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El dia 8 de març commemorem el dia Internacional de les Dones 
treballadores i des de el Districte de Ciutat Vella organitzem tot un 
seguit d’actes per homenatjar la lluita i les reivindicacions de totes 
les generacions de dones treballadores.

Aquesta data ens ha de comprometre a fer revisió dels avenços en 
polítiques de gènere i seguir planificant el que encara ens queda 
per assolir en un futur. 

Enguany, aprofitem un Consell de Dones ampliat i amb un apre-
nentatge més assolit per continuar reconeixent les situacions de 
discriminació i desigualtat que les dones patim. Massa exemples 
ens dóna la nostra societat i la d’altres països per denunciar les desi-
gualtats, les discriminacions, però també són moltes les oportunitats  
que tiren endavant gràcies a les dones que estan presents a les en-
titats, als serveis, organitzant-se en xarxes, participant de diferents 
processos, adquirint una dinàmica de bones pràctiques de cara a 
la millora dels barris, oferint-se cap a veïns i veïnes, amb un esperit 
positiu i engrescador de tots i totes. 

La presidència espanyola a la Unió Europea, ha de permetre donar 
un impuls a les polítiques de gènere, perquè encara hi ha metes a 
aconseguir.  Per això arranquem el mes de març amb un espai  per 
debatre aquest tema: “la igualtat de gènere, a l’agenda europea”.

El nostre objectiu continua sent “Cap a la Igualtat”, perquè encara 
ens queda molt camí per recórrer. Les  dones de Gòtic, Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, Barceloneta i Raval volem consolidar la 
nostra presència en un moment  que  dóna força oportunitats per 
trencar el sostre de vidre que limita les nostres capacitats per arribar 
a llocs de decisió a la nostra ciutat. 

Els actes i les activitats arranquen a la seu del Districte, però tenen 
en els marcs dels nostres quatre barris, la seva implementació du-
rant tot el mes de març a través dels seus equipaments i espais 
ciutadans. Des de el Districte de Ciutat Vella continuem treballant 
per assolir el compromís cap a les dones, que en som totes, sense 
deixar de pensar en un procés obert i que continua fent comunitat.

Us animo a totes i tots a participar-hi.

Itziar González Virós
Regidora	del	Districte	de	Ciutat	Vella
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MARÇ 2010
 
DIlluNs 8 DE MARÇ

TRobADA DoNEs I hoMEs DE cIuTAT VEllA
“cAP A lA IGuAlTAT”  

Horari:	A	les	17h.
Lloc:	plaça	de	Vicenç	Martorell
organitza: consell de Dones de ciutat Vella
 
Amb	la	presència	de	la	Regidora del Districte de ciutat Vella 
sra Itziar Gonzàlez i Virós i de la consellera de Dones Mercè 
lópez Grijüela.
 
benvinguda i felicitacions a totes les dones.
 
lectura del manifest del 8 de març per quatre dones dels 
nostres barris barceloneta, sant Pere, santa caterina i la 
Ribera, el Gòtic i el Raval.

Fotografia amb totes les dones assistents

A	continuació...
TARDA DE coNFERÈNcIA:
lA IGuAlTAT DE GÈNERE, A l’AGENDA EuRoPEA
(veure més informació a la pàgina següent.)
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TARDA DE coNFERÈNcIA: 
lA IGuAlTAT DE GÈNERE, A l’AGENDA EuRoPEA

Horari:	A	les	17:30h.	
Lloc:	Sala	Ernest	Lluch,	de	la	Seu	del	Districte	
de	Ciutat	Vella,	Pça	Bonsuccés,	s/n,	3a	planta.
organitza: consell de Dones ciutat Vella
 
La data del 8 de març ens ha de comprometre a fer revisió 
dels avenços en polítiques de gènere i seguir planificant el que 
encara ens queda per assolir en un futur.
 
Aquest any la presidència espanyola a la Unió Europea ens brinda 
una bona oportunitat de posar a debat alguns del punts del 
programa en matèria d’igualtat. Un dels objectius que es proposen 
és donar un impuls definitiu a nivell de la unió de les politiques de 
gènere. En aquests últims anys al nostre país ha aprovat lleis que 
donen drets tant individuals com col·lectius i podem dir que són les 
lleis més avançades de tota la unió europea.
 
