concurs de 
creació artística contra la violència 
de gènere”
PIJ Les Corts
Concurs obert a totes les persones joves de 
les corts que vulguin reivindicar a través de 
l’expressió artística en tècnica lliure sobre 
paper (màxim Din A3) el que significa per 
elles el dia contra la violència masclista.
Per a més informació consultar les bases al 
web joveslescorts.cat
Ho organitza:PIJ Les Corts

Del 4 al 29 de novembre, de 16 a 20 h 

Dimarts 5 de novembre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició “@ART  
@ARTE @PATRICIACANCELO”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
L’obra de Patricia Cancelo, escultora 
i periodista, forma part del fons de 
museus, galeries i col·leccionistes d’art. 
Exposa a escala nacional i internacional. 
Ha guanyat, entre d’altres, el primer 
Premi Sant Jordi de Barcelona i el primer 
Premi Arte Talento de Madrid. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

Del 2 al 27 de novembre, de 9 a 22 h de 
dilluns a dissabte i diumenges de 10 a 14 h

Divendres 22 de novembre, a les 19 h
Segona edició de la jornada  
“Amb veu feminista”
Casal de Joves les Corts
Acte en què es podran escoltar veus 
de dones des de diferents vessants; 
la cultural, l’artística, la social i la 
musical, per tal de protagonitzar un acte 
reivindicatiu en rebuig de tots els abusos 
masclistes del sistema patriarcal actual. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts, Espai 
Jovecardí, Punt d’Informació Juvenil 

Dimecres 27 de novembre, a les 17 h
Pel·lícula La dalia negra
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Dins el Cicle de Cinema per a Adults,  
es projecta el cas d’Elisabeth Short,  
una dona nord-americana que va  
ser assassinada brutalment i que  
va servir d’inspiració al món del cinema 
i la literatura.
Ho organitza: Centre Cívic Tomasa Cuevas  
i Casal de Gent Gran Can Novell
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Dijous 14 de novembre, de 19 a 20 h 
L’enginy (in)visible
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Parlarem de la poca visibilitat que han 
tingut els enginys i els invents fets per 
dones en l’àmbit històric. I, per tant, del 
fet que la manca de visibilització dels 
noms de les inventores ha generat un 
buit de models per a les generacions 
posteriors.
Professional: Núria Salán, presidenta de 
la Societat Catalana de Tecnologia
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 19 de novembre, de 18.30  
a 20.30 h 
Taller de risoteràpia a càrrec del PIAD
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Activitat exclusiva per a dones. Es tracta 
d’un taller vivencial on es fan diferents 
dinàmiques relacionades amb l’art de 
la risoteràpia des d’una perspectiva 
de gènere i intercultural. Cal inscripció 
prèvia. Les menors necessiten portar 
signada una autorització.
Ho organitza: PIJ i PIAD de les Corts

Dimecres 27 de novembre, a les 11 h 
II Jornada del Circuit Territorial 
contra la Violència Masclista (CTVM-
LC)
Sala de Plens del Districte
Com detectar i actuar en casos de 
violència masclista
Ho organitza: Districte de les Corts, Serveis  
de Salut i Serveis Socials

DONES I APODERAMENT

De l’1 d’octubre al 17 de desembre, 
dimarts de 10 a 12 h
Grup de creixement personal
PIAD Les Corts
Espai col·lectiu per treballar les 
necessitats, inquietuds, malestars i 
desitjos de les dones. Promourem el 
creixement de cada una de nosaltres 
des de la consciència de perspectiva de 
gènere, potenciant l’apoderament i la 
xarxa entre dones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD  
piad_lescorts@bcn.cat

Dijous 3 d’octubre, a les 19.30 h
Com detectar i actuar davant 
agressions masclistes 
Casal de Joves les Corts
El col·lectiu de dones Cortsenques 
Dissidents exposarà, aprofitant que 
comencen les festes majors del barri, el 
seu protocol actualitzat sobre com actuar 
en cas d’agressió masclista i lgtbifòbica. 
El protocol ha estat adaptat per tal de 
saber com actuar en unes festes majors.
Ho organitza: Cortsenques Dissidents i Casal 
de Joves les Corts

Del 7 d’octubre al 9 de desembre, 
dilluns de 17.30 a 19.30 h
Taller d’autoestima: assertivitat
CAP Les Corts
L’assertivitat és la capacitat de poder 
expressar els propis pensaments, 
opinions i emocions de forma còmoda, 
sense sentir ansietat i sense realitzar cap 
tipus de comportament agressiu cap a 
altres persones.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD 
piad_lescorts@bcn.cat

ART, CULTURA I CIÈNCIA

Dimarts 17 de setembre, de 18.30  
a 20 h
L’exèrcit de dones de la Bel Mur  
“La dona de Pere Quart”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb l’ajuda del PIJ, la Taula de Dones, el 
taller de ceràmica i altres col·laboradores 
us proposem la creació de “La dona 
de Pere Quart”, per ampliar l’exèrcit de 
dones de l’artista Bel Mur. Un exercici de 
cocreació que va des de la idea fins a la 
seva realització.
Professional: Bel Mur, artista plàstica
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dijous 19 de setembre, a les 18.30 h
Un homenatge musical a “La dona 
catalana”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Ha arribat el moment de redescobrir 
cançons tradicionals catalanes que 
mostren dones fortes, valentes, sensibles 
i creatives i que avui, a la fi, seran 
alliberades, perquè les seves veus i les 
seves històries no siguin silenciades mai 
més.
Professional: Grup musical Arrelats
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 1 d’octubre, a les 19 h
Inauguració de l’exposició 
fotoreportatge “El pes de la ment”
Casal de Joves les Corts
Retrats de noies joves que han patit 
trastorns alimentaris acompanyats 
de textos en què s’exposen els seus 
pensaments i les seves reflexions. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

Exposició de l’1 al 15 d’octubre en horari 
del centre.



