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Dissabte 3 de setembre_VIOLETA FESTIVAL, SEGONA EDICIÓ DEL FESTIVAL INFANTIL I FAMILIAR COEDUCATIU
De 10 h a 21 h
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
En el marc de la Festa Major de Santa Coloma, La CIBA presenta la segona edició del Violeta Festival. Una
proposta lúdica, feminista i innovadora, amb un ampli ventall d’activitats i espectacles protagonitzats
tant per companyies locals com d’arreu de Catalunya.
Diumenge 4 de setembre_SANTAKO YOUNG SCHOOL CONCERT
De 19 h a 23 h (parc d’Europa)
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
La CIBA s’estrena com un nou escenari de la Festa Major per gaudir de la música reivindicativa, feminista
i enèrgica amb dones joves referents del panorama musical de la nostra ciutat, com les colomenques
Paula Piñero, Arantxa Conde, Maria Lista i Laura Lázaro, i amb la participació, com a artistes convidades,
de les Balkan Paradise Orchestra.
Dissabte 10 de setembre_TEATRE: DONA’T VEU
De 19 h a 20 h
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Dona’t Veu és el resultat del taller, que porta el mateix nom que l’obra, que s’ha portat a terme a La CIBA
des de gener ﬁns a juny.
En aquesta peça de teatre documental les protagonistes són dones de Santa Coloma que, a partir d’un
treball creatiu, compartiran històries en les quals totes ens veurem reﬂectides.
Dramatúrgia i direcció a càrrec de Queralt Riera.
Divendres 16 i 30 de setembre_JOC LLIURE COEDUCATIU
Quinzenal, els divendres, de 17 a 19 h
La CIBA_menuda. Activitat infantil i familiar
Organitza: La Magrana Curiosa i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Us proposem un espai quinzenal de joc lliure coeducatiu i sostenible, adreçat a famílies. A càrrec de La
Magrana Curiosa.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Dilluns 19 de setembre_SEMINARI en línia gratuït
“SUPERVIVIENTES DE PROSTITUCIÓN: PROPUESTAS Y DEMANDAS PARA UNA LEY ABOLICIONISTA”
De 18 a 20.30 h
Organitza: Escuela Abolicionista Internacional. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista
Seminari en línia en què comptarem amb les aportacions de tres dones feministes supervivents del
sistema prostitucional: Vanessa Silva, Carol L. i Kamila Ferreira. Les seves experiències i reﬂexions
fonamenten les propostes i demandes per a una política pública abolicionista.
Inscripcions a
https://cutt.ly/2CkU2DS

Divendres 23 de setembre_TALLERS GAIA
La CIBA_menuda. Activitat infantil i familiar
Divendres, de 17.30 a 19 h
Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Fem colònia natural de lavanda!
En aquest taller gaudirem d’una aventura olfactiva i ens convertirem en un “nas”. Aprendrem una mica
d’història de la perfumeria i com s’elaboren els perfums. Finalitzarem l’activitat elaborant una colònia
natural, lliure de tòxics per a la nostra salut i per al medi ambient.
Activitat infantil i familiar per a majors de 5 anys.
Taller impartit per: El Jardí Medicinal d’Amalur
Inscripcions a
https://grameticket.cat/
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Dilluns 26 de setembre_CONFERÈNCIA.
Amb motiu de la commemoració del DIA INTERNACIONAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES,
NENES I NENS.
“MUJERES SOBREVIVIENTES Y PROCESOS DE RECUPERACIÓN. MEMORIA Y REPARACIÓN”, a càrrec de CLAUDIA
QUINTERO
10 h Acte presencial (La CIBA)
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
En aquesta conferència, Claudia Quintero, supervivent i activista colombiana per l’abolició de la
prostitució, abordarà els processos de recuperació de les dones supervivents i la importància de la
memòria per a la mitigació del dolor i la garantia de no repetició.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Dimecres 28 de setembre_ II FÒRUM DE MUNICIPIS CERTIFICATS A FAVOR DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
De 8.30 h a 15.30 h Acte presencial (La CIBA)
Organitza: Associació Forgender Seal amb la col·laboració de La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Segona trobada de municipis certiﬁcats amb el Distintiu SG CITY 50-50. Un espai de debat, d'intercanvi de
bones pràctiques i coneixements per impulsar una agenda local feminista, adreçat als equips polítics i
tècnics dels ajuntaments.
Dijous 29 de setembre_DIÀLEG
ESTRATÈGIES PER A L’ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ A L’AGENDA FEMIN ISTA DE LA 4a ONADA, a càrrec de ROSA
COBO I AMELIA TIGANUS
18 h Acte presencial (La CIBA)
Organitza: Escuela Abolicionista Internacional. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista
En aquest diàleg protagonitzat per aquestes dues destacades referents del feminisme contemporani,
reﬂexionarem sobre la centralitat de la denúncia de la prostitució com a violència patriarcal a l’agenda
feminista de la 4a onada i compartirem estratègies per a la seva erradicació.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Tallers i activitats mensuals

EXPOSICIONS A LA CIBA
EXPOSICIÓ DONES QUE HAN FET HISTÒRIA

Fins al 30 de setembre
Exposició amb dibuixos creats per l’alumnat de 4t de primària de l’Institut Escola Pallaresa, en el marc del Dia
Internacional de les Dones, en col·laboració amb l’artista colomenc Vito Thiel. Si voleu endinsar-vos a la
mostra, que visibilitza 50 dones que han fet història a diversos àmbits, us convidem a esbrinar qui són per
mitjà d’elements característics que trobareu a cadascuna de les representacions.
Organitza: Institut Escola Pallaresa en col·laboració amb La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista

RECORDA
5 de setembre – Dia Internacional de la Dona Indígena
23 de setembre – Dia Internacional contra l’Explotació Sexual
i el Tràﬁc de Dones, Nenes i Nens
28 de setembre – Dia Internacional pels Drets Sexuals
i Reproductius i d’Acció Global per la Despenalització de
l’Avortament

Programació Setembre 2022

https://laciba.gramenet.cat