El Govern de Catalunya ha considerat important donar suport a la 
presidència espanyola i ha elaborat un document que desplega 
un programa amb un gran ventall de propostes, però ens 
centrarem en les que en aquest moment considerem importants 
per posar a debat amb les dones de la nostra ciutat, l’ocupació 
i el compromís en pro dels drets humans, la democràcia i el 
desenvolupament sostenible, donant suport a la Capitalitat de 
Barcelona en l’impuls de la Unió per la Mediterrània.
 
PRoGRAMA:
Inauguració:
Sra.	Mercè	López	Grijüela,	Consellera	de	Dones,	Cultura	i	
barri	Gòtic,	Districte	de	Ciutat	Vella.
 
Dialoguem amb la ciutadania sobre: 
 
1. ocupació, política social i igualtat en el marc de la 
presidència espanyola a la unió Europea
A	càrrec	de	la	Sra.	Glòria	Solsona	,	Sociòloga	i	Agent	d’igualtat	
del	Departament	de	Treball	de	la	Generalitat	de	Catalunya
 
2. barcelona, capital de la unió per la Mediterrània
A	càrrec	de	la	Sra.	Maria	Àngels	Roque,	Directora	de	Cultures	
Mediterrànies	de	l’IEMED	(Institut	Europeu	de	la	Mediterrània)	
 
Modera:
Marta	Mas,	Espais	per	a	la	Igualtat
 
cloenda:
Sra.	Itziar	Gonzàlez	Virós,	Regidora	de	Ciutat	Vella

DIjous 11 DE MARÇ 
TRobADA “EscolA DE DoNEs EMPRENEDoREs oDAME”
bARcEloNA AcTIVA A cIuTAT VEllA
Horari:	A	les	12h.
Lloc:	Pça.	Pons	i	Clerch,	s/n
Espai per conèixer l’escola, l’organització i els projectes i de 
quina manera les dones interessades hi poden accedir.
Si esteu interessades en assistir escriviu un correu a nperez@bcn.cat
organitza: consell de Dones ciutat Vella

DIjous 18 DE MARÇ
soRTIDA culTuRAl PEl bARRI GòTIc, 
“VIlA DE MADRID bARcINo/bcN”
Horari	de	trobada:	A	les	16h.
Lloc	sortida:	Pça.	Vila	de	Madrid
Barcino/Bcn és l’itinerari que proposa una nova mirada 
històrica a la ciutat romana per repensar, alhora, la ciutat 
contemporània i els seus monuments. S’inicia a la Vila de 
Madrid, passa pel Temple d’August i acaba a la Plaça del Rei.
Si esteu interessades en assistir escriviu un correu a nperez@bcn.cat
organitza: consell de Dones ciutat Vella
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RAVAl

DIMEcREs 3 DE MARÇ
DoNA - FoNT DE INTERculTuRAlITAT 
Horari:	De	18	a	20h.	
Lloc:	Centre	Cívic	Drassanes.	c/	Nou	de	la	Rambla,	43
ASOCROM i CASA ESLAVA us conviden a participar en 
la tertúlia sobre el paper de la dona com a font de la 
Interculturalitat. Després de la tertúlia hi haurà un pica-pica 
intercultural. 
Entrada	lliure	
organitza: AsocRoM i cAsA EslAVA

EMocIoNs PosITIVEs 
Xerrada a càrrec de Mª Teresa Suay, psicòloga. 
Horari:	D’11	a	12h.	
Lloc:	L’Hora	de	Déu.	c/	Aurora,	11,	baixos.
Entrada	lliure	
organitza: l’hora de Déu

DIVENDREs 5 DE MARÇ
INAuGuRAcIó DE l’EXPosIcIó 
“DAMAs RETRATADAs” A càRREc DE sANDRA cAPIllA
Horari:	A	les	20:30h
Lloc:	Seu	de	l’Eix	Comercial	del	Raval.	c/	Nou	de	la	Rambla,	14
Durada de l’exposició: del 5 al 31 de març
organitza: Eix comercial del Raval amb la col·laboració de 
RavalDona

