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EXPOSICIONS A LA CIBA
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “DONES PAKISTANESES: AMBAIXADORES D’HÀBITS SALUDABLES”

Gramenet. Fins al 3 de setembre
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista en col·laboració amb el Departament
de Cooperació i Intervenció Comunitària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Exposició “PhotoVoice”, on les dones exposen els plats saludables elaborats amb aliments tradicionals del Pakistan i
expliquen quin signiﬁcat tenen els seus ingredients, per elles, en tres paraules.

RECORDA
19 de juny: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA SEXUAL EN ELS CONFLICTES
21 de juny: DIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ NO SEXISTA

EXPOSICIÓ: “SANTA COLOMA VIOLETA: LA FORÇA DE LES DONES”

Fins al juny
Organitza: la Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet i La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.
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. Al voltant d’aquesta exposició es fan
tallers per als centres educatius de la ciutat que ho sol·licitin.

23 de juny: DIA INTERNACIONAL DE LES VÍDUES
28 de juny: DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI

EXPOSICIÓ: “25 N StreetArt.”

Fins al juny
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Obres fetes per 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 l’Erradicació de la Violència Masclista. Del projecte
en van sorgir més de 200 missatges enllaunats contra la violència masclista. Els artistes @melata han acompanyat
l’alumnat en tot el procés creatiu.

EXPOSICIONS FORA DE LA CIBA

Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
Et presentem La CIBA On Air, un altaveu per difondre
els nostres projectes, així com també les iniciatives i
aportacions que han fet i fan les dones, des de
diferents àmbits. Un espai de reconeixement, per
posar en valor i per seguir construint genealogia
feminista.
Ona Lila, Material Girls, La Caixa de Pandora, Are you
ready books i el programa de Ràdio Fórmula, són els
podcasts que trobaràs al nostre canal d’ iVoox.

EXPOSICIÓ: “TIERRA SIN ELLAS”. La lluita de les dones per la terra a l’Amèrica Llatina
Anna Surinyach – Eileen Truax - Fátima E. Rodríguez – German Andino – Marta Arias - Maysun - Pablo Tosco
Inauguració: 7 de juny, a les 19 h. Visita guiada: 13 de juny, a les 18 h
Fins al 30 de juny al Centre Cívic Riu
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Territorios Libres Col·labora: Revista 5W i Oxfam Intermón
Aquesta exposició és un recorregut íntim per la lluita de les dones per defensar el territori i els recursos naturals a
Guatemala, Paraguai i Colòmbia, països en els quals l'explotació amenaça la supervivència de moltes comunitats.
Revista 5W, en col·laboració amb Oxfam Intermón, reconstrueix la història de tres dones que es van implicar en la
defensa del seu territori i ara, per diferents motius, ja no hi són.
L’exposició forma part del cicle d’exposicions ‘Diaris de Viatges’ que en aquesta 13a edició porta com a títol
“MIRADES INDÒMITES”. És la segona exposició del cicle i la seva presentació s’ha fet coincidir amb el 5 de juny,
Dia Mundial del Medi Ambient.

Segueix-nos

Programació Juny 2022

Us asseguro
que algu es recordara
de nosaltres en el futur.
Safo de Lesbos

https://laciba.gramenet.cat
Passeig de Llorenç Serra, 64 - Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 4624092 - lacibainfo@gramenet.cat

AFDef-FlyerCiba-Juny-22.pdf

2

2/6/22

11:22

Dijous 2 de juny_ INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “DONES PAKISTANESES: AMBAIXADORES D’HÀBITS SALUDABLES”.
I CONFERÈNCIA DE LA TESI DOCTORAL “DONES PAKISTANESES, AGENTS PROMOTORES D’HÀBITS SALUDABLES”,
de la Saba Anwar
10.30 a 12.00 h. Activitat presencial (La CIBA). L’exposició es podrà visitar ﬁns al 3 de setembre.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista en col·laboració amb el
Departament de Cooperació i Intervenció Comunitària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Saba Anwar, doctoranda en Alimentació i Nutrició a la Universitat de Barcelona (UB), explica la seva tesi doctoral
basada en la implementació d’un programa d’educació alimentària cultural i lingüísticament adaptat a 70 dones
pakistaneses colomenques. Les participants han adquirit el rol d’agents promotores d’hàbits alimentaris
saludables per a la resta de la comunitat pakistanesa.
També s’inaugurarà l’exposició fotogràﬁca “Dones pakistaneses: ambaixadores d’hàbits saludables”.
Més info. a l’apartat d’exposicions.
Divendres 10 de juny_ 4 PIES PARA 5 RITMOS: JOC I MOVIMENT EN FAMÍLIA
17.30 a 18.30 h. Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Daniela Conte, intèrpret, clown i
terapeuta corporal. Imparteix Daniela Conte. Adreçat a famílies i criatures a partir de 3 anys.
Un taller de joc i moviment per ballar en família els 5 Ritmes de Gabrielle Roth ©. Una proposta per explorar les
possibilitats expressives del cos, dansant amb la nostra criatura per potenciar la creativitat i augmentar-ne la
connexió mitjançant un viatge corporal.
Activarem els nostres circuits sensorials i motors, en un espai amb una mirada respectuosa cap a la infància i cap a
les persones referents que l'acompanyem.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/
Divendres 10 de juny _ "LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PROJECTES: EINES CONCEPTUALS I
METODOLÒGIQUES"
18 h. La CIBA. Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: COLPIS. Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Col·labora: La CIBA,
espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Acte de cloenda del Postgrau “"La perspectiva de gènere a les polítiques públiques i projectes: eines conceptuals i
metodològiques", organitzat pel Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.
De l’11 al 14 de juny_SETMANA INTERNACIONAL ABOLICIONISTA
Dimarts 14, de 18 a 21 h Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: CAP Internacional (Coalició per a l'Abolició de la Prostitució), Escola Internacional Abolicionista i La CIBA,
espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
La Coalició per a l'Abolició de la Prostitució aglutina arreu del món a 38 organitzacions i compta amb la presència
de supervivents del sistema prostitucional a 29 països, que fan costat a més de 17.000 víctimes de la prostitució i
l'explotació sexual a l'any. Aquesta trobada, amb projecció internacional, és un moment per a la reﬂexió,
l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, alhora que una oportunitat per impulsar iniciatives abolicionistes
de la prostitució a tot el país.

Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Dijous 16 de juny_PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TRENCANT BARRERES. DONES PIONERES A LA CATALUNYA DEL SEGLE XX
18.30 h. Activitat presencial. Sala Brossa de la Biblioteca de Can Peixauet. Organitza: Biblioteca Can Peixauet
Conferència a càrrec de Soledad Bengoechea, autora del llibre. Probablement, al llarg de la història mai no hi ha
hagut una època de canvis tan extraordinària per a les dones com el segle XX.

Divendres 3 i 17 de juny_ JOC LLIURE COEDUCATIU
Quinzenal els divendres, de 17 a 19 h. Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Et proposem un espai quinzenal de joc lliure coeducatiu i sostenible, adreçat a famílies. A càrrec de La Magrana Curiosa.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Dimarts 21 de juny _ SISTEMA DE PROTECCIÓ INTEGRAL PER A VÍCTIMES DE TRATA I PROSTITUCIÓ
19 h Acte presencial (La CIBA). Organitza: Escola Internacional Abolicionista i La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
Alika Kinan és una activista pels drets de les dones, supervivent del tràﬁc de persones amb ﬁnalitats d'explotació
sexual i una defensora de l'abolicionisme de la prostitució. Des de la seva vivència i l’activisme, crearà un espai per
a la divulgació, la sensibilització i la presa de consciència, en relació a un sistema prostitucional que promou
l'explotació sexual, la tracta i múltiples formes de violència.
Inscripcions a
https://grameticket.cat/

Dimecres 22 de juny _ ACTE DE RECONEIXEMENT I LLIURAMENT DE DIPLOMES A LES ALUMNES DELS CURSOS DE
LECTOESCRIPTURA
10.30 a 12 h. Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Coordinadora de Grups de Dones.
Lliurament de diplomes a les alumnes dels cursos d’alfabetització i de castellà (curs 2021-22), com a reconeixement
a la seva tasca i esforç durant tot el curs. Acte adreçat a les alumnes dels cursos.

Dimecres 29 de juny _ V PREMI DE PERIODISME FEMINISTA MARÍA LUZ MORALES
19 h. Activitat presencial (La CIBA)
Acte de lliurament de la V edició dels premis María Luz Morales als treballs més destacats del periodisme feminista,
organitzat per l’Observatori Cultural de Gènere i La CIBA amb el suport del Diari ARA, en reconeixement a la
prestigiosa escriptora i periodista cultural que va ser la primera dona directora d’un diari d’abast nacional a l’Estat
Espanyol.

TALLERS I ACTIVITATS MENSUALS
Dimarts 28 de juny_Á(R)MATE
Últims dimarts de mes, de 18 a 20 h. Activitat presencial (La CIBA)
Imparteix el taller: Elena Sorribes i Lucía Toba.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Si t’interessa compartir temes com la sexualitat, la pressió estètica, la maternitat, la violència masclista, el món
laboral 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 través
de les pròpies vivències, que seran les que aniran marcant la guia del contingut teòric.
Un cercle de dones on dotar-nos d’eines (armarnos) i crear sororitat (amarnos).
Si hi estàs interessada envia’ns un correu a lacibainfo@gramenet.cat, amb el teu nom complet, data de naixement,
DNI i telèfon de contacte.
Dijous 2 i 30 de juny_ESPAI FEMINISTA DE TROBADA I AUTOCURA “JUNTES SOM INVENCIBAS”
Sessions quinzenals els dijous, de 17 a 19 h, ﬁns al juny. Activitat presencial (La CIBA)
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
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 estàs interessada envia’ns un correu a cirdjove@gramenet.cat o per whatsapp al 693 55 20 24.

CURSOS EN LÍNIA
Organitzats per l’Escola Internacional Abolicionista amb la col·laboració del Campus CIBA, La CIBA, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista.
ABOLICIONISME PER A PRINCIPIANTS (Inscripcions obertes ﬁns al 10 de juny)
Inscripcions obertes ﬁns al 10 de juny. Curs gratuït.
L’objectiu del curs és identiﬁcar les ideologies associades a les concepcions de la prostitució i, alhora, analitzar els mites
al voltant de les polítiques abolicionistes, i conèixer l’experiència de la Llei francesa abolicionista de 2016. Així mateix, al
curs coneixerem testimonis de dones supervivents del sistema prostitucional, que ens permetran aprofundir i contextualitzar la prostitució, com a forma de violència sexual cap a les dones.
Més informació i inscripcions
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-abolicionismo/
QUÈ VOLEN ELS HOMES QUE COMPREN SEXE?
Inscripcions obertes ﬁns al 10 de juny. Curs gratuït.
A aquest espai formatiu, analitzarem i reﬂexionarem envers la tolerància social, la invisibilització i la romantització del
comprador de sexe i coneixerem els estudis més recents al voltant de la demanda de prostitució.
Més informació i inscripcions
https://geoviolenciasexual.com/curso-online-gratis-hombres/

