Jornades
feministes
2020

Una
cambra
pròpia

Jornades feministes:
per la igualtat real i l’apoderament de les dones!
Una cambra pròpia i cinc-centes lliures a l’any és el desig que un
dia Virginia Woolf va expressar com a metàfora de la llibertat de les
dones. Un desig que avui, cent anys més tard, amb l’obertura de La
CIBA volem que esdevingui una realitat.
La inauguració de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, és una conquesta col·lectiva i un acte de
reparació de la desigualtat estructural que les dones hem patit al
llarg dels segles. Neix amb la voluntat de ser un equipament pioner
en la creació de polítiques públiques adreçades a conquerir la igualtat real de totes les dones. Des de l’àmbit local amb una projecció
global, La CIBA proporciona eines per a construir un espai on compartir, innovar, crear, pensar... En definitiva, un lloc d’apoderament i
transformació social. La nostra cambra pròpia que des de Santa Coloma obre les seves portes al món.
La CIBA és fruit també dels compromisos i vitalitat dels grups de
dones i feministes de la ciutat. Una mostra d’aquesta força és l’esplèndid, plural i reivindicatiu programa que teniu a les mans, aquestes Jornades Feministes 2020, que en commemoració del Dia Internacional de les Dones, ens proposen una àmplia agenda que ens
permetrà reflexionar i aproximar-nos als diversos temes que el feminisme ha situat al centre del debat contemporani.
Us animem a acudir i participar del conjunt d’actes programats i, de
tots ells, ens fa especial il·lusió compartir l’exposició “Poderoses”, del
fotoperiodista colomenc Joan Guerrero, que, organitzada amb motiu de la inauguració de La CIBA, és un cant de reconeixement i amor
a les dones de la nostra ciutat, a la seva lluita i al seu llegat!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

divendres

28 febrer
20.00 h

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Plaça de la Sagrada Família, s/n

Cinema d’adults: Figuras ocultas
Adults / Biogràfica
Theodore Melfi, 2016 / EUA / 127’ / VOSE

Història de tres brillants dones científiques afroamericanes que van treballar a
la NASA a principis dels anys seixanta en plena lluita pels drets civils dels negres
estatunidencs en l’ambiciós projecte per posar en òrbita a John Glenn, el primer
astronauta nord-americà en fer una òrbita completa al voltant de la Terra.

17:00 h

Casal de les Oliveres
Pep Ventura, 1-3

Café tertúlia: “LA CIBA: una habitación pròpia” i
acte de reconeixement a la sòcia més antiga
Diàleg sobre La CIBA i els seus objectius de transformació social, a càrrec d’Elena
Casanova, Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Organitza: Grup de Dones 11 de Novembre. Col·labora: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

Organitza: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré.
19:00 h

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Plaça de la Sagrada Família, s/n

Xerrada de cinema: Dones a les sèries

A càrrec d’Anabel Vélez, periodista i escriptora colomenca que ha escrit,
entre d’altres, el llibre “Mujeres en las series”
dimarts

3 març
10.30 - 12.30

Biblioteca Can Peixauet
Av. de la Generalitat, 98-100

Conversatòries. Xerrada:
Llei d’estrangeria i drets de les dones

Quin és el paper que han tingut les dones a les sèries de televisió? Han sigut
protagonistes o només secundàries al voltant dels personatges masculins. En
aquesta xerrada farem un recorregut des dels inicis de la televisió en els anys
cinquanta fins a l’actualitat per conèixer a les dones que van protagonitzar les
seves pròpies sèries i analitzar l’evolució dels personatges femenins. Parlarem de
sèries com Embrujada, Se ha escrito un crimen, El cuento de la criada, The Good
Wife o Juego de Tronos, entre moltes altres.
Organitza: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré.

A càrrec de l’advocada Gemma Sahun, de Dones Juristes.
Espai on dones diverses de la ciutat conversen esmorzant. Generem un punt
de trobada per conèixer diferents històries de vida, totes amb experiències positives de ciutat i superació. Reflex del paper de les dones als nostres barris,
coneixerem diferents iniciatives i experiències de ciutat des de la mirada de
diversitat i interculturalitat.
Organitza: Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius. Col·labora:
CIRD Santa Coloma. Biblioteca Can Peixauet.