DIlluNs 8 DE MARÇ
VII TAllER DoNA TREbAll
Horari:	D’11	a	13h.
Lloc:	c/	Riereta	18-20,	bxs
Taller de reflexió-participació sobre les actuals desigualtats de 
gènere en l’àmbit del treball productiu i reproductiu.
organitza: APIP- Ass. Promoció i Inserció Professional
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DIMARTs 9 DE MARÇ 
V cAMINADA “lEs DoNEs GRANs DE cIuTAT VEllA 
juNTEs FENT cAMÍ”
Horari:	De	10	a	12h.	
Lloc:	Casal	Gent	Gran	Trueta
Caminada de les dones grans de Ciutat Vella   
organitza: casals Municipals de ciutat Vella

DIMEcREs 10 DE MARÇ
FEsTA DE lA DoNA
Consulteu horari
Lloc:	CCCB	–	Centre	Cultura	Contemporània	de	Barcelona.	
C.	Montealegre,	5
Tallers interculturals de cura i bellesa del cos femení
organitza: RavalDona

DIjous 11 DE MARÇ
V cAMINADA “lEs DoNEs GRANs DE cIuTAT VEllA 
juNTEs FENT cAMÍ”
Horari:	De	10	a	12h.	
Lloc:	Casal	Gent	Gran	Tarradellas
Caminada de les dones grans de Ciutat Vella
organitza: casals Municipals de ciutat Vella

DIVENDREs 12 DE MARÇ 
MosTRA D’ARTEsANIA
Horari:	D’11	a	13h.
Lloc:	Plaça	Vázquez	Montalbán
Fira d’artesania on es mostrarà la feina realitzada per diferents 
entitats del barri del Raval. També es participarà en una 
activitat conjunta de creació d’un mural on podrem escriure els 
nostres pensaments i desitjos. 
organitza: RavalDona

DIjous 18 DE MARÇ 
TAllER AuDIoVIsuAl: lA coNsTRuccIó DE lA 
FEMINITAT Al cINEMA. El MEloDRAMA. 
Horari:	A	les	18h.	
Lloc:	Centre	Cívic	Drassanes
El taller estudia de quina manera els relats cinematogràfics han 
contribuït a construir un arquetip de feminitat fonamentat en la 
victimització i en la subordinació de les dones als valors patriarcals.
Confirmar	assistència	al	PIAD	Ciutat	Vella
organitza: PIAD ciutat vella amb la col·laboració de casal 
dels Infants 

DIVENDREs 19 DE MARÇ
MosTRA GAsTRoNòMIcA 
“lA cuINA No ENTéN DE sEXEs”
Horari:	D’11	a	13h.
Lloc:Jardins	de	les	Voltes	d’en	Cirés
Elaboració i degustació de plats típics d’arreu del món cuinats 
per diferents entitats del barri del Raval
organitza: RavalDona

DE MARÇ A MAIG
EXPosIcIó: lEs DoNEs PINTEN MolT
Lloc:	Casal	Municipal	de	Gent	Gran	Josep	Tarradellas
Les dones del grup de pintura del casal exposaran les seves obres.
organitza: casal Municipal de Gent Gran josep Tarradellas

El cEM cAN RIcART T’INFoRMA
DoNA I AcTIVITAT FÍsIcA: 
es desenvolupa una classe de gimnàstica amb una monitora 
especialitzada en activitat física.
Horari:	Dilluns	i	dimecres	de	15	a	16h.
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GòTIc

DEl 23 DE FEbRER Al 9 D’AbRIl DEl 2010
EXPosIcIó: MX EsPAI 1010 / EDIcIoNs 1010
Lloc:	MX	Espai	1010	/	Edicions	1010		
Llibreteria,	7	pral.93.310.65.77	
El dimarts 23 de febrer a les 20h exposició i presentació del llibre
Els (anguiles) de Victòria Rabal (imatges) i Richard schweid 
(poema) amb la col·laboració de Ximena Pérez Grobet 
Presentació a càrrec de Joana Masó 
També s’exposarà l’obra recent amb paper de Victòria Rabal
D’anguiles i d’altres peixos.
Obert tots els dimarts de 11 a 14h i de 17 a 20.30h
tota la setmana visites concertades
organitza: MX Espai 1010 / Edicions 1010

DIssAbTE 6 DE MARÇ
TAllER: sEXE, AMoR I sEso
Horari:	A	les	11h.
Lloc:	C.	C.	Pati	Llimona
organitza: col·lectiu Al hanan