Programació setembre - desembre 2019

De l’1 d’octubre al 30 de juny 
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Taller dona i esport
CAP Les Corts
Espai de relació i oci per millorar la 
condició física, l’autoestima i la presa 
de decisions. S’utilitzarà l’exercici físic a 
través d’un gran ventall d’activitats com la 
relaxació, sessions de tonificació, control 
postural, etc.
Ho organitza: Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD 
piad_lescorts@bcn.cat

Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Divendres de 9.15 a 10.15 h
Ioga per a embarassades
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Per viure aquest procés de la manera més 
sana i relaxada possible, desenvolupar 
la confiança i adaptar el moviment als 
canvis naturals que es produeixen durant 
l’embaràs.
Professional: Maribel López
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

 
Dilluns 7 d’octubre, de 20.30 a 21.30 h
Autodefensa feminista
Casal de Joves les Corts
Treballem la defensa personal feminista i 
els valors compartits amb dones. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

 
Dimarts 22 i 29 d’octubre, de 10.30  
a 12.30 h
Taller de les Emocions
Casal de Gent Gran Can Novell
Un grup de dones guiades per una 
psicòloga experimenten i xerren sobre les 
seves emocions.
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell  
i Creu Roja

Divendres 29 de novembre, a les 19 h 
3, 2, 1... ZERO. Contra la violència  
de gènere
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Jo, tu, ella... Germana, mare, veïna, 
companya... No són xifres: són persones. 
No són estadístiques: són dones. Dones que 
pateixen, que ploren, que són colpejades... 
però que no estan vençudes. El gest d’un 
pallasso que ens parlarà d’alegria i de 
ràbia, de joia i de patiment, d’il·lusió i de 
decepcions.
Professional: La Jarra Azul
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

Dimarts 3 de desembre, a les 19 h 
Inauguració de l’exposició d’escultura 
“SOMNIS”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
Les escultures de Sandra Molina ens fan 
somiar i transmeten pau, tranquil·litat i 
serenor a qui les contempla. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

De l’1 al 29 de desembre, de 9 a 22 h, de 
dilluns a dissabte, i diumenges de 10 a 14 h
 

ESPORT I SALUT
 
Del 26 de setembre al 28 de novembre
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Taller d’autodefensa
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb aquest taller es pretén potenciar la 
seguretat física i emocional a través de la 
presa de consciència de l’espai, la postura i 
la comunicació verbal
i no verbal
Ho organitza: punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) les Corts

Taller gratuït. Cal entrevista prèvia al PIAD. 
piad_lescorts@bcn.cat
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1 Biblioteca Montserrat Abelló, Comtes de Bell-Lloc, 192

2 Casal de Gent Gran Can Novell, Caballero, 29

3 Casal de Joves de les Corts i Punt d’Informació Juvenil,  
Dolors Masferrer i Bosch, 33

4 Centre Cívic Can Deu, plaça Concòrdia, 13

5 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, Comandant Benítez, 6

6 Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, riera Blanca, 1

7 Districte de les Corts, plaça Comas, 18

8 Espai d’Adolescents Jovecardí, trav. de les Corts, 94

9 Institut Les Corts, trav. de les Corts, 131

10 PIAD Les Corts, pl. Comas, 18 (Cita prèvia presencial, dilluns de 16 a 17 hores  
i dimarts d’11 a 12 hores. Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon 936 197 311)

11 Cap les Corts, Mejía Lequerica, 1
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Programació setembre - desembre 2019

De l’1 d’octubre al 30 de juny 
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Taller dona i esport
CAP Les Corts
Espai de relació i oci per millorar la 
condició física, l’autoestima i la presa 
de decisions. S’utilitzarà l’exercici físic a 
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postural, etc.
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sana i relaxada possible, desenvolupar 
la confiança i adaptar el moviment als 
canvis naturals que es produeixen durant 
l’embaràs.
Professional: Maribel López
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

 
Dilluns 7 d’octubre, de 20.30 a 21.30 h
Autodefensa feminista
Casal de Joves les Corts
Treballem la defensa personal feminista i 
els valors compartits amb dones. 
Ho organitza: Casal de Joves les Corts

 
Dimarts 22 i 29 d’octubre, de 10.30  
a 12.30 h
Taller de les Emocions
Casal de Gent Gran Can Novell
Un grup de dones guiades per una 
psicòloga experimenten i xerren sobre les 
seves emocions.
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell  
i Creu Roja

Divendres 29 de novembre, a les 19 h 
3, 2, 1... ZERO. Contra la violència  
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companya... No són xifres: són persones. 
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però que no estan vençudes. El gest d’un 
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ràbia, de joia i de patiment, d’il·lusió i de 
decepcions.
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Inauguració de l’exposició d’escultura 
“SOMNIS”
Vestíbul del Centre Cívic Can Deu
Les escultures de Sandra Molina ens fan 
somiar i transmeten pau, tranquil·litat i 
serenor a qui les contempla. 
Ho organitza: Centre Cívic Can Deu

De l’1 al 29 de desembre, de 9 a 22 h, de 
dilluns a dissabte, i diumenges de 10 a 14 h
 

ESPORT I SALUT
 
Del 26 de setembre al 28 de novembre
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Taller d’autodefensa
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb aquest taller es pretén potenciar la 
seguretat física i emocional a través de la 
presa de consciència de l’espai, la postura i 
la comunicació verbal
i no verbal
Ho organitza: punt d’Informació i Atenció a les 
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