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Tornem a les places i als carrers:
celebrem la primavera feminista!
El pròxim 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ens trobem davant d’una efemèride doblement especial per a la nostra ciutat, pel seu caràcter reivindicatiu i perquè celebrarem dos anys de la inauguració
de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Malgrat que han estat dos
anys marcats per una dura pandèmia, les dones ens hem mantingut imparables i combatives i no renunciem a sortir als carrers, a trobar-nos i a mobilitzar-nos per a continuar avançant en la lluita feminista,
més necessària que mai, per a no fer ni un pas enrere en drets aconseguits. No ha estat fàcil adaptar-nos
a un context d’incertesa, però en aquest difícil camí ens hem mantingut fermes en el compromís de
continuar construint un futur per a la igualtat real i la justícia social.
Volem celebrar un mes de març dedicat a la força de les dones, en homenatge a les companyes que ens
han precedit i a les noves generacions que continuen creient en el feminisme com a motor de canvi cap a
una societat millor. Hem preparat un ampli programa d’actes - les ‘Jornades Feministes’- que serà especialment significatiu perquè reprendrem els carrers i les places de la ciutat, per a celebrar una nova i il·lusionant primavera feminista, que ens tornarà a unir en aquest clam compartit, contra les desigualtats
entre els homes i les dones. Creiem que una altra societat és possible i avancem imparables cap a ella!
Hem preparat un programa vibrant amb diversos actes de ciutat perquè tothom es pugui unir a les concentracions previstes, exposicions, propostes de cinema i conferències amb les quals obrirem espais per
a la reflexió, el diàleg i l’acció. Vull destacar especialment els actes centrals del programa, que ens permetran gaudir de la presència a la ciutat de dues dones extraordinàries i referents, que posaran damunt
la taula aspectes cabdals per avançar cap a l’erradicació del patriarcat. Ana de Miguel, destacada filòsofa feminista, ens parlarà de la necessitat de comprendre les contradiccions a les quals ens enfrontem
les dones en el món actual, en la presentació del seu llibre ‘Ética para Celia’. D’altra banda, l’escriptora
afganesa Nadia Ghulam compartirà la seva experiència i reflexionarà envers la situació que pateixen les
dones a l’Afganistan. En aquesta era global, les injustícies contra les dones a qualsevol lloc del món ens
interpel·len a totes i cal recordar que els drets de les dones són, per sobre de tot, drets humans a garantir
i preservar.
Un any més, continuarem omplint les places i els carrers de la ciutat! Us convido a unir-vos-hi i a celebrar
la primavera feminista a Santa Coloma!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

3

DIMARTS 1 DE MARÇ
20 h Plaça de la Vila
“CONCENTRACIÓ DE DENÚNCIA DELS FEMINICIDIS”
Com cada primer dimarts de mes, tindrà lloc la concentració de denúncia contra les violències masclistes i els feminicidis, i per recordar i fer públic els noms de totes les dones assassinades durant el mes de febrer. La reflexió d’aquest mes la llegirà la sexòloga Eva Moreno.
ORGANITZA:

Dones per l’erradicació de tot tipus de violències

DIJOUS 3 DE MARÇ
10 h a 13 h Plaça de la Vila
JORNADA DE TREBALL
#COMPETENTS
PROGRAMA D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LES DONES
Jornada de treball presencial adreçada a professionals, en la qual es presentaran els projectes pilot impulsats per La CIBA, Hub d’innovació i formació per a l’ocupabilitat de les dones.
ORGANITZA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
18 h Presencial a La CIBA i on-line
CONFERÈNCIA INAUGURAL
“ÉTICA PARA CELIA”, a càrrec d’Ana de Miguel
La CIBA acull la conferència “Ética para Celia”, en què reflexionarem al voltant de l’obra d‘Ana
de Miguel. Una obra que no és només ètica per a noies, representa també una crida als nois
perquè s’atreveixin a transgredir de veritat: perquè deixin de posar-se en el lloc dels seus
desitjos i es comencin a posar en el lloc de les dones.
La filosofia ens ensenya que són importants les preguntes que ens fem. L’ètica, per la seva
part, és una invitació a posar-se en el lloc dels altres. Totes dues poden ajudar-nos a comprendre les enormes contradiccions que han d’afrontar les dones en un món patriarcal.
”Ética para Celia” ens convida a mirar de cara a la realitat, el fet que la nostra vida s’ha
construït al voltant d’una doble veritat, amb normes morals i, fins i tot, vitals, diferents per a
dones i homes.
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INSCRIPCIONS A