DIMEcREs 10 DE MARÇ 
V cAMINADA “lEs DoNEs GRANs DE cIuTAT VEllA 
juNTEs FENT cAMÍ”
Horari:	De	10	a	12h.	
Lloc:	Casal	gent	gran	Pati	Llimona
Caminada de les dones grans de Ciutat Vella
organitza: casals Municipals de ciutat Vella

TRobADA: TEMPs DE lAs chIcAs FElIcEs
Horari:	Cada	dijous,	de	17.30	a	20h.
Lloc:	Centre	Cívic	Pati	Llimona
Cada dijous, dones i homes de totes les edats es troben per 
berenar, aprendre, compartir, fer sortides, i sobretot, per riure 
molt! Més informació al correu alhanan_colectivo@yahoo.es o 
bé al telèfon 658971933.
organitza: col·lectiu Al hanan.

DIjous 11 DE MARÇ
EN clAu DE DoNA
Horari:	A	les	17:30h.	Lloc:	Centre	Cívic	Pati	Llimona
Narració audiovisual en homenatge a dones emblemàtiques de 
la història.
organitza: casals Municipals de Gent Gran

DIssAbTE, 13 DE MARÇ
TRAMPAs DE PAPEl
lectura dramatitzada
Horari:	18h.
Lloc: FEDELATINA c/ Nou de Sant Francesc,15
“Trampas de papel” pretende ser una exposición de un tipo 
de violencia a la que la sociedad actual lamentablemente aún 
hace oídos sordos: el maltrato psicològico. Relato, satírico y 
dramático a la vez, portavoz de una dura moraleja con un 
desenlace inesperado.
Direcció: Aída Moraga. Actors: Elsie Nuiry i Juan Carolos 
Gonzalez.
organitza:cIMlA círculo de Iniciativa para Mujeres 
latinoamericanas - FEDElATINA 

DIuMENGE 14 DE MARÇ
EsPAI INFANTIl: PINTEM uN GRAFFITI
Horari:	A	les	11h.
Lloc:	Pl.	Isidre	Nonell.
organitza: Espai Infantil de ca la Dona

cEM FRoNTó coloM INFoRMA
DoNA INIcIAcIó PIscINA
Horari:	Dimecres	i	divendres	de	15	a	16h.	
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sANT PERE, sANTA cATERINA I lA RIbERA

DIjous 4 I DIVENDREs 5 DE MARÇ
FEsTIVAl FEMElEK
Horari:	A	les	19h.
Lloc	Centre	Cívic	Convent	de	Sant	Agustí		
(Sala	noble,	espai	bar	i	claustre)
Femelek és un festival de música electrònica realitzat per dones que 
té com a objectiu fomentar l’escena femenina nacional. Es promou 
el desenvolupament i la projecció artística de la dona, no tant sols 
durant el període del festival, sinó també durant tot l’any, amb la 
finalitat d’oferir l’oportunitat de mostrar els projectes més personals i 
experimentals de les artistes, que en un altre context no fóra possible.
organitza: Marise cardoso, Vinilette i Alba G. corral

DIVENDREs 12 DE MARÇ
V cAMINADA “lEs DoNEs GRANs DE cIuTAT VEllA 
juNTEs FENT cAMÍ”
Horari:	De	10	a	12h.
Lloc:	Casal	gent	gran	Comerç
Caminada de les dones grans de Ciutat Vella
organitza: casals Municipals de ciutat Vella

DIlluNs 15 DE MARÇ
MóN INDÍGENA: NAIXEMENT I cRIANÇA, MANEREs 
DE DuR Al coll Als bEbEs EN DIFERENTs llocs 
DEl MóN. 
Horari:	A	les	18h.
Lloc:	Biblioteca	Francesca	Bonnemaison

DIlluNs 22 DE MARÇ
“DoNA I MATRIARcAT A l’àFRIcA”,  
A càRREc DE FERRAN INIEsTA.
Horari:	A	les	19h.
Lloc:	Biblioteca	Francesca	Bonnemaison

bARcEloNETA

DIjous 4 DE MARÇ
XERRADA “lA VIDA quoTIDIANA DE lEs DoNEs A 
l’ÈPocA MoDERNIsTA” 
a càrrec de Mercedes Castelló, guia oficial de Barcelona
Horari:	A	les	17h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
organitza: centre cívic barceloneta

