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PÀG 5 Més que mai, Santa Coloma no calla!
Núria Parlon Gil , alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
PÀG 6 Dimarts, 3 de novembre
Concentració virtual de denúncia dels feminicidis i les violències masclistes
Dissabte, 7 de novembre
Obra de teatre “Dona, doneta, donota”
PÀG 7 Dimarts, 10 de novembre
Conversatòries en línia: desigualtats en temps de pandèmia
Dimecres, 11 de novembre
Conferència ”La violència és cosa d’homes”
PÀG 8 Dimarts, 17 de novembre
“Per dones i per bolleres”, aliances lesbicofeministes contra les violències patriarcals.
Dimecres, 18 de novembre
Presentació del nou llibre de Gemma Lienas, Drets Fràgils. Autobiografia
d’una generació de dones. Ni un pas enrere: la revolució feminista continua.
PÀG 9 Dijous, 19 de novembre
Presentació de l’Informe “Violències Masclistes en temps de pandèmia”.
LaCIBAOBSERVATORI_OpenDataLAB
Divendres, 20 de novembre
“Y perdí mi centro”. Espectacle de flamenc experimental, multidisciplinar i feminista.
PÀG 10 Dissabte, 21 de novembre
Performance al carrer “Cors que encara bateguen. Perfils d’absències
intolerables”.
Diumenge, 22 de novembre
Exposició del projecte “Santa Coloma con el latido de las Mariposas”
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PÀG 11 Dilluns, 23 de novembre
Valentes, resilients, supervivents... REFERENTS. Les dones prenen la paraula.
Dimarts, 24 de novembre
Diàleg amb Lucía Etxebarria
PÀG 12 Dimecres, 25 de novembre
Presentació del vídeo “No a la violència masclista. Desemmascarem-la
Lectura manifest unitari 25N. Consell de les Dones
Inauguració Museu virtual i Taula rodona per visibilitzar les violències contra les dones
PÀG 13 Dijous, 26 de novembre
“Santa Coloma Xarxa Violeta”
Divendres, 27 de novembre
Trobada amb Marisol Rojas,
“Amor sostenible, superando los mitos románticos y los estereotipos de género”
PÀG 14 Dilluns, 30 de novembre
Violències masclistes 2.0. Com abordar-les amb les nostres filles i fills?
Eines i recursos pràctics per a les famílies.
Dijous, 3 de desembre
Premis de Comunicació No Sexista. VI Edició del Premi Margarita Rivière al Rigor Periodístic
amb visió de gènere
PÀG 15 Dimecres, 16 de desembre
LA CIBA, Per un model feminista d’atenció, acompanyament i recuperació
en situacions de violència masclista.
Durant tot el mes, fins al 24 de novembre
Participa al Museu virtual per visibilitzar les violències contra les dones!
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Més que mai,
Santa Coloma
no calla!

En uns moments tan difícils com els que estem afrontant col·lectivament arran
de la pandèmia generada per la Covid-19, la commemoració del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, esdevé encara més
necessària, ja que aquesta crisi ha tingut un major impacte sobre les dones i ha
intensificat les situacions de violència masclista a les llars.
Perquè la violència masclista continua sent una realitat quotidiana i les dones
que la pateixen viuen situacions encara més agreujades i amb dificultats afegides fruit de l’emergència sanitària, social i econòmica que vivim.
Segons la Macroenquesta de la violència contra la dona 2019, presentada recentment pel Ministeri d’Igualtat, el 57% de les dones majors de 16 anys residents a
Espanya han patit algun tipus de violència masclista, i el 40,4% de les dones han
sofert assetjament sexual al llarg de les seves vides. Són xifres esfereïdores que
no podem tolerar i que ens incumbeixen a totes i a tots.
Per aquest motiu aquest 25N volem reconèixer, molt especialment, aquelles dones valentes, resilients, supervivients, heroïnes, que compartiran amb nosaltres
el seu testimoni i el seu llegat. Alhora hem elaborat, des de la participació i protagonismes de dones diverses de la ciutat, un material que posarà nom a les manifestacions quotidianes de les violències masclistes com una eina de prevenció
i detecció del fenomen.