RETRANSMISSIÓ
DE L’ACTE A YOUTUBE

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
19 h La CIBA
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “1934-1939 PIONERES DEL MUNICIPALISME FEMINISTA”
Aquesta exposició recupera la memòria i el llegat d’una trentena de dones de diverses
organitzacions polítiques i sindicals que van ser les pioneres del municipalisme feminista
republicà, una experiència malauradament efímera. La dictadura posterior va acabar amb
la democràcia i amb els drets i llibertats de les dones que tant havien costat d’aconseguir i
porta pràcticament a totes elles a l’exili o a la presó.
ORGANITZA:

Grup de Dones d’ERC Gramenet
19 h Sala Riu - Centre Cívic Riu
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA NENA OBJECTE. INNOCÈNCIA EN VENDA”,
de Lucas Vallecillos
En el marc del cicle ‘Diaris de Viatges 2022’: “Mirades indòmites”
Al Japó són molt populars els negocis on, sota una aparença innocent, es mercadeja amb
l’interès sexual que desperten les nenes entre la població masculina. Una manera de fer que
estan exportant a tot el món mitjançant el manga, que cada vegada té més adeptes a casa
nostra, en especial entre la joventut.
L’exposició forma part del projecte expositiu “ATRAPATS. INFÀNCIES EXPLOTADES” de Lucas
Vallecillos, i es podrà visitar del 3 al 31 de març.
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIVENDRES 4 DE MARÇ
17.30 h La CIBA
JOC D’ESCAPADA “THE CIBA MISTERY”
El Patriarcat ha tancat les dones de la ciutat que treballaven amb convenciment per a la
igualtat a La Ciba. Dones brillants del passat i del present que no deixa sortir per les seves
grans capacitats, ja que suposen una amenaça per a la perpetuació d’aquest sistema injust.
Vols ser una d’aquestes dones compromeses i sortir de La Ciba alliberada del Patriarcat?
Aquest joc, enregistrat el 4 de març, s’emetrà posteriorment el dijous 7 d’abril per www.
youtube.com/canalgramenet en el marc de la Setmana del PAM a la xarxa.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ A

lacibainfo@gramenet.cat
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
19 h Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
CINEMA: “Madame Curie”
La física i química Marie Sklodowska-Curie, pionera, rebel i geni en un entorn científic copat
per homes, es va convertir en la primera dona a rebre una càtedra a la Sorbona de París i
gràcies a les seves investigacions va obtenir dos premis Nobel que van canviar el món per
sempre. A mesura que descobria elements radioactius, prèviament desconeguts, es feia evident que la seva investigació podria conduir a aplicacions en medicina que permetrien salvar
milers de vides, però també a usos a la guerra que en podrien destruir milions.
ORGANITZA:

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

DISSABTE 5 DE MARÇ
11.30 a 13 h Trobada a la Plaça de la Vila ( per a continuació traslladar-nos al Mercat
Sagarra, on tindrà lloc el performance):
PERFORMANCE REIVINDICATIVA:
“LA NOSTRA REVOLTA RECLAMA DONAR LA VOLTA”
Representació teatralitzada en què es denuncia la doble jornada laboral que fem les dones.
ORGANITZA:

Grup de Dones Àrtemis
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DIUMENGE 6 DE MARÇ
12 h

Plaça de la Vila

CONCERT DE SARDANES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Audició de sardanes amb compositores dones i sardanes amb nom de dones. A càrrec de la
Cobla Ciutat de Girona
ORGANITZA:

Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet

DILLUNS 7 DE MARÇ
18 h

La CIBA

XERRADA REFLEXIVA SOBRE LA DOBLE JORNADA DE LES DONES, EL MALESTAR
SOCIAL PEL SISTEMA PATRIARCAL I EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES LEGALS I IL·LEGALS
Un espai per desmuntar mites sobre el consum femení i analitzar l’impacte de les opressions
masclistes en la salut mental. Amb l’Adriana Cid Cuevas, psicòloga i sexòloga del Programa
Municipal de Drogues, es tractaran temes com la dona treballadora i la jornada que mai
acaba, les dones i la salut mental, els mites sobre les drogues il·legals, l’estigma sobre dones
consumidores, la sobremedicalització i patologització femenina, etc.
PÚBLIC OBJECTIU: adolescents a partir de 16 anys, joves i adultes
DURACIÓ: 1h 30 a 2 h
INSCRIPCIONS A https://grameticket.cat/
ORGANITZA: Programa Municipal de Drogues (gestiona ASAUPAM). Col·labora La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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DIMARTS 8 DE MARÇ
12 h Plaça de la Vila
ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ. LECTURA MANIFEST UNITARI 8M
18 h Plaça de la Vila
ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ. LECTURA MANIFEST UNITARI 8M
Ens trobarem a la plaça de la Vila, al matí (12 h), i, a la tarda (18 h), per commemorar plegades la diada del 8M. Seran dos actes participatius i reivindicatius, oberts a tota la ciutadania,
en els quals comptarem amb les intervencions de grups de dones de la ciutat.
ORGANITZA:

Consell de les Dones

DIMECRES 9 DE MARÇ
18 h

Biblioteca Can Peixauet

HORA DEL CONTE “DONES DE COLORS”
A càrrec de Núria Clemares
Les “colorines” són unes petites dones que viuen en un món de colors màgic, a l’arc de Sant
Martí. És gràcies a elles que el nostre món està fet de tots els colors que veiem. Les “colorines” oloren amb el seu nassarró tot el que veuen blanc o negre i es converteix en colors.
Quina sort tenir les “colorines” a prop!
ORGANITZA:

Biblioteca Can Peixauet

DIJOUS 10 DE MARÇ
18 h Sala Riu - Centre Cívic Riu
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “LA NENA OBJECTE. INNOCÈNCIA EN VENDA”,
de Lucas Vallecillos
INSCRIPCIONS:

cooperacio@gramenet.cat
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8

19 h Carrer de Pompeu Fabra (cantonada amb avinguda de la Generalitat)
PERFORMANCE “TRENQUEM EL PATRIARCAT”
Crearem un mur en què simbolitzarem el patriarcat i les seves desigualtats que haurem de
trencar amb la participació de la ciutadania
ORGANITZA:

Dones en Comú
19.30 h La CIBA
XERRADA: “LA DONA AL MÓN DELS CASTELLS: ORÍGENS, ACTUALITAT I PERSPECTIVES DE FUTUR
Xerrada amb dones referents de l’escena castellera catalana que ens explicaran com ha canviat aquest món i quines perspectives de futur hi ha amb la creació de la Comissió d’Equitat
de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i ens explicaran molts altres projectes
que estan desenvolupant.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Colla Castellera Laietans de Gramenet

DIVENDRES 11 DE MARÇ
17 h La CIBA, Espai Infantil
ESPAI DE JOC LLIURE COEDUCATIU
La proposta de LA CIBA per un espai de joc coeducatiu, lliure d’estereotips sexistes i sostenible amb el medi ambient, un espai adreçat a la infància i a les famílies de la ciutat. És un espai
en sessions quinzenals, els divendres.
Dinamitzat per la Magrana Curiosa
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Escola de Música Musicaula. La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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17.30 a 19 h Centre Cívic Fondo (carrer de Wagner, 19)
XERRADA: “COEDUCACIÓ I TRENCAMENT D’ESTEREOTIPS”
L’objectiu és reflexionar sobre les tasques educatives familiars, i si en el nostre dia a dia
aquestes tasques estan repartides equitativament i si podem identificar-ne elements
sexistes.
INSCRIPCIONS:

rellotgexxi@gramenet.cat
ORGANITZA:

CRIJ Rellotge XXI
18 h Centre Social 14 d’abril (carrer de Milà i Fontanals, 38)
MIRADES FEMINISTES
CONVERSA OBERTA AL VOLTANT DE PREGUNTES QUE ENS SORGEIXEN DINS DEL
FEMINISME
Quina és la relació de les dones amb la política?
Quin paper ocupem les dones a l’espai públic?
Quina relació ha de mantenir el feminisme amb el capitalisme?
Quin paper han d’ocupar o no els homes dins el feminisme?
Una invitació a reflexionar plegades amb la participació de dones colomenques com:
Raquel Cuesta Santamaría, membre de la Secretaria de la Dona de la Federació de Serveis
de CCOO Catalunya, militant d’Esquerra Unida Catalunya i regidora de Santa Coloma de
Gramenet per en Comú Podem.
Noemí Quin Magdaleno, audiòloga i responsable de la Secretaria del Medi Rural i de l’Àrea de
Protecció i Drets dels Animals Podem Catalunya.
Coral Ramírez Guerra, tècnica en Educació Infantil i militant de Més País Catalunya a Santa
Coloma de Gramenet.
INSCRIPCIONS:

centresocial.scg@gmail.com
ORGANITZA:

Centre Social 14 d’abril
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DISSABTE 12 DE MARÇ
11 h Club d’Escacs Gramenet (carrer de Sant Ramon, 20)
SIMULTÀNIES D’ESCACS
Tots els fons recaptats serviran per becar les nostres jugadores per formar-les i poder jugar
més torneigs.
INSCRIPCIONS A

gramenetclubescacs@gmail.com
ORGANITZA:

Club d’Escacs Gramenet
18 h La CIBA
DONES DE MUSICAULA EN CONCERT
Concert d’alumnes de l’Escola de Música “Musicaula”. L’actuació ens proposa un recorregut,
a través dels temes seleccionats, pels grans reptes de l’agenda feminista contemporània.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Escola de Música Musicaula. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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CURSA DE LES DONES
10 a 19 h Recollida del dorsal, xip i samarreta a La CIBA
20 h

Punt de sortida i meta a La CIBA

Carrera nocturna de 5 km per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
INSCRIPCIONS PRÈVIES

a la pàgina web de Running Vigia, màxim 1000 persones.
ORGANITZA:

Running Vigia i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DILLUNS 14 DE MARÇ
19 h Sala Riu - Centre Cívic Riu
L’EXPERIÈNCIA DE LA PANDÈMIA VISCUDA PER LES DONES I EL FUTUR DEL TREBALL DE CURES
A càrrec de Dolors Comas d’Argemir i Cendra, catedràtica d’Antropologia Social i Cultural
de la Universitat Rovira i Virgili.
Activitat emmarcada en el XI curs de Filosofia per la Pau - filosofia, política i societat pels
drets humans i la pau: ¨Reptes globals després de la pandèmia¨.
La participació és gratuïta però es demana compromís d’assistència. Es lliurarà certificat al
final del curs. Cal inscripció prèvia per correu electrònic (cooperacio@gramenet.cat), abans
del 4 de març.
ORGANITZA:

Lliga dels Drets dels Pobles - Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DIMECRES 16 DE MARÇ
18 h La CIBA
“TARDA DE POESIA I MÚSICA AMB NOM DE DONA”
La Coordinadora de Grups de Dones organitza una tarda divertida entre música i poesia.
Trobada oberta al públic durant la qual es recitaran poemes escrits per dones i que comptarà
també amb actuacions musicals.
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INSCRIPCIONS:

al telèfon de la Coordinadora d’Associacions de Dones (647 13 36 99)
ORGANITZA:

Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet, en col·laboració
amb LA CIBA.
19.30 Local de Les Suffragettes SCG (carrer de Vistalegre, 5)
VISUALITZACIÓ DE LA PEL·LÍCULA “LES HORES” I ESPAI PER COMENTAR-LA I
COMPARTIR-NE REFLEXIONS
Narra les històries de tres dones d’èpoques diferents que tracten de trobar un sentit a la
vida. Anys 20, Virginia Woolf a Londres manté una lluita interna mentre escriu la seva gran
novel·la: “Mrs. Dalloway”. En els anys 50, Los Angeles, a Laura Brown, esposa i mare, llegeix
“Mrs. Dalloway” i li resulta tan reveladora que comença a considerar canviar radicalment la
seva vida. A Nova York, Clarissa Vaughan, la versió més actual de “Mrs. Dalloway”, està enamorada del seu amic Richard, un poeta malalt de SIDA. Tres dones, tres vides, tres històries i
una pel·lícula emocionant, feminista i copsadora.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

suffragettesscg@gmail.com
ORGANITZA:

The Suffagettes SCG

DIJOUS 17 DE MARÇ
18.30 h Presencial a La CIBA i on-line
CONVERSA SOBRE LES DONES D’AFGANISTAN
amb Nadia Ghulam, activista i escriptora afganesa i Xavier Guerrero, director de
l’Associació de Nacions Unides a Espanya - ANUE
Quina situació pateixen les dones que viuen actualment a l’Afganistan? Les dones afganeses
tenen avui una situació d’opressió i vulnerabilitat extrema, tant en el si de la família com en
la societat. A conseqüència d’això, quina és la realitat social de les dones afganeses?, quines
estratègies de supervivència i resistència desenvolupen en aquest moment?
Durant deu anys, Nadia Ghulam es va fer passar pel seu difunt germà per a evadir les estrictes prohibicions del règim talibà contra les dones. En el 2006, gràcies a l’Associació per als
Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA), va arribar a Badalona on resideix actualment.
L’escriptora ha estat premiada amb “El secret del meu turbant” (2010); també és autora de
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“Contes que em van curar” (2014), “La primera estrella de la nit” (2016) i “El país dels ocells
sense ales” (2021)
RETRANSMISSIÓ
DE L’ACTE A YOUTUBE

INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Associació de Nacions Unides
a Espanya – ANUE. Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet

DILLUNS 21 DE MARÇ
12 h La CIBA
PROJECCIÓ DE LA MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
A través del projecte d’educació audiovisual per una ciutadania crítica “Imaginaris revoltats”,
s’adreça a l’alumnat d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de Catalunya.
Aquest any 2022 el centre educatiu que participa en el projecte “Imaginaris revoltats” és
l’Institut 9 Santa Coloma.
ORGANITZA:

Institut 9, Mostra Internacional de Films de Dones, Drac Màgic i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista

DIMARTS 22 DE MARÇ
19 h

La CIBA

XERRADA COL·LOQUI “DONA I EXCURSIONISME”
Amb la participació de reconegudes excursionistes colomenques.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Centre Excursionista Puigcastellar
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18.00 h

Local de Les Suffragettes SCG (carrer de Vistalegre, 5-7)

“TOTES LES DONES SOM LESBIANES.” Significat i transgressions del lesbianisme
polític
Amb aquesta frase, Adrianne Rich, posava en el centre de l’experiència vital de les dones el
seu vincle amb altres dones, més enllà del fet que aquest contemplés les relacions sexuals;
un vincle, un contínuum d’amistat, amor i sororitat. En aquest diàleg reflexionarem i compartirem com al llarg de les nostres vides, totes les dones transitem l‘existència lesbiana, més
enllà de les concepcions patriarcals de la sexualitat. I de com aquest vincle és tan revolucionari, transgressor i poderós com per trencar amb aquestes narratives patriarcals
ORGANITZA:

visibLESntk. Col·lectiu de feministes lesbianes

DIMECRES 23 DE MARÇ
9.30 h

La CIBA

PROJECCIÓ DE LA MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
A través del projecte d’educació audiovisual per una ciutadania crítica “Imaginaris revoltats”,
s’adreça a l’alumnat d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de Catalunya.
Aquest any 2022 el centre educatiu que participa en el projecte “Imaginaris revoltats” és
l’Institut 9 Santa Coloma.
ORGANITZA:

Institut 9, Mostra Internacional de Films de Dones, Drac Màgic i La CIBA
18.30 h

La CIBA

4A MOSTRA MUSIC & ROIG
Concert de dones compositores amb alumnes solistes de flauta travessera
Del 18 al 25 de març programem la 4a Mostra Music & Roig, per tal de fer arribar la música
dels nostres grups i solistes per tota la ciutat, toquem a diversos espais de la ciutat.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Escola Municipal de Música Can Roig i Torres. Col·labora: La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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DIJOUS 24 DE MARÇ
18 h

La CIBA

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS A LES PERSONES GUANYADORES DEL CERTAMEN DE TIKTOK “RODANDO POR LA IGUALDAD”
INSCRIPCIONS A :

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DIVENDRES 25 DE MARÇ
18 h

Centre Cívic de Can Mariner (Carrer de Milà i Fontanals, 14-18)

“LA SORORITAT. RELACIONS DE GERMANOR I SOLIDARITAT ENTRE LES DONES”
A càrrec d’Inma Bajo de la Fuente, enginyera de Camins, Canals i Ports, activista de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat
INSCRIPCIONS A :

g.d.canmariner@hotmail.com / 603 03 34 67.
ORGANITZA:

Grup de Dones de Can Mariner i Associació de Dones Vídues
19 h

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

DOCS BARCELONA: “CURVY CREW”
La primera vegada que Christa va pujar al Kilimanjaro (Tanzània) va ser el més difícil que
havia fet mai: se sentia fora de lloc, massa lenta i, en definitiva, massa grassa. En aquell moment no va aconseguir arribar al cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat.
Aquesta vegada acompanyada d’un grup de vint dones de talla gran decidides a conquistar
el cim d’Àfrica. A totes, sempre se’ls havia dit que el seu cos les limitava i que pujar muntanyes no estava fet per a elles. Un documental que trenca amb els estereotips i posa davant
d’un mirall la pressió social i el repte de l’autoacceptació que pateixen les persones amb un
cos no normatiu.
ORGANITZA:

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
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22 h

Yesterday (carrer Major, 24)

VETLLADA DE CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES DONES
INSCRIPCIONS:

artemisdegramenet@gmail.com
ORGANITZA:

Grup de Dones Àrtemis

DISSABTE 26 DE MARÇ
GIRLS POWER FESTIVAL
10 h a 24 h
10 h

La CIBA

Espai de joc lliure coeducatiu

La proposta de La CIBA per un espai de joc coeducatiu, lliure d’estereotips sexistes i sostenible amb el medi ambient, un espai adreçat a la infància i a les famílies de la ciutat. És un espai
en sessions quinzenals, els divendres.
Dinamitzat per la Magrana Curiosa
10 h a 24 h
Amb l’objectiu de reivindicar la presència de les dones en l’àmbit musical i visibilitzar el
talent femení, des de La Ciba On Air presentem el Festival Girl Power en què les dones de la
música seran les protagonistes. Les actuacions musicals es combinaran amb projeccions
de documentals, presentació de llibres i activitats per al públic infantil i familiar. Comptarem
amb les actuacions de: Dj Siamiss, Las Opinólogas, Bren, Suzanna, Jodie Cash, Amaparo
Sánchez, Amparanoia, i les artisites locals Paula Piñero, Mireia Inglés i la Magrana Curiosa.
INSCRIPCIONS:

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIUMENGE 27 DE MARÇ
10.30 h

La CIBA . Activitat infantil i familiar

Les creadores d’aquests projectes són part del grup El Hilo del Casal dins de l’entitat Casal
dels Infants a Santa Coloma de Gramenet; un espai on aquestes dones, mares, sostenidores de la família i de la tradició tèxtil, comparteixen conversa, suport mutu i autorealització
personal a través de la costura. El Hilo del Casal sorgeix del servei SOAF, Servei d’Orientació i
Acompanyament Familiar.
11.30 h ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PRETTY TIRED FACE” I PASAREL·LA DE MODA “TEIXINT SOMNIS”
REINAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PRETTY TIRED FACE”: procés creatiu que rescata
el brodat com a llenguatge tradicionalment femení, revalorat en usar-lo com a recurs estètic
que dona veu i posa cares a realitats invisibilitzades.
PASAREL·LA DE MODA “TEIXINT SOMNIS” és el nom del projecte d’ ”El Hilo del Casal”,
en el qual les dones han pogut cosir el vestit dels seus somnis; gràcies a mesos de feina,
podem mostrar en aquesta desfilada peces de roba elaborades amb la il·lusió, la motivació i
els somnis de cadascuna d’elles, aquesta és la llavor per a un futur de vida.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Casal dels Infants, grup de dones “El Hilo del Casal” i La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista

DILLUNS 28 DE MARÇ
18.30 h Centre Cívic del Llatí
LLIURAMENT DEL GUARDÓ ISABEL MARTÍNEZ
L’objectiu d’aquest premi és el reconeixement de dones de la ciutat que hagin portat a terme
una tasca en favor de la igualtat.
INSCRIPCIONS A

grupdonesllati@gmail.com
ORGANITZA:

Grup de Dones del Llatí
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DIMARTS 29 DE MARÇ
18.30 h La CIBA
EN LLUITA PER LA IGUALTAT
EXPERIÈNCIES DE SORORITAT DE DONES DIVERSES DE SANTA COLOMA
Des de la Xarxa Valors volem commemorar el 8 de març i el que representa: la lluita per la
participació de les dones i nenes en la societat amb igualtat de drets i oportunitats.
Anirem de global a local, amb una projecció seguida d’una taula rodona, oberta a debatre
amb el públic assistent, en què participaran diverses dones dels nostres barris. Ens hi
explicaran les seves experiències i com, amb les seves iniciatives i accions, lluiten contra les
desigualtats i faciliten recursos perquè les dones de Santa Coloma tinguin una autonomia i
un desenvolupament íntegres com a persones.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

Xarxa Transmissió de Valors i Missatges Positius, en col·laboració amb LA
CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista

DIMECRES 30 DE MARÇ
De 9 a 17.30 h

La CIBA

IV CONGRÉS TRANSPORT PÚBLIC ÉS COSA DE DONES
La CIBA acollirà aquesta IV edició del congrés, promogut per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, on l’objectiu és posar al centre de la mobilitat a la dona, des de la
perspectiva de gènere i la sostenibilitat com a eixos tranversals de la jornada. Enguany, el
congrés posarà també en valor la mobilitat intergeneracional i la formació vers la perspectiva
de gènere, i comptarà amb experiències tant locals com internacionals.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

cosadedones@transportpublic.org
ORGANITZA:

Associació per a la Promoció del Transport Públic. La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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DIJOUS 31 DE MARÇ
18.30 h

Museu Torre Balldovina

PROJECCIÓ DE L’ENTREVISTA: MEMÒRIA HISTÒRICA EN LA DEFENSA DELS DRETS
DE LES DONES.
Intervenen: Alicia Ruzafa, Celes Ramírez, Elvira Ruiz i Dolo Pulido. L’entrevista ha estat coordinada per Núria Hoyo, professora d’història de secundària.
Sens dubte que és fonamental mirar enrere per saber d’on venim i prendre consciència del
llegat de moltes dones que van implicar-se en la defensa dels drets en un moment especialment complicat: a finals de la dictadura o la transició. Sense elles no haguéssim avançat.
La majoria d’elles segueix implicada de manera activa en la lluita feminista a la nostra ciutat
perquè encara hi ha molt per fer. Entrevistem a quatre d’elles.
En el marc del cicle de vídeos “Activistes pels Drets Humans a Santa Coloma de Gramenet.
Construïm Memòria Històrica”.
Activitat inclosa també en el programa de Memòria Històrica de gener a juny 2022 de Santa
Coloma de Gramenet.
INSCRIPCIONS:

cooperacio@gramenet.cat
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenett

DIVENDRES 1 D’ABRIL
18 h

La CIBA

“LA PETITA CAPMANY” . ESPECTACLE COEDUCATIU DE TEATRE, TITELLES,
GEGANTS, BESTIARI I MÀSCARES PER A TOTA LA FAMÍLIA.
Aquest espectacle és un reconeixement a una dona compromesa en la lluita per a la igualtat
de gènere, en l’educació en valors de l’escola republicana i en la grandesa de la cultura popular del carrer. La protagonista d’aquesta història és la Maria Aurèlia Capmany de petita. A
través de la seva mirada de nena, l’acompanyarem en aquesta aventura fantàstica on anirem
(re)descobrint les tradicions populars que el seu pare es va encarregar de recollir i dignificar.
Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a tota la família.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
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EXPOSICIONS
De l’1 al 31 de març. La CIBA
EXPOSICIÓ “PRETTY TIRED FACE”
Procés creatiu que rescata el brodat com a llenguatge tradicionalment femení, revalorat en
usar-lo com a recurs estètic que dona veu i posa cares a realitats invisibilitzades.
ORGANITZA:

Casal dels Infants, grup de dones “El Hilo del Casal” i La CIBA, espai de recursos per a
dones, innovació i economia feminista

De l’1 al 13 de març. La CIBA
“1934-1939 PIONERES DEL MUNICIPALISME FEMINISTA”
Aquesta exposició recupera la memòria i el llegat d’una trentena de dones de diverses
organitzacions polítiques i sindicals que van ser les pioneres del municipalisme feminista
republicà, una experiència malauradament efímera. La dictadura posterior va acabar amb la
democràcia i amb els drets i les llibertats de les dones, que tant havien costat d’aconseguir,
fet que va portar pràcticament a totes elles a l’exili o a la presó.
ORGANITZA:

Grup de Dones d’ERC Gramenet
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Del 3 al 31 de març. Sala Riu (Centre Cívic Riu)
CICLE D’EXPOSICIONS DIARIS DE VIATGES 2022.
’MIRADES INDÒMITES’(13A EDICIÓ)
“LA NENA OBJECTE, INNOCÈNCIA EN VENDA”
Treball inclòs en el projecte expositiu “Atrapats. Infàncies explotades” de Lucas Vallecillos.
PRESENTACIÓ: dijous 3 de març, 19 h
VISITA COMENTADA: dijous 10 de març, 18 h
Al Japó són molt populars els negocis on, sota un motiu innocent, es mercadeja amb l’interès
sexual que desperten les nenes entre la població masculina. Una manera de fer que estan
exportant a tot al món mitjançant el manga, que cada vegada té més adeptes a casa nostra,
en especial entre la joventut.
L’exposició “La nena objecte, innocència en venda” forma part del treball ‘Atrapats’ de Lucas
Vallecillos, un assaig fotogràfic de caràcter mundial desenvolupat durant quatre anys i que
investiga, denuncia i convida a reflexionar sobre els marcs socioculturals que creen els
adults per atrapar i explotar menors; sobre les accions que vulneren impunement els drets
fonamentals dels infants i normalitzen que formin part de l’engranatge econòmic, formal o
informal, de països amb governs i societats que miren cap a un altre costat.
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Del 8 al 12 de març. Biblioteca del Fondo
EXPOSICIÓ “FEMMEART”
Exposició d’art a càrrec dels infants de l’espai socioeducatiu Beethoven sobre el feminisme.
Visites guiades per a grups.
RESERVA EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: :