INAuGuRAcIó EXPosIcIó “DoNEs DE FuTuR”  A 
cuRA DE MARIA VITAl
Performance inaugural amb Ruth Alhambra
Horari:	A	les	19:30h.	
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
Dona del present i del passat que es reinventa a si mateixa, amb la 
seva sexualitat, vulnerabilitat, sensualitat, intel·ligència i molt més.
Artistes: Maria Laplaca, Carmen Jurado, Chari Muñoz, Pilar Bamba, 
Judith Belmonte, Gilmarí Gerena, Soledad Gerena, Soledad Corna, 
Esther Gil, Laura Bel, Beatriz Concha, Patricia Raga, Florence Barbaza, 
Amilcar Rivera, Eli Gonzalez, Judith Belmonte, Paloma Rodríguez, Aida 
Vargas, Eduardo Matas, Bàrbara Herrera, Laia Sisteró, Mercé Abril, 
Antoni Ferran, Maite Nuñez, Teresa Folch, Eva Romanos, Margarita 
Termes, Belen Garzón, Annie Siranne, Carme Berga, Cesca Camps, 
Mix Amylo, Valentina Navarrete, Anna Newbon, Hugo Rodríguez, 
Paula kleinman, Mariachiara Bianchi, Laura García, Alfonso Fabrega 
& Alejandro Bedoya, Lucía Ruiz, Marius Santamaria, Katsue Kusumi, 
Miki Kawamura, Rocío Egoavil i Yolanda Botero.
Dimarts 23 de març a les 19h Visita guiada amb les artistes
organitza: centre cívic barceloneta

DEl 9 Al 11 DE MARÇ 
MosTRA DE TAllERs EXPosIcIó DE TREbAlls 
DoNEs DE lA bARcEloNETA
Horari:	De	16	a	20h.
Lloc:	Pizarro	s/n
organitza: Associació Alumnes Aules d’Adults col·legi Públic 
Mare de Déu del Mar barceloneta

DIMARTs 9 DE MARÇ
V cAMINADA “lEs DoNEs GRANs DE cIuTAT VEllA 
juNTEs FENT cAMÍ”
Horari:	De	17	a	19h.		Lloc:	Casal	Mediterrània
Caminada de les dones grans de Ciutat Vella
organitza: casals Municipals de ciutat Vella
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DIjous 11 DE MARÇ 
TAulA RoDoNA AMb lEs DoNEs DEl 36
Horari:	A	les	19h.
Lloc:	Biblioteca	Barceloneta-La	Fraternitat
Participants a la taula: Josefina Piquet, Conxa Pérez-Collado, 
Trinitat Gallego i Llum Ventura.
organitza: Associació cultural la Fraternitat barceloneta

REcoRDA TAMbé quE PoTs GAuDIR DE TAllERs 
MulTIMÈDIA A lA bIblIoTEcA bARcEloNETA - lA 
FRATERNITAT
Inscripció	oberta	a	partir	del	15	de	febrer
DIMARTs -  9 i 16  - TARDA de 17 a 19:30h. 

-	Taller	web	2.0	(1a	i	2a	part)
DIjous - 11 - TARDA - 17 a 20h. 

-	Introducció	a	la	presentació	de	continguts
DIjous - 18 - TARDA de 16 a 20h. 

-	Fotografia	digital	I

DIVENDREs 12 DE MARÇ
TAllER obERT DE “cuINA PER A MAREs, 
ENcuENTRos EN lA cocINA”
Horari:	A	les	17:30h.	
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
organitza: centre cívic barceloneta

DIjous 18 DE MARÇ
PREsENTAcIó DEl llIbRE D’EsMERAlDA bERbEl 
“27 DE sEPTIEMbRE, uN DÍA EN lA VIDA DE lAs 
MujEREs”
Horari:	A	les	17h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
organitza: centre cívic barceloneta

EsPEcTAclE DE DANsA coNTEMPoRàNIA: 
“GAbRIEllE D´EsTRéEs y su hERMANA” 
a càrrec de les Gabrielles
Horari:	A	les	21:30h.		Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
Idea i direcció: Eva Zapico. Creació: Eva Zapico, Ester Forment, 
Amanda Recacha. Interpretació: Ester Forment, Amanda 
Recacha. Espai sonor: Óscar Villegas. Il·luminació: Eduardo 
Vizuete. Construcció elements de cartró: Amador Artiga. 
Amb el suport de l’Estruch Sabadell.
organitza: centre cívic barceloneta

DIssAbTE 20 DE MARÇ
uNA TARDA DE PRIMAVERA AMb DoNEs 
PAquIsTANEsEs: coloRs DE culTuRA PAKIsTANÍ.
Horari:	A	les	17:30h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
organitza: AcEsoP

DIjous 25 DE MARÇ
TAllER D’AuToDEFENsA PERsoNAl AMb 
PERsPEcTIVA DE GÈNERE
Horari:	Dijous	de	18:30	a	20h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
Serà un espai on aprendrem a defensar-nos amb els objectes que 
normalment portem a sobre (claus, mòbils, diaris, carpetes...) i a més 
a més, traurem el màxim partit físicament; tot això, es farà de forma 
divertida, per deixar anar les tensions que generen els debats. 
Inscripcions al centre cívic barceloneta
El	taller	s’inciarà	el	25	de	març	i	tindrà	una	durada	de		
9	sessions	les	quals	es	realitzaran	setmanalment	els		
dijous	de	18:30	a	20h.
organitza: PIAD ciutat Vella amb el suport del centre cívic

cANAl MoNo PREsENTA uNA sElEccIó DE 
cREADoREs VIsuAls DE bARcEloNA A càRREc 
D’ElIsENDA DAlMAu
Horari:	A	les	20h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta	
Creadores: Karina Noguera, Ana Darder, Nely Reguera i 
Elisenda Dalmau
organitza: centre cívic barceloneta

DIssAbTE 27 DE MARÇ  
cANTADA D’hAVANEREs
Horari:	A	les	17h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta
organitza: Grup Mon Raval de l’Associació de Veïns i 
comerciants del carrer de la cera

EsbART sANTA EulàlIA DE l’A.I.P.c.c. DANsEs 
PoPulARs cATAlANEs I DE lEs IllEs.
Horari:	A	les	18h.
Lloc:	Centre	Cívic	Barceloneta	
organitza: A.I.P.c.c Associació Institut de Promoció de la 
cultura catalana
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Dones – Participació i associacionisme
Març 2010, activitats del districte de Ciutat Vella

ADREcEs

coNsEll DE DoNEs DE cIuTAT VEllA
Mercè lópez Grijüela, consellera de Dones, cultura i Gòtic.
Pl.	Bonsuccés,	3	2ª	planta	//	Secretaria	c.	Ramalleres,	17	1ª	planta

PIAD cIuTAT VEllA
c/	Erasme	Janer,	8		//		T.	93.256.32.00

cENTRE cÍVIc PATI llIMoNA
c/	Regomir,3		//		T.	93.268.47.00

cENTRE cÍVIc coNVENT DE sANT AGusTÍ
c/	Comerç,	36		//		T.	93.310.37.32

cENTRE cÍVIc DRAssANEs
c/	Nou	de	la	Rambla,	43		//		T.	93.441.22.80

cENTRE cÍVIc bARcEloNETA
c/	Conreria,	s/n		//		T.	93.256.33.00

cAsAl GENT GRAN MEDITERRàNIA
c/	Conreria,	s/n		//		T.	93.256.33.00

cAsAl DE GENT GRAN coMERÇ
c/	Comerç,	52		//		T.	93.319.63.34

cAsAl GENT GRAN PATI llIMoNA
c/	Correu	Vell,	5		//		T.	93.256.32.74

cAsAl GENT GRAN TRuETA
c/	Sant	Pacià,	9		//		T.	93.298.86.02

cAsAl GENT GRAN TARRADEllAs
Pça	Caramelles,	3		//		T.	93.441.69.05

cEM cAN RIcART
c/	Sant	Oleguer,	10		//		T.	93.441.75.26

cEM FRoNTó coloN
La	Rambla,	10		//		T.	93.302.32.95

bIblIoTEcA FRANcEscA boNNEMAIsoN
c/	Sant	Pere	més	Baix,	7		//		T.	93.268.7360

bIblIoTEcA bARcEloNETA - lA FRATERNITAT
c/	Comte	Santa	Clara,	8-10		//		T.	93.226.35.74
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