20:00 h

Plaça de la Vila

Concentració de denúncia dels feminicidis
Concentració mensual de denúncia de les violències masclistes i de record i
reconeixement de les dones assassinades.
Organitza: Dones contra tot tipus de violències.

dimecres

dijous

4 març
11.30 h

5 març
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Inauguració institucional de La CIBA
L’acte institucional s’obrirà amb la benvinguda teatralitzada, “La CIBA, una
cambra pròpia”, acompanyada del diàleg posterior “De Beijing+25 als ODS:
les noves agendes feministes de les ciutats”. Per finalitzar hi haurà una copa
de cava i l’actuació del grup instrumental “Belladona”.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Inauguració de l’exposició “Poderoses”
del fotoperiodista colomenc Joan Guerrero
Amb la participació de l’autor, Joan Guerrero; d’Odei A.-Etxearte, periodista,
i de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Biblioteca Can Peixauet
Av. de la Generalitat, 98

Hora del conte: “Els somnis de l’Amelia i la Trudy”
Dedicada a l’Amelia Earhart i la Gertrude Ederle, a càrrec del personal
de la biblioteca.

Hi havia una vegada, dues nenes, l’Amelia i la Trudy. Elles, com tots els nens i
totes les nenes del món, tenien un somni. Voleu saber quin és?
Organitza: Biblioteca Can Peixauet.

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Plaça Sagrada Família, s/n

Hora del conte: “El príncep ventafocs” i
“Les princeses també es tiren pets”
A càrrec de Mari Carmen Molina.

El dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones i per això us portem dos
contes no sexistes que donen la volta a idees prefixades. A més dels dos contes,
al final es farà el petit taller “Les dones de la meva vida”.
Organitza: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré.

20.00 h

18.00 h

18.00 h

18.00 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovaciói economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Estrena estatal de l’obra “Sex Toy, la rebelión de las
muñecas”
De les escriptores, dramaturgues i activistes feministes Towanda Rebels.

Sex Toy és una obra escrita, dirigida, produïda i distribuïda des d’una perspectiva
feminista. Una proposta teatral que té com premissa la denuncia de la desigualtat que pateixen les dones a les societats contemporànies. Partint de l’experiència individual per arribar al compromís col·lectiu, tot denunciant les violències
que el feminisme està situant a l’agenda política.
Cal reserva prèvia a: cird@gramenet.cat
Presentació a càrrec de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet;
les autores Zua Méndez i Teresa Lozano, Towanda Rebels, i Ana Pardo, directora
corporativa i de relacions institucionals del diari Público.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

divendres

6 març
18.00 h

18h Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Plaça de la Sagrada Família, s/n

Lectura dramatitzada de l’Assemblea de les Dones
d’Aristòfanes
Organitza: Grup de teatre de Santa Coloma “Clis, Clis, Nyac”.

18.00 h

Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals s/n

Esdeveniment musical teatral dedicat a les dones,
a càrrec del grup de “Las atrevidas de Santako”
Celebrarem el Dia de les Dones fent un reconeixement a totes les dones que ens
van precedir i, sobretot, a totes les dones de Santa Coloma.
Organitza: La Colomense.

18.30 h

Centre Cívic del Riu
Lluís Companys, 9

Inauguració de l’exposició fotogràfica “Hijas de
ningún dios. El negoci del tràfic de dones per a
l’explotació sexual a Mèxic”
De Nuria López Torres, i xerrada a càrrec de l’autora.
Aquesta exposició és un projecte documental de la fotògrafa documentalista
colomenca Nuria López Torres, sobre el tràfic de dones a Mèxic per a convertirles en esclaves sexuals.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

20.00 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Estrena estatal de l’obra “Sex Toy, la rebelión de
las muñecas”

De les escriptores, dramaturgues i activistes feministes Towanda Rebels.
Sex Toy és una obra escrita, dirigida, produïda i distribuïda des d’una perspectiva
feminista. Una proposta teatral que té com premissa la denuncia de la desigualtat que pateixen les dones a les societats contemporànies. Partint de l’experiència individual per arribar al compromís col·lectiu, tot denunciant les violències
que el feminisme està situant a l’agenda política.
Cal reserva prèvia a: cird@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

dissabte

7 març
A partir de les 13.00 h

La CIBA obre les seves portes a la ciutat
Amb teatre infantil, a càrrec de la Companyia “Mitja i Mitjoneta” i
Vermut Musical a càrrec del grup CALIMA i les Dj’s SIAMISS.

