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Ara fa un any, a Santa Coloma de Gramenet inauguràvem La CIBA, un nou espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista. Un somni es feia realitat i La CIBA començava a fer els seus primers passos
en el marc de la commemoració del 8M, Dia Internacional de les Dones. També aquest mes de març es
compleix un any de la irrupció de la pandèmia a les nostres vides, amb les seves doloroses conseqüències.
Sens dubte, les dones han patit i patiran greument i de manera específica aquestes conseqüències arran
de la crisi sanitària, social i econòmica desfermada. Plou sobre mullat, donada la desigualtat de partida
entre dones i homes a la nostra societat que, en contextos de crisi, col·loca les dones en situacions de
major vulnerabilitat.
En aquell moment, la celebració de les Jornades Feministes també es va veure afectada de ple per la
pandèmia i molts dels actes previstos es van haver de suspendre. Ara com ara, les mesures sanitàries
vigents ens obliguen a un plantejament majoritàriament virtual dels actes, tot i que també s’han pogut
programar algunes accions a l’espai públic. Un espai públic del qual les dones hem estat excloses durant
molt de temps i que ha costat molt de guanyar, i al qual, per tant, no podem renunciar, donat el seu gran
valor simbòlic.
Aquestes Jornades Feministes del 2021 són, malgrat tot, una ocasió important i necessària per a la
celebració. Celebrem que el nou espai de La CIBA està en marxa i desenvolupant els objectius fixats per
a aquest primer any de vida. Entre ells, el de ser un espai de reflexió i mobilització, des de l’àmbit local,
però amb una projecció global i, tal com veureu en el programa que teniu a les mans, la inauguració del
Campus CIBA i la celebració de l’Escola Abolicionista Internacional treballen en la línia d’aquest objectiu.
Celebrem també que les dones ens mantenim fermes en la denúncia de les desigualtats i de les violències
estructurals que ens oprimeixen, en la defensa i reivindicació dels nostres drets, que són drets humans
i inalienables i que s’estan veient greument afectats per la crisi, amb un retrocés a escala mundial del
qual ja ha alertat l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Celebrem, finalment, que l’agenda
feminista de la ciutat no decau i que les entitats feministes i la ciutadania ens acompanyen en aquesta
commemoració amb tota la força que les circumstàncies, encara difícils, ens permeten. Aquest 8M
celebrem que seguim dempeus i més fortes que mai!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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DILLUNS 1 DE MARÇ
Activitat virtual. Fins al 6 de març
VÍDEO COL·LABORATIU “PARLEM D’EMPODERAMENT”
Aquest 8 de març volem celebrar-lo donant valor a tots aquells petits o grans actes que han
encarnat el verb “empoderar” dins les nostres esferes. Envia’ns un vídeo o àudio de màxim
10 minuts en què ens expliquis què significa per a tu la paraula “empoderar-se” i en quin
moment t’has sentit d’aquesta manera. Amb el material crearem un vídeo col·laboratiu que
es publicarà el 8M. Les participants entraran en un sorteig d’un val per cursar qualsevol
formació de PeriFéricas Escuela online de feminismos alternativos.
ORGANITZA:

CRJ Mas Fonollar i CRIJ Rellotge XXI
Activitat de difusió. Fins al 8 de març
“ACTIVITAT DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ CAP AL DIA 8M”
El Grup de Dones Àrtemis s’afegeix a les propostes de l’organització del 8M i proposa penjar
elements significatius i simbòlics, representatius de les dones, a les finestres o balcons dels
nostres habitatges. S’ofereixen també per compartir banderoles amb totes les persones que
també ho vulguin, a preu de cost.
ORGANITZA:

Grup de Dones Àrtemis
Activitat virtual. Fins al 8 de març
AJUDA’NS A FER MÉS GRAN EL COLLAGE #IMPRESCINDIBLES
Totes les persones que hi vulguin participar poden pujar a les xarxes o enviar per missatge
privat una fotografia d’una dona que hagi estat essencial durant la pandèmia. Amb totes
les fotografies recollides es farà un collage que es difondrà per les xarxes socials,
L’objectiu és donar visibilitat i posar en valor les tasques fetes realitzades per les dones
durant la pandèmia.
TERMINI PER PARTICIPAR DE LA INICIATIVA:

fins al 8 de març, inclòs.
ORGANITZA:

Fundació Germina
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DIMARTS 2 DE MARÇ
20 h Convocatòria virtual
“CONCENTRACIÓ DE DENÚNCIA DELS FEMINICIDIS”
Com cada primer dimarts de mes, tindrà lloc la concentració de denúncia contra les
violències masclistes i els feminicidis, que en aquest cas serà virtual degut a les mesures
de prevenció contra la covid-19. Preparació i lectura de la reflexió: Centre Obert Moisès.
CONNECTA’T A LES XARXES SOCIALS I COMPARTEIX!

Artemis de Gramenet

@artemisdegrame1

artemisgramenet

ORGANITZA:

Dones per l’eradicació de tot tipus de violències.

DIMECRES 3 DE MARÇ
10.30 h Jornada de presentació virtual
CAMPUS CIBA: GENEALOGIA, INNOVACIÓ I CIUTADANIA DIGITAL FEMINISTA.
PER UNES POLÍTIQUES PÚBLIQUES FEMINISTES
CAMPUS CIBA, PER UNES POLÍTIQUES PÚBLIQUES FEMINISTES,
presentació a càrrec de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
10.45 h
DIÀLEG. GENEALOGIA, INNOVACIÓ I CIUTADANIA DIGITAL FEMINISTA
GENEALOGIA, AGENDA I INNOVACIÓ, a càrrec de Rosa Cobo, sociòloga, professora
de la Universitat de La Corunya i directora de la Revista Atlàntiques.
CIUTADANIA DIGITAL FEMINISTA, a càrrec de Lídia Arroyo, sociòloga, investigadora
del Grup Gènere i TIC de l’INE3 de la Universitat Oberta de Catalunya.
Modera: Silvia Migueiz directora de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació
i economia feminista.
11.30 h
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA CAMPUS CIBA: Escola de pensament i política
feminista. Purple LAB. Càtedra de Polítiques Públiques Feministes, a càrrec de Maribel
Cárdenas, directora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
DIMECRES 3 DE MARÇ, CONTINUA A LA PAG SEGÜENT
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DIMECRES 3 DE MARÇ - últim acte
12 h
TANCAMENT DE LA JORNADA A CÀRREC DE NÚRIA PARLON,
alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/CampusCiba
ORGANITZA:

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

DIVENDRES 5 DE MARÇ
17 h Seminari internacional en línia
SEMINARI INTERNACIONAL ABOLICIONISTA:
CAP A UN ACTIVISME GLOBAL PER L’ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ
“Ciutats per l’Abolició de la Prostitució”.
Benvinguda a càrrec de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
Presentació del seminari internacional.
A càrrec de Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net
(representant de CAP International a Espanya).
Aliances universitàries: el rol de l’Acadèmia en l’abordatge de la prostitució
des de la perspectiva abolicionista.
Taula d’anàlisi: “Llei francesa del 13 d’abril de 2016 per a reforçar la lluita

contra el sistema prostitucional i donar suport a les persones prostituïdes”.
Intervenen: Laurence Rossignol, senadora per Oise i exministra de Família, Infància i Drets de les
Dones de França. Jonathan Machler, director de Coalition for Abolition of Prostitution International.
Modera: Marta Torres Herrero, jurista internacional especialitzada en drets humans de les dones.
Integrant de CAP Intl.

“La participació de les supervivents de tràfic en la legislació
i les polítiques públiques”.
A càrrec d’Alika Kinan, experta en tràfic i explotació sexual.
Presenta: Rita Maria Hernández, directora de Polítiques i Promoció de l’organització
estatunidenca Rescue Freedom.
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Seminari gratuït amb certificat. Amb servei de traducció simultània.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A:

https://bit.ly/3ka1YwB
ORGANITZA:

Escola Internacional Abolicionista, Feminicidio.net, La Sur, CAP, Rescue
Freedom. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
18 h Diàleg en línia
L’AGENDA FEMINISTA SOCIALISTA
Diàleg amb la participació de:
Susana Ros Martínez, membre de l’executiva federal del PSOE i diputada al Congrés
Laura Berja Vega, diputada portaveu d’Igualtat del Grup Parlamentari Socialista al Congrés
Lídia Guinart Moreno, diputada colomenca al Congrés i secretària de Polítiques Feministes
PSC Barcelonès Nord
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://cutt.ly/canalPSCBcnord
ORGANITZA:

PSC del Barcelonès NordDISSABTE, 6 DE MARÇ
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DISSABTE 6 DE MARÇ
12 h Plaça de la Vila
“PARAIGÜES PER PARAR LA PLUJA DE LES DESIGUALTATS”
Performance reivindicatiu dels drets de les dones.
L’exposició es podrà veure fins el 9 de març al matí.
ORGANITZA:

Grup de Dones Àrtemis
17 h Seminari internacional en línia
ACTE D’INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA ABOLICIONISTA INTERNACIONAL
Conferència magistral inaugural de l’Escola Abolicionista Internacional: “Per què s’ha de
penalitzar al demandant de prostitució?”, a càrrec de Melissa Farley, doctora en psicologia
clínica amb 50 anys d’experiència.

“Estratègies per avançar cap l’abolicionisme local-global”, diàleg a cinc veus amb
Melissa Farley. Conversatori amb les intervencions de: Rita Hernández, Núria Parlon, Amelia
Tiganus i Marta Torres Herrero. L’alumnat del seminari participa amb les seves preguntes
a la Dra. Farley.

Escola Abolicionista Internacional: presentació del programa de formació online
del primer semestre de 2021. A càrrec de Maribel Cárdenas, Directora de Polítiques d’Igualtat,
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Graciela Atencio, coordinadora de
l’Escola Abolicionista Internacional.

Inauguració en xarxes socials i en La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Seminari gratuït amb certificat. Amb servei de traducció simultània.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A:

https://bit.ly/3ka1YwB
ORGANITZA:

Escola Internacional Abolicionista, Feminicidio.net, La Sur, CAP, Rescue
Freedom. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIUMENGE 7 DE MARÇ
11 h Plaça de la Vila
“PASSEJADA LILA PELS ESPAIS NATURALS DE LA CIUTAT”
El Grup de Dones Àrtemis s’afegeix a les propostes de l’organització del 8M i organitza una passejada
per Can Zam i pel riu.
ORGANITZA:

Grup de Dones Àrtemis
12 h Jardins de Can Roig i Torres (Carrer de Rafael de Casanovas, 5)
CONCERT DE SARDANES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Amb la cobla Ciutat de Girona.
Protocol de seguretat Covid. Aforament limitat. Reserva per Whatsapp al 666 08 62 47, i també una
hora abans de l’inici del concert a l’entrada de l’Auditori.
ORGANITZA:

Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet
18.30 h Activitat virtual
DONES DE MUSICAULA EN CONCERT
Concert realitzat per 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.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/DonesMusicaula
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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DILLUNS 8 DE MARÇ
18 h

LECTURA
MANIFEST UNITARI 8M.
CONSELL DE LES DONES
ORGANITZA:
Consell de les Dones.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Activitat virtual
VIDEO #IMPRESCINDIBLES
Vídeo recull de petites entrevistes que infants i adolescents del Centre obert Germina han fet a dones
de Santa Coloma i Badalona que han estat imprescindibles durant la pandèmia. L’activitat té l’objectiu
de posar en valor i visibilitzar la tasca de les dones durant aquest període.
El vídeo sortirà a xarxes el 8 de març.
ORGANITZA:

Fundació Germina
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DIMARTS 9 DE MARÇ
10 h Activitat virtual
ESPECIAL DIA DE LES DONES, 8 DE MARÇ: “LA FORÇA DE LES DONES ALS BARRIS”
I “25 ANYS CONQUERINT DRETS”
La CIBA col·labora amb el Programa d’Envelliment Actiu per a la celebració del 8 març, amb dos vídeos
que recuperen la memòria històrica de l’associacionisme i el moviment de dones a la ciutat.
ORGANITZA:

Servei d’Envelliment Actiu. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
COL·LABORA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
18.30 h Activitat virtual
UN VIATGE STOP MOTION AMB LULA GÓMEZ I LES SUFFRAGETTES
Participa en aquest taller interactiu que sota el guiatge de Lula Gómez ens permetrà elaborar la nostra
Suffragette referent i alhora fer un recorregut per la vida i l’obra d’aquestes dones que amb la seva lluita
van canviar el món.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://youtu.be/BnQsiF-pqdo
ORGANITZA:

The Suffragettes SCG

DIMECRES 10 DE MARÇ
18.30 h Activitat virtual
CONFERÈNCIA CENTRAL: “CRISI SANITÀRIA O CRISI PATRIARCAL?”
Diàleg amb la doctora Carme Valls Llobet, metgessa endocrinòloga i reconeguda activista en la
defensa dels drets i la salut de les dones, en què s’analitzarà com la crisi sanitària no només ha tingut
un major impacte sobre les dones, sinó que és el resultat també de les lògiques patriarcals,
i ens permetrà compartir les alternatives que el feminisme està situant a l’agenda política.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/Conferencia8M
ORGANITZACIÓ:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIJOUS 11 DE MARÇ
19 h Activitat virtual
CONVERSATORI: “L’AGENDA FEMINISTA I LES DONES AMB DISCAPACITAT”
Conversatori entre dones amb i sense discapacitat per a posar en comú l’agenda feminista,
tot explicant matisos i/o necessitats específiques de les dones amb discapacitat i les cuidadores
de nenes i nens amb discapacitat.
Amb la participació de Nuria Coronado, periodista i escriptora; Vicky Bendito, periodista i impulsora
de la campanya “Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitucion”; Carola López, psicòloga,
fundadora de l’Instituto Magnolia i autora del llibre “Nace una mamá resiliente”, i Marta Valencia,
presidenta de la Fundación Cermi Mujeres, presidenta de CEMUDIS i vicepresidenta d’Amanixer.
Moderadora: Carmen Arana, Assessora-Comissionada de l’Alcaldia per a l’impuls de Polítiques de
Discapacitat
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/DonesDiscapacitat
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DIVENDRES 12 DE MARÇ
17 h a 19 h Activitat virtual
TROBADA ONLINE PER A JOVES: “CHALLENGE FEMINISTA. I TU, QUANT SAPS?”
Coneixe’ns i passa la tarda amb la Brigada lila, grup feminista jove de Santa Coloma, per passar-t’ho bé
i posar a prova quant saps sobre gènere i feminismes, a través dels nostres “challenges”.
Kit de regal de la brigada lila per a qui quedi en primer (samarreta, llibreta i bossa) i segon lloc (llibreta
i bossa)!
I si t’agrada l’experiència i vols organitzar accions feministes al municipi, podràs entrar a formar
part de la brigada lila.
Si tens algun dubte ens pots trobar al: 693 55 20 24 o a cirdjove@gramenet.cat
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/DonesChallenge
ORGANITZA:

CIRD Jove. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DILLUNS 15 DE MARÇ
19 h Activitat virtual
“L’ECONOMIA DE LES CURES”
Parlarem de la desvalorització del sistema de cures, de la naturalització de la feina de les dones a la llar
i a nivell comunitari, de la feminització de la pobresa, de les xarxes comunitàries i autogestionades de
cures, i del reconeixement de les treballadores de la llar i cures al Règim de la Seguretat Social.
Es podrà accedir a l’acte mitjançant les plataformes Zoom i YouTube.
ORGANITZA:

Dones En Comú Podem

DIMARTS 16 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
CONFERÈNCIA “NUNCA DETRÁS, SIEMPRE AL LADO, SIEMPRE IGUALES, SIEMPRE
AVANZANDO”, a càrrec de Paca Tricio
Conferència enfocada en la visibilització, reivindicació i acció en defensa dels drets de les dones i nenes
amb discapacitat així com el de les persones majors, des de la visió i perspectiva de diverses representants del món associatiu del territori. A càrrec de Paca Tricio, Presidenta de la Unión Democrática de
Pensionistas (UDP).
Amb les intervencions de: Susana Abelló, de l’entitat Ajudam Predegent; Roser Roige, presidenta de
COCEMFE Catalunya i de l’Associació Catalana per al Parkinson, i Montserrat Pallarès, presidenta de
COCEMFE Barcelona i membre del Consejo de Mujeres con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres.
Moderadora: Mari Carmen Ocaña, vicepresidenta de CEMFIS i membre del Consell de les Dones.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

http://bit.ly/Cemfisdona
ORGANITZA: CEMFIS
COL·LABORA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIMECRES 17 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
CONFERÈNCIA “CON VOZ Y VOTO”, a càrrec de Carme Domingo
“Con voz y voto”. La conquesta dels drets de les dones a la II República. La proclamació de la II República va significar per a les dones assolir els seus anhels de drets i llibertats. La
Constitució Republicana reconeixerà, entre d’altres, el dret de les dones al vot, al divorci, o la protecció
laboral. Conferència a càrrec de la Carmen Domingo, escriptora, conferenciant, docent i
col·laboradora en diversos mitjans de comunicació.
En el marc del cicle “Republicanes, la conquesta de la ciutadania”.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesCiutadania
ORGANITZA:

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

Activitat virtual. Del 17 al 31 de març
DOCUMENTAL DEL MES: “THE LETTER”
Què faries si acusessin a la teva àvia de bruixeria? Els temps de la Santa Inquisició queden aparentment
lluny, però avui en dia, a Kènia, la realitat de les dones amb una sensibilitat especial és dramàtica i ens
fa reviure el terror de l’Edat Mitjana.
La sorprenent història entre una àvia i el seu net amaga un poder femení indestructible.
Direcció: Maia Lekow i Christopher King. 2019. 82 min. Kenya. Anglès i suahili. Subtítols: català, castellà
i anglès
CAL INSCRIURE’S ENVIANT UN MAIL

a b.sta.colomag.s@diba.cat, des d’on es facilitaran les dades d’accés al documental.
ORGANITZA:

Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
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DIJOUS 18 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
PASSI DEL DOCUMENTAL i COL.LOQUI “LA HISTÒRIA DE TOTES NOSALTRES”
A partir del documental de l’ONGD Mundubat “La història de totes nosaltres” que presenta el tema
de l’avortament a El Salvador convidarem a participar en un col·loqui a entitats que formen part del
Consell de Solidaritat i Cooperació o que en el 2020 han rebut subvenció en projectes de cooperació
a Santa Coloma de Gramenet.
ENLLAÇ PER VEURE EL DOCUMENTAL:

https://www.mundubat.org/proyecto/la-historia-de-todas-nosotras-documental/

ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

https://us02web.zoom.us/j/81225460445
ORGANITZA:

ONGD Mundubat. Departament Cooperació i Solidaritat.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
COL·LABORA:

Consell de Solidaritat i Cooperació.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DIVENDRES 19 DE MARÇ
19 h Teatre Sagarra (Carrer de Lluís Companys, 27)
“Y PERDÍ MI CENTRO”. ESPECTACLE DE FLAMENC EXPERIMENTAL,
MULTIDISCIPLINAR I FEMINISTA. A càrrec de LaboratoriA Flamenco.
Aquest projecte d’experimentació musical i escènica proposa un viatge espacial per a investigar sobre
els rols de gènere i la creació com a forma de vida. Quatre essers sobre l’escenari qüestionen a través
del cos, la música i el flamenc què és ser dona.
Entrades exhaurides.
ORGANITZA: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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DIUMENGE 21 DE MARÇ
9 h Passejada literària
UN PASSEIG AMB EMILY DICKINSON
Participa d’aquest passeig fins al poblat ibèric del Puig Castellar en què podrem gaudir de la lectura del
poemari “Herbari i Antologia Botànica” i de l’observació de la flora autòctona de la Serralada de Marina.
Punt de sortida: carrer Menorca/carrer Còrdova
Cal portar aigua i roba i calçat còmodes.
ORGANITZA:

The Suffragettes SCG

DIMARTS 23 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
PRESENTACIÓ DE L’ARXIU COL·LABORATIU DE LA MEMÒRIA LÈSBICOFEMINISTA
Reivindiquem la memòria com un acte de resistència política davant el doble silenci a què ens enfrontem com a dones i com a lesbianes.
ENLLAÇ PER ACCEDIR A L’ACTIVITAT:

http://bit.ly/archiulesbicofeminista
ORGANITZA:

VisibLESNTK, col·lectiu de dones lesbianes
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DIMECRES 24 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
DOCUMENTAL “CUIDAR ENTRE TERRES. QUI SOSTÉ LA VIDA QUAN LES DONES
MIGREN?”
Presentació del documental “Cuidar entre terres” a càrrec del Grup territorial de
CooperAcció a Santa Coloma de Gramenet, i posterior visionat del mateix.
Tant la presentació com el documental els podreu trobar al canal Youtube de CooperAcció: https://www.youtube.com/channel/UCsiEIvjXOu4fKQpEyBBTm8Q
ORGANITZA:

CooperAcció, Grup territorial de Santa Coloma de Gramenet
COL·LABORA:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DIJOUS 25 DE MARÇ
18 h Activitat virtual
AQUESTA PELL DE DONA. Recital poètic de dones llegint poemes de dones.
L’acte tindrà lloc a La CIBA, sense públic, i es retransmetrà en directe pel Canal150gramenet.com
Primera part. Llegiran poemes: Mercè Prat, Roser Bou, Marga Manzanares; Teresa José, Roser Vicente,
Marga Dordella, Pepita P. Valls, Isabel Ibáñez, Agustina Rico i Coloma Lleal.
Segona part. Commemoració del Centenari Felícia Fuster. Recital a càrrec de l’escriptora Margarida
Codina. Música en directe de Lluís Miras, saxofonista. Projecció d’imatges.
ORGANITZA:

Centre Excursionista Puig Castellar
COL·LABOREN:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista,
Òmnium Cultural del Barcelonès Nord, Canal 150, Produccions APA Gramenet,
Fundació Felícia Fuster, Centenari Felícia Fuster.
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DIA INTERNACIONAL DE LES

DONES
DURANT TOT EL MES DE MARÇ
Activitat virtual
#TripleCheck_8M
La Xarxa de Valors us presentem una nova versió del Triple Check.
Una campanya de sensibilització que busca conscienciar de la importància de contrastar
la informació que ens arriba a través de les pantalles, per evitar els falsos rumors.
La campanya amb els tres personatges (Pinotxo, Monstre i Sòcrates) afavoreix
la importància de reflexionar davant dels tòpics, prejudicis i estereotips que de vegades
utilitzem per comunicar-nos i que poden fer mal a algunes persones.
L’objectiu és reflexionar, capgirar i actuar davant algunes informacions que ens arriben a
través de les xarxes socials i compartir l’estratègia del Triple Filtre de Sòcrates com a fil
conductor (veracitat, bondat i utilitat).
ORGANITZA:

Xarxa de Valors. Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
COL·LABORA:

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Activitat virtual
MOSTRA VIRTUAL FOTOGRÀFICA FUSION PHOTO
Exposició fotogràfica dedicada al retrat de dones en la seva força i riquesa intercultural.
Projecte social impulsat per Obra Social “la Caixa”.
Hi participen les fotògrafes colomenques María Lorenzo Real i Finda Sonsiama
i el fotògraf colomenc Andreu Fernández.
ENLLAÇ DE L’EXPOSICIÓ:

https://openartassociation.com/sin-categorizar/fusion-photo/
ORGANITZA:

Associació Open Art
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DIA INTERNACIONAL DE LES

DONES
Activitat virtual
PRESENTACIÓ DELS VÍDEOS:
“L’ART D’ALLETAR, ERRADICANT VIOLÈNCIES DES DE LA MATRIU”
Els 9 països que formen part de la Xarxa Internacional Tetarte posen en marxa Tetarte 9,
sota el lema “El arte de amamantar, erradicando violencias desde la matriz”.
Enguany no ha estat possible fer una trobada presencial, però s’ha portat a terme
una convocatòria per participar-hi amb fotografies pròpies alletant,
amb les quals s’han elaborat aquests vídeos que es presenten en el marc del 8M,
i una exposició que es farà a l’octubre, en el context
de la Setmana Internacional de l’Alletament Matern.
MÉS INFORMACIÓ:

als perfils de Tetarte Santa Coloma a Instagram i Facebook
o escrivint a tetarte.santacolomadegramenet@gmail.com.
ORGANITZA:

Tetarte Santa Coloma de Gramenet

DIJOUS 15 D’ABRIL
19 h Activitat virtual
“L’ECOFEMINISME ÉS EL FUTUR”
Parlarem d’ecologisme i cultura de la sostenibilitat i del paper de les dones en el
deteriorament ecològic.
Es podrà accedir a l’acte mitjançant les plataformes Zoom i YouTube.
ORGANITZACIÓ:

Dones En Comú Podem
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