https://calendly.com/esebeethoven/exposicio-femmeart
ORGANITZA Casal dels Infants
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Á(r)mate”
Vols conèixer el passat i el present de les dones? T’agrada compartir experiències, reflexions
i vivències?
Si t’interessen temes com la sexualitat, la pressió estètica, la maternitat, la violència masclista, o el treball i les cures, La CIBA t’ofereix aquest espai de comunitat, vincle social i aprenentatge feminista.
L’objectiu del grup és engrandir el teixit feminista de la ciutat i oferir un marc teòric i conceptual feminista a partir de les pròpies vivències, que seran les que aniran marcant la guia del
contingut teòric.
Un cercle de dones en el qual dotar-nos d’eines (armarnos) i crear sororitat (amarnos).
El taller començarà el 29 de març i tindrà lloc l’últim dimarts de cada mes presencialment a La CIBA, de 18 a 20 h.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La melodia del meu cos
Taller corporal integratiu
Taller amb periodicitat quinzenal, fins al juny. Les sessions seran presencials a La
CIBA, de 17.30 a 19 h.
El punt de partida d’aquest taller és l’experiència corporal com a element central des del qual
abordar les emocions. Treballar des de i amb el cos, a partir del que passa en ell, aprenent a
descodificar i a entendre els missatges que ens envia; entenent el propi cos com a canal per
accedir a la gestió de les emocions, saber reconèixer-les i anomenar-les; expressant, a través
del moviment, els bloquejos, les tensions, els sentiments d’impotència, ràbia i tristesa. A
càrrec de Daniela Conte (@dadaconte). El taller està adreçat a dones adultes.
INSCRIPCIONS A

https://grameticket.cat/
ORGANITZA

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
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Juntes som invenCIBAS
Espai feminista de trobada i autocura
Espai de trobada, els dijous, en sessions quinzenals. Les sessions seran presencials a
La CIBA, de 17 a 19 h. El taller finalitzarà al juny.
Juntes som invenCIBAS és un espai feminista de confiança per empoderar-nos entre joves
en els temes que ens importen: autoestima, relacions, conflictes, habilitats emocionals,
sexualitat, família, amistat, autodefensa, violències masclistes... Per sentir-nos més bé amb
nosaltres i amb les nostres relacions. Per viure com volem i ser protagonistes de les nostres
vides!
SI HI VOLS PARTICIPAR ESCRIU-NOS A

cirdjove@gramenet.cat o pel whatsapp al 693 55 20 24.
ORGANITZA

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Cercle de dones
Des de temps ancestrals els cercles de dones han sigut una font de saviesa, salut i energia.
En aquest espai podràs connectar amb les teves experiències amb acompanyament grupal
i intercanviar vivències que ens afecten directament com a dones. Un espai on podràs col·locar-te en el teu centre, escoltant, compartint i sanant; a càrrec de Raíz Violeta.
Cada dimarts sessions presencials a La CIBA, de 19 a 21 h. Les sessions de març seran
els dimarts 1, 8, 15 i 22.
AFORAMENT LIMITAT AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA A

raizvioletabcn@gmail.com
ORGANITZA

Raíz Violeta i La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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I LES 2 EXPOS:

Exposició “25N StreetArt”
Ja pots visitar a La CIBA aquesta exposició fruit del treball fet pels instituts de Santa Coloma. Les obres, les han creades l’alumnat de 13 instituts de la ciutat que van participar en un
programa coeducatiu d’art urbà, emmarcat en el programa d’activitats del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.
Del projecte, en van sorgir més de 200 missatges enllaunats envers la violència masclista, i
una part d’aquests missatges són els que podràs veure al nostre espai. Els artistes @melata
han acompanyat l’alumnat en tot el procés creatiu.
L’exposició es podrà visitar fins al juny, de dilluns a divendres de 8 a 20 h. També es pot
visitar de forma virtual amb el mapa que us presentem:
https://laciba.gramenet.cat/multimedia/mapa-street-art/

ORGANITZA

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.

Exposició “Santa Coloma Violeta:
la força de les dones”
Exposició del recorregut del moviment associatiu de dones de Santa Coloma de Gramenet,
amb motiu de la celebració dels 25 anys de la creació de la Coordinadora d’Associacions de
Dones de la ciutat. Descobriràs una ciutat on les dones han estat protagonistes de les lluites
per aconseguir drets i millorar el seu entorn.
L’exposició es podrà visitar a la seu de La CIBA fins al juny, de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
ORGANITZADA PER

La CIBA i la Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet.
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https://laciba.gramenet.cat