Jornada de portes obertes
10.00 h

La CIBA, una cambra pròpia per a les dones
La CIBA obre les seves portes i ho vol fer amb les dones de Santa Coloma
com a protagonistes, amb una trobada adreçada a tots els grups de dones i
feministes de la ciutat, on esperarà Virginia Woolf per donar-nos la benvinguda amb la proposta teatral “La CIBA, una cambra pròpia”, el taller creatiu “Els desigs de La CIBA”, l’espai infantil coeducatiu, tot compartint un
esmorzar relacional.

12.00 i 12.30 h

19.30 h

Actuació de “Dones de Musicaula en concert”
Concert realitzat per alumnat de l’Escola de Música “Musicaula”, amb
motiu de la commemoració del 8M. L’actuació ens proposa un recorregut,
a través dels temes seleccionats, pels grans reptes de l’agenda feminista
contemporània.

21.00 h

Emblemàtic Sopar de la Coordinadora
de grups de dones de Santa Coloma de Gramenet
23.00 h

Visites teatralitzades

Actuació musical del Grup DDivas

Es realitzaran dues visites teatralitzades a l’equipament, “La CIBA, una cambra
pròpia” (inscripció prèvia a: cird@gramenet.cat)

Repertori del temes musicals protagonitzats per les dones del pop-rock.

dissabte

dilluns

7 març

9 març

12.30 - 13.30 h

Mercat de Segarra
Plaça de Ferran de Sagarra, s/n

Performance reivindicatiu sobre els drets de les dones
Organitza: Grup de Dones Àrtemis.

18.00 h

Pompeu Lab
Pompeu Fabra, 22

Conferència: “Ecofeminisme”
A càrrec d’Eva Herrero Alonso, feminista, ex regidora de medi ambient de l’Ajuntament de Terrassa i ex comissionada de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
Organitza: Dones En Comú Podem.

diumenge

8 març

dimarts

Dia internacional de les dones.
Jornada de vaga feminista
12.00 h

Plaça de la Vila

Presentació de l’exposició
“Ciudadanas. Autoretratos bordados”

A càrrec de les seves autores:
“El Fil del Raval”. Grup de Dones del Casal dels Infants del Raval.

Lectura del Manifest de commemoració del 8M,
Dia Internacional de les Dones
Organitza: Consell de les Dones, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
Casal dels Infants del Raval-Santa Rosa.
19.00 h

Yesterday Music Bar
Carrer Major, 22

10 març
18.00 h

Centre Cívic del Llatí
Nàpols, 41

Lliurament del guardó Isabel Martínez
a Carmen Alonso

A l’acte es durà a terme un reconeixement a Carmen Alonso per la feina i la labor
realitzada. Organitza: Grup de Dones del Llatí.

dimecres

11 març
18.00 h

Centre Cívic de Can Mariner
Milà i Fontanals, 14/18

Xerrada debat: “La sororidad. Relaciones de hermandad y solidaridad entre mujeres”

Concert de Laura Jareño

Xerrada Debat: “La Sororidad. Relaciones De Hermandad Y Solidaridad Entre
Mujeres”, a càrrec d’Inma Bajo de la Fuente enginyera de camins, canals i ports,
activista feminista de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat.

Amb motiu de la presentació dels seu darrer disc “Alma gatuna”.
Organitza: Yesterday Music Bar.

Organitza: Grup de Dones de Can Mariner i Associació de Dones Vídues de
Santa Coloma de Gramenet.

dijous

12 març
18.30 h

CRIJ Rellotge XXI
Carrer del Rellotge, 21

Taller: Dóna-li la volta!
Contes i joguines per canviar el món

divendres

13 març
17.30 h

Biblioteca del Fondo
Massenet, 28

Hora del conte: “Jo vaig amb mi”
Organitza: Biblioteca del Fondo.

Organitza: Brigada Lila. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
18.30 h
18.00 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Conferència “Nunca detrás, siempre al lado. Siempre
iguales, soy mujer, soy mayor, siempre avanzando”
A càrrec de Paca Tricio, presidenta de la Unió Democràtica de Pensionistes i
Jubilats d’Espanya.
Organitza: Grup de Dones de CEMFIS. Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

Centre Cívic del Riu
President Companys, 9

Visita comentada a l’exposició fotogràfica
“Hijas de ningún dios. El negoci del tràfic de dones
per a l’explotació sexual a Mèxic”
A càrrec de la seva autora, Nuria López Torres.

19.30 h

Davant les taquilles del Teatre
Nacional de Catalunya

Sortida al TNC per veure l’obra de teatre “L’huracà”,
de Carme Montoriol
La dramaturga i traductora Carme Montoriol, amb la seva breu però subtilíssima obra dramàtica, mereix un lloc privilegiat entre els grans clàssics moderns
del teatre català. A L’huracà, estrenada l’any 1935, retrata amb enorme subtilesa psicològica el conflicte angoixant d’una dona tràgicament absorbida per
la possessiva relació que el seu fill li reclama d’una manera obsessiva.
Fins el dimecres 4 de març es poden reservar les entrades per correu o directament a la Biblioteca Central. També cal realitzar el pagament de l’entrada (20
euros) a la biblioteca abans d’aquesta data.
Organitza: Club “Llegir el teatre” de la Biblioteca Central

dissabte

dilluns

14 març
12.00 a 24.00 h

16 març
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

#GIRL POWER_ FESTIVAL. CIBA CREACIÓ
En el marc dels actes d’inauguració, La CIBA acollirà aquesta proposta feminista
de creació a l’àmbit musical. Comptarem amb activitats adreçades al públic
infantil, com “El CIRC DE MAI MÉS”, a càrrec de l’Excèntrica, el taller musical
UBUNTU, que fa un recorregut pel blues i la seva història, vermut musical amb la
DJ BONNIE PARKER i les actuacions de LIL’RUSSIA I JAHZZMYN, IRA, ANA
BRENES, JODIE CASH i AMPARO SÁNCHEZ, “AMPARANOIA”.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

diumenge

Biblioteca Central
Jardí Can Sistere s/n

Hora del conte: Contes de dona
A càrrec de la rondallaire Gisela Llimona.

Una sessió de contes pensada per trencar mites sobre les dones. Contes on el paper del sexe femení és diferent als cànons clàssics. Trobarem nenes que no volen
portar vestits roses, princeses que es tiren pets, tortugues que volen viure segons
els seus desitjos i no els del seu marit… Contes moderns, per a una societat més
justa.
Organitza: Biblioteca Central.

dimarts

15 març
11.00 a 17.00 h

18.00 h

17 març
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

18.00 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Tetarte, alletar en temps de revolució

Dones d’ahir, dones d’avui, dones de sempre

Una jornada per combatre els prejudicis al voltant de la lactància materna i reflexionar sobre la llibertat de les famílies en la criança i l’alletament de les seves
criatures. Amb la realització d’una fotografia massiva i reivindicativa de mares
alletant, la jornada gaudirà de la proposta de de diverses activitats com ara: LA
MAGRANA JUGA, espai de joc lliure 0-6, joc sostenible i sense estereotips o DJ’S
PEL CANVI, taller de dj per infants i joves fent visibles les dones al món de la música. També es duran a terme tallers com TEIXINT CONNEXIONS, trobada intergeneracional per compartir experiències envers la criança tot teixint un tapís reivindicatiu; EN-TIENDE TU TETA, espai de reflexió sobre l’autopercepció del cos a
través dels pits. MATERNITATS I PATERNITATS, EL RETROBAMENT AMB LA PRÒPIA ESSÈNCIA, L’ART D’ALIMENTAR ALS NOSTRES INFANTS, EL VINCLE MATERN. Finalment, es crearà un CERCLE DE DONES, com activitat de tancament.

Acte en commemoració del 8M i de reconeixement a dones referents per la
seva trajectòria i el seu compromís amb la igualtat, comptarem amb la presència de CARMEN AVENDAÑO, “dona coratge”, que va protagonitzar una de les
lluites més emblemàtiques contra el narcotràfic i la devastació que va suposar
l’heroïna per a tota una generació.

Organitza: Gramamás. La Magrana Curiosa. Col·labora: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

Organitza: Centro Galego Airiños de Nosa Galiza. Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

dimarts

17 març
19.00 h

19h Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n

El museu amb ulls de dona.
Visita dedicada a la dona ibèrica
Visita guiada al Museu per conèixer i posar en valor el rellevant paper de la dona
a la societat ibèrica, tant a la vida privada com pública.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a museutorreballdovina@gramenet.
cat Tel. 93 385 71 42 (places limitades).
Organitza: Museu Torre Balldovina.

dissabte

21 març
10.30 a 13.30 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

“Sisterhood” Mandala de benvinguda a La CIBA

Vine i participa en l’elaboració d’un mandala comunitari, intergeneracional i
feminista. Activitat conduïda per Mihoko Ono i Deepti Golan. Amb espai infantil dinamitzat per “La Magrana Curiosa”.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

20.00 a 24.00 h

Local de The Suffragettes
Vistalegre, 5

Suffragettes, nit violeta
dimecres

18 març
18.00 h

Vine a participar en una nit oberta, de sororitat i política feminista, amb JAM
POÈTICA FEMINISTA, còctel SIMONE DE BEAUVOIR i DJ’s FEMINISTES.
Organitza: The Suffragettes SCG.