Enguany, la conferència central ens permetrà reflexionar sobre la necessitat de
superar el binomi “masculinitat hegemònica i violència patriarcal”, de la mà de
Miguel Lorente Acosta, expert de reconeguda trajectòria internacional i Delegat
del Govern per a la Violència de Gènere entre els anys 2008 i 2011.
Comptarem també amb la participació de la Gemma Lienas, que ens presenta
el seu nou llibre “Drets Fràgils. Autobiografia d’una generació de dones. Ni un
pas enrere: la revolució feminista continua”. L’autora ens recordarà que només
des del feminisme podrem assolir un dia l’eradicació de la violència contra les
dones, ja que es tracta d’una violència estructural que està en les arrels mateixes
del sistema patriarcal.
En un novembre tan complicat com el estem vivint, m’enorgulleix constatar la
implicació dels grups feministes de la ciutat i el seu dinamisme, malgrat la pandèmia, en la lluita per la consecució d’una societat igualitària i lliure de violències
masclistes. Ho comprovem al programa que teniu a les mans, ple d’activitats
organitzades per diversos grups de la ciutat que mantenen viva la lluita contra
les violències masclistes.
Aquest programa és l’expressió viva del compromís de la nostra ciutat en la prevenció i denúncia de la violència masclista, una mostra més de què ara, més que
mai, Santa Coloma NO CALLA.
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Dimarts, 3 de novembre
20.00 h

Convocatòria virtual

Concentració virtual de denúncia dels feminicidis
i les violències masclistes
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. Es farà un reconeixement
a les dones assassinades durant el mes d’octubre per violència masclista.
Connecta’t a les xarxes socials i comparteix!
Facebook: Artemis de Gramenet
Twitter: @artemisdegrame1
Instagram: artemisgramenet
Organitza: Dones per l’eradicació de tot tipus de violències.

Dimarts, 10 de novembre
De 10 a 11:30 h.

Teatre Sagarra (C. de Lluís Companys, 27)

Obra de teatre “Dona, doneta, donota”
La història de les dones a través del temps i el feminisme. Text original de Maria
Aurèlia Capmany i il·lustracions d’Avel·lí Artís-Gener, Tísner.
Inscripció: reserva prèvia d’entrades al C. Tarragona, 12, baixos, o al telèfon
686 68 83 61.
Organitza: Grup de teatre Clis, Clis i Nyac.
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Trobada virtual

Conversatòries en línia:
desigualtats en temps de pandèmia
Conversatòries és un punt de trobada on dones diverses de la ciutat conversen
i comparteixen històries de vida i itineraris vitals. En aquesta ocasió s’abordarà
la bretxa digital i els handicaps patits durant la crisis de la Covid-19 per les dones, com a mostra de les opressions i les desigualtats estructurals.
També es farà la presentació d’un material editat amb el nom de totes les participants a les trobades presencials, per continuar visibilitzant l’espai i a totes les
dones que hi participen.
Organitza: Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme.
Col·labora: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Dimecres, 11 de novembre

Dissabte, 7 de novembre
19.00 h

25N

18.00

Conferència central en línia

“La violència és cosa d’homes”
Conferència central a càrrec de Miguel Lorente Acosta, Delegat del
Govern per a la Violència de Gènere entre els anys 2008 i 2011. A través de la
seva intervenció el ponent, amb reconeguda trajectòria internacional, ens
permetrà entendre com s’expressen els eixos que vinculen la masculinitat
hegemònica amb la violència masclista i ens oferirà eines per a la seva
prevenció.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Dimarts, 17 de novembre
18.30 h

25N

Trobada virtual

Dijous, 19 de novembre
18.00 h

Presentació virtual

“Per dones i per bolleres”, aliances lesbicofeministes
contra les violències patriarcals.

