“Ignor�m la
nostra vрitabl�
alçada ﬁns
que ens posem
dem�eu�.”
Emily Dickinson

PROGRAMACIÓ OCTUBRE 2021
Passeig de Llorenç Serra, 64 - Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 4624092 - lacibainfo@gramenet.cat

Dimecres 6 d’octubre_ DONES EXCEL·LENTS: LLIURAMENT DE DIPLOMES.

Dimarts 19 i 26 d’octubre _CERCLE DE DONES.

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Coordinadora de Grups de Dones
11 h Acte presencial (La CIBA)

Organitza: Raíz Violeta amb el suport de La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
De 19 a 21 h Activitat presencial (La CIBA)

Lliurament de diplomes a les alumnes dels cursos de castellà (curs 2019-20) i visionat del documental “Dones excel·lents. Un retrat dels grups de lectoescriptura a Santa Coloma de Gramenet”, que
recull l’experiència de les dones participants en aquests cursos.
Acte adreçat a les alumnes dels cursos.

Des de temps ancestrals els cercles de dones han sigut una font de saviesa, salut i energia. En aquest
espai podreu connectar amb les pròpies experiències amb acompanyament grupal i intercanviar
vivències que ens afecten directament com a dones. Un espai on podreu col·locar-vos en el vostre propi
centre, escoltant, compartint i sanant.
Tots els dimarts d’octubre a desembre, a càrrec de Raíz Violeta.
Aforament limitat amb inscripció prèvia a raizvioletabcn@gmail.com

Dissabte 9 d’octubre_ JORNADES CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Campus de l’Alimentació (UB), Santa
Coloma Ciutat Universitària i La CIBA. Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona
De 10 a 15 h Acte presencial (La CIBA)

Dimecres 20 d’octubre_ GENEALOGIES FEMINISTES, Club de lectura.

En el marc de la celebració de la Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, tindran lloc
aquestes jornades sobre alimentació, des d’una perspectiva culinària, acadèmica i social. Les jornades
tindran lloc els dies 8 i 9 d’octubre, al Campus de l’Alimentació de la UB i a La CIBA, respectivament.
Més informació:
https://www.gramenet.cat/ciutat/ciutat-universitaria/jornades-alimentacio-i-sostenibilitat/

VISIONÀRIES

Dimecres 13 d’octubre_ CICLE REPUBLICANES, EXILIS.
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
18 h Acte virtual
Un recorregut per la derrota i els camins de l’exili que van transitar les dones, tant d’aquelles que varen
aconseguir marxar més enllà de les nostres fronteres, com d’aquelles que es van veure condemnades al
terrible exili interior. Conferència a càrrec de Núria Capdevila-Argüelles, catedràtica d’estudis
hispànics i estudis de gènere de la Universitat d’Exeter.
Accés virtual
https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesExilis

Dijous 14 d’octubre_SEMINARI INTERNACIONAL “ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ”.
Organitza: Escola Internacional Abolicionista , Associació La Sur i La CIBA. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
De 16 a 20.30 h Acte virtual /presencial (La CIBA)
Al seminari coneixerem experiències d’incidència política i d‘intervenció amb víctimes de tràﬁc i
d’explotació sexual.
Més informació: lacibainfo@gramenet.cat

Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
18 h (LLoc pendent de determinar)
Sessió conduïda per Ma Àngels Cabré, durant la qual ens endinsarem en dues obres que van acompanyar
el sorgiment de la segona onada del feminisme:
• El segon sexe (1949), de Simone de Beauvoir
• La mística de la feminitat (1963), de Betty Friedan
Aforament limitat amb inscripció prèvia a: lacibainfo@gramenet.cat

Dimecres 20 d’octubre_Dones i salut .
Organitza: ASAUPAM amb el suport de La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
18 h Sessions presencials (La CIBA)
Dones i salut és un cicle mensual de xerrades i tallers on es parlarà de drogues, sexualitat, salut física i
mental, relacions afectives i socials, feminismes... amb perspectiva de gènere i sense tabús o perjudicis.
Per a més informació i inscripcions consulteu el web www.asaupam.info

Dissabte 23 d’octubre_ Jornada “20 anys, 20 causes”.
Organitza: l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació i La CIBA. Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
De 9.30 a 18.30 h Activitat presencial (La CIBA) i virtual
Amb motiu del 20è aniversari de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, professionals
i expertes dels mitjans de comunicació, les arts i els estudis de gènere es donaran cita en un espai de
reﬂexió oberta, en què es parlarà sobre l’evolució de la representació de les dones i de la inclusió del
seu punt de vista en els mitjans de comunicació.
Més informació: https://www.observatoridelesdones.org/vint-any-vint-causes/
Inscripcions a: lacibainfo@gramenet.cat

Dimecres 27 d’octubre _EL LLEGAT. ”CLARA CAMPOAMOR, MI PECADO MORTAL”.
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
18 h Acte presencial (La CIBA)
Tancament del Cicle Republicanes, la conquesta de la ciutadania, amb la proposta teatral sobre la vida i el
llegat de la Clara Campoamor, a càrrec de la companyia de dones Lyceum de l’Excèntrica, Centre d’Arts
Escèniques.
Aforament limitat amb inscripció prèvia a:
https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesLlegat

EXPOSICIONS
Dimecres 20 d’octubre_ INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ARTÍSTICA “LLOC DE LLUM”.
Reconeixement a la trajectòria artística de Margarita Pedragosa (1944-2020)
Organitza: La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la família de l’artista
18 h Acte presencial (La CIBA)
L’exposició es podrà visitar ﬁns al 31 de desembre.
Inauguració de l’exposició de l'obra escultòrica de la colomenca Margarita Pedragosa, una exposició
formada per un conjunt de peces que conformen una unitat, expressions vitals d'un mateix sentiment.
Un homenatge a la seva trajectòria creativa i artística.
La Margarita Pedragosa va ser professora a l’Escola de Ceràmica de Santa Coloma de Gramenet (al carrer
Balears, barri de Singuerlín) que va estar en funcionament durant els anys vuitanta i noranta.
De jove va començar a participar molt activamenten els grups de folklore popular, com els ballets, i va
començar a anar al CEP, on va ser molt activa al grup de sortides i al grup de debats; fa uns anys li van
atorgar la medalla de 50 anys de sòcia de l’entitat.
La família subhastarà les peces i els beneﬁcis recaptats els donarà a Open Arms.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “DEFENSORES DEL COS-TERRITORI”.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Associació SUDS
Col·labora la Diputació de Barcelona
Del dijous 14 d’octubre al divendres 12 de novembre (La CIBA)
Les Defensores defensen la terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres. En el procés de
resistència i defensa del territori, aquestes dones han vist que totes les violències que les colpegen estan
interrelacionades. Aquest material fotogràﬁc és un homenatge a les seves lluites i als seus èxits com a
dones, com a indígenes i com a Defensores del cos i del territori.

https://laciba.gramenet.cat