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Lliurament dels premis Isabel Alonso
Lliurament dels premis literaris a les guanyadores de l’edició 2020.
Organitza: Coordinadora d’Associacions de Dones. Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

dilluns

23 març
19.00 h

Biblioteca Central
Jardí Can Sistere s/n

Tertúlia sobre l’obra teatral “L’huracà”, de Carme
Montoriol

Conduïda per Andreu Banús, director del Teatre La Colmena.
Activitat oberta a tothom. Més informació a la biblioteca.
Organitza: Club “Llegir el teatre” de la Biblioteca Central.

dijous

26 març
18.30h

Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals s/n

Taula rodona: “Mujeres líderes catalanas
musulmanas (2º edición)”
Organitza: Associació Cultural Esportiva La Convivència. Federació Comissió
Superior de la Cultura i dels Musulmans Catalans.

divendres

27 març
18.00 h

La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64

Joc lliure i coeducatiu
Espai familiar i lúdic.
Organitza: Gramamás. Crianza consciente Santaco.

22.00 h

Yesterday Music Bar
Carrer Major, 22

Concert: 8 de març solidari
Aquest acte s’inscriu dins del projecte 12 mesos solidaris, una iniciativa
compromesa amb les entitats de la ciutat. En aquesta edició, l’entitat
The Suffragettes SCG destinarà la recaptació a dones en situació de violència
masclista.
Organitza: The Suffragettes SGC. Yesterday Music Bar.

Exposicions
Del 6 al 27 març
Exposició fotogràfica “Hijas de ningún dios.
El negoci del tràfic de dones per a l’explotació
sexual a Mèxic”
Centre Cívic del Riu
Carrer de Lluís Companys, 9
Aquesta exposició és un projecte documental de la fotògrafa documentalista
colomenca Nuria López Torres, sobre el tràfic de dones a Mèxic per a convertirles en esclaves sexuals. L’exposició dona veu i visibilitat a les víctimes d’aquest
gravíssim problema, així com la situació de les famílies que tenen filles
desaparegudes. “Hijas de Ningún Dios” va rebre el premi al millor documental
curt en el Festival de Cinema Internacional de Daroca, també ha sigut tercer
premi en la secció multimèdia largo dels POYLatam 2019. Es tracta del concurs
més important de fotografia documental d’Iberoamèrica.
Inauguració: Divendres, 6 de març a les 18.30h.
Visita comentada: Divendres, 13 de març a les 18.30h.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Del 8 al 31 març
Feminisme per a una transformació social: 45 anys
reivindicant els drets de les dones
Biblioteca Central
Jardí Can Sistere s/n
Algun dia el 8 de Març serà un dia per celebrar i viure la igualtat.
Exposició de llibres, revistes, i pel·lícules.
Organitza: Biblioteca Central.

Del 14 al 31 març
Els i les adolescents es posicionen
La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64
Mostra de cartells reivindicatius del 8M elaborats per alumnat de 3er i 4rt d’ESO
de l’institut Ramon Berenguer IV.
Organitza: Institut Ramon Berenguer IV. Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

Durant tot el mes de març
Coneixes a aquestes dones?
Biblioteca del Fondo
Massenet, 28-30
Des de la Biblioteca del Fondo, volem que conegueu a aquestes dones.
Dones que no s’havien donat a conèixer a la majoria del públic. Científiques,
revolucionàries. polítiques, escriptores... totes elles relegades a un segon pla i
que, no obstant, sense els seus assoliments, el curs de la història hauria estat
diferent.
Organitza: Biblioteca del Fondo.

Exposició “Poderoses”, del fotoperiodista
colomenc Joan Guerrero
La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
Passeig de Llorenç Serra, 64
Mostra fotogràfica que recull una retrospectiva de l’obra del fotògraf colomