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Districte de
Sant Martí

Espectacle familiar: 
La veritat de les princeses
Dijous 17 de març, 17.30h
A càrrec de La Boira teatre
Gratuït

Aquesta és la història 
d’una princesa en vaga, 
cansada que tothom li 
expliqui com ha de ser 
una princesa com cal i 
decidida a explicar les 
veritats de les princeses. 
I és que...les princeses 
també es tiren pets!

L’espectacle es comple-
menta amb un taller de 
creació de les titelles 
protagonistes de la 
nostra història.

Idioma: Català. Durada: 60 mins. 
Edat recomanada: + 2 anys.

8 de març 2022
Dia Internacional

de les Dones

C
asal de Barri Bac de Roda - Poblenou

Exposició i taula rodona: 
Dones i comerç, dones d’aquí i ara
Inauguració divendres 11 de març, 20,15h
Una exposició de l’Eix Comercial del Poblenou
Gratuït

Sabies que més del 60% 
de les botigues associa-
des a l’Eix Comercial 
Poblenou estan dirigides 
per dones?
La present exposició, 
que inaugurem amb una 
taula rodona amb dones 
comerciants, és un relat 
intimista de la vida de 
les dones i els seus co-
merços, des del passat 
fins al present, com a 
reivindicació per la feina 
aportada al sector.L’expo restarà exposada fins a l’1 abril 



Taller: Connectem-nos! Prevenció 
de l’assetjament a les xarxes
Dimecres 23 de març, 18.30h
A càrrec de La Trama Cooperativa
Gratuït

Docufòrum: Memòries migrants, 
la Nelida i la Hafida
Dijous 31 de març, 19h
Un projecte de la Xarxa Antirumors al Poblenou
Gratuït

Teatrefòrum:
Això és amor?
Divendres 25 de març, 20h
A càrrec de La Trama Cooperativa
Gratuït

Et preocupa el que 
veu el teu fill o filla 
a les xarxes socials? 
Vols que naveguin 
per un entorn lliure de 
violències? Aquí et 
donarem algunes eines 
necessàries per fomen-
tar el seu esperit crític, 
entendre les violències 
que s’hi amaguen i 
gaudir del món virtual 
de forma segura.

La Xarxa Antirumors del 
Poblenou porta a la 
pantalla les memòries 
migrants de la Nelida i 
la Hafida: relats de veï-
nes del Poblenou que, 
procedents de diversos 
països, ens explica-
ran la seva trajectòria 
migratòria des d’una 
perspectiva de gènere: 
immigració, gènere i 
ocupació.
+ Debat posterior.

Viatjarem a través de 
la història d’una parella 
fins als seus inicis per re-
flexionar i entendre allò 
que els ha portat fins 
on són ara. Destapa-
rem els mites de l’amor 
romàntic, les violències 
quotidianes i invisibles, 
qüestionarem els rols de 
gènere, identificarem les 
violències masclistes i 
actuarem per canviar la 
història. Idioma: Català. Durada: 90 mins.

Durada: 90 mins.

Aprofitem per dir-te...

Comissió de gènere
del Casal de Barri

Sabies que... a l’entitat 
i al Casal de Barri 
tenim una comissió 

de gènere? 
Fem formacions per 
adoptar un llenguat-
ge inclusiu en totes les 
nostres comunicacions, 
tenim un debat obert de 
revisió de rols de gè-
nere, disposem d’un  
protocol contra agre- 
ssions sexistes per unes 

festes segures...
Vols formar-ne part? 

Contacta’ns!

En camí...
Taller d’autodefensa 
femenina, al maig. 

Subscriu-te per rebre info:
bit.ly/subscripciocdb

Totes les activitats 
del cicle requereixen 

inscripció prèvia.
Més info:

Web del Casal o
bit.ly/cdb_cicle8m

Durada: 75 mins.

30 de març
Campanya de donació de 
sang al Casal de Barri, en 

horari de 16 a 20h