Presentació de l’Informe “Violències Masclistes en
temps de pandèmia”. LaCIBAOBSERVATORI_OpenDataLAB

Diàleg al voltant de les violències que ens travessen com a dones dins d’un
sistema patriarcal que imposa l’heterosexualitat com a norma i de les aliances
què hem d’establir des del feminisme lèsbic per donar una resposta conjunta
a les violències i les amenaces contemporànies.

Aquest Informe ens permetrà explorar com s’expressa la violència contra les
dones en aquests temps de pandèmia, confinaments i tocs de queda. Aprofundirem en aspectes cabdals com: quines manifestacions adopta? Com s’incrementa la seva intensitat i risc o quines mesures hem d’aportar per arribar a
les dones que la estan patint?

Organitza: visibLESntk, Col·lectiu de Dones Lesbianes

Dimecres, 18 de novembre
18.00 h

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

Divendres, 20 de novembre

Presentació en línia

Presentació del nou llibre de Gemma Lienas,
Drets Fràgils. Autobiografia d’una generació de dones.
Ni un pas enrere: la revolució feminista continua.
L’autora ens presenta la història d’una generació de dones que van lluitar
perquè la igualtat entre dones i homes fos legal i real. Un llibre, que també
pretén ser memòria per a les joves, perquè no oblidin que els drets conquerits per les dones són fràgils i es poden perdre en qualsevol moment.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

19.00

Teatre Sagarra. (C. 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.
Inscripció: Aforament limitat. Entrada gratuïta prèvia reserva d’entrada
mitjançant un correu electrònic a lacibainfo@gramenet.cat indicant: nom,
cognoms, telèfons i número de DNI/NIE de les persones que hi volen assistir.
Abans d’accedir al teatre s’haurà de signar una declaració responsable en relació a la Covid-19.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Col·labora: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Dissabte, 21 de novembre
12.00 h

Plaça de la Vila

Dilluns, 23 de novembre
18.00 h

Acte de reconeixement en línia

Performance al carrer “Cors que encara bateguen.
Perfils d’absències intolerables”.

Valentes, resilients, supervivents... REFERENTS.
Les dones prenen la paraula.

Acte de reconeixement a les dones i infants assassinades per les violències
masclistes.

“La Mari”, peça de dansa a càrrec d’Izaskun Ortega, proposta inspirada en
la vida de la mare de la mateixa artista.

Lectura de manifest

Diàleg i presentació del projecte “Referents”, un espai de dones que han
transitat el camí de la recuperació de la violència masclista i que esdevenen
referents d’altres dones en el seu procés d’autonomia i apoderament individual i col·lectiu.

Organitza: Grup de Dones Àrtemis

Diumenge, 22 de novembre

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

Plaça de la Vila

Exposició del projecte “Santa Coloma con el latido de las
Mariposas”.
Amb aquesta iniciativa, protagonitzada per l’alumnat dels centres de secundària, la ciutat es suma a la campanya de prevenció de les violències masclistes impulsada per l’entitat “El latido de las mariposas”. Una proposta que
té per objectiu educar en el respecte i la igualtat, mitjançant l’elaboració de
papallones violetes que simbolitzen la transformació i el canvi per una societat lliure de violències masclistes.
Organitza: El latido de las mariposas. Centres d’educació secundària. La
CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Dimarts, 24 de novembre
18.00 h

Trobada en línia

Diàleg amb Lucía Etxebarria.
De la mà de la polifacètica autora explorarem les diferents eines de control
i domini patriarcal: els paranys de l’amor romàntic, la violència o la desqualificació d’allò femení. Lucía Etxebarria és periodista, escriptora, guanyadora
de múltiples premis, autora d’obres tan emblemàtiques com Beatriz y los
cuerpos celestes, Por qué el amor nos duele tanto o el darrer assaig Mujeres
extraordinarias. Una historia de mentiras
Organitza: The Suffragettes SCG.
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Dimecres, 25 de novembre
12.00 h

Acte virtual a través de Facebook, Instagram i Twitter

Presentació del vídeo “No a la violència masclista.
Desemmascarem-la”
Organitza: Dones en Comú Podem

Lectura manifest unitari 25N. Consell de les Dones.
18.00

Dijous, 26 de novembre
18.00 h

Acte virtual

Inauguració Museu virtual i Taula rodona per visibilitzar
les violències contra les dones

Presentació en línia

“Santa Coloma Xarxa Violeta”
Protocol per un espai públic lliure de violències masclistes en temps de
pandèmia.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Acte virtual

Organitza:
Consell de les Dones. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

18.30 h

25N

Divendres, 27 de novembre
19.00 h

Trobada en línia

Trobada amb Marisol Rojas, autora del llibre “Amor sostenible, superando
los mitos románticos y los estereotipos de género”, que ens permetrà
reflexionar sobre l’ideari de l’amor romàntic i la seva vinculació amb la violència masclista.
Organitza: The Suffragettes SCG

Acte de presentació d’aquesta iniciativa de sensibilització i taula rodona de
debat, per compartir reflexions i coneixements en relació a les violències
masclistes. Amb la participació de Mariona Grau, Joel Olivier, Ariadna Valfagó
i Judith Ventaja, membres de la Secció Jove del Grup Eirene.
Organitza: Secció Jove del Grup Eirene
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Dilluns, 30 de novembre
18.00 h

25N

Xerrada en línia adreçada a famílies

Dimecres, 16 de desembre
Jornades en línia

Violències masclistes 2.0. Com abordar-les amb les
nostres filles i fills? Eines i recursos pràctics
per a les famílies.

LA CIBA, Per un model feminista d’atenció, acompanyament
i recuperació en situacions de violència masclista.

A càrrec de Laura Poch, de l’entitat Enruta’t.

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

Inscripció: Cal inscripció prèvia escrivint al correu electrònic lacibainfo@gramenet.cat
Organitza: Espai FILS. La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Dijous, 3 de desembre
18.00 h

Lliurament de premis en línia.

Premis de Comunicació No Sexista. VI Edició del Premi
Margarita Rivière al Rigor Periodístic amb visió
de gènere
Organitza: Associació de Dones Periodistes de Catalunya. La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

Jornades adreçades a professionals i a persones interessades en la temàtica.

Durant tot el mes, fins al 24 de novembre
Participa al Museu virtual per visibilitzar les violències
contra les dones!
Us animem a participar d’aquest museu virtual, amb tot un conjunt d’obres
realitzades per un públic divers, per visibilitzar les violències contra les dones:
des de dibuixos, fotografies, vídeos, pintures, escultures, ball, escrits,
performances, etc. No importa el nivell de tècnica artística sinó la intencionalitat,
allò que es vol expressar.
Fins el 24 de novembre podeu enviar per correu electrònic a:
joves.grupeirene@gmail.com, o penjar al vostre Instagram, amb el hashtag
#MuseuEirene25N, una foto d’una obra, individual o col·lectiva que expressi
què en penses sobre la violència masclista. Ha de constar el nom de l’obra i el
de l’autor/a o autors/es. En el cas de voler mantenir l’anonimat es respectarà
aquesta opció.
El dia 25 s’inaugurarà el web del museu amb un acte de presentació i una
taula rodona virtual. Durant tot el mes podeu seguir a les xarxes socials les
actualitzacions del museu i exemples d’artistes que treballen sobre el tema:
Instagram (@joveseirene), Twitter (@grupjoves), Facebook (Joves Grup Eirene).
Organització: Secció Jove del Grup Eirene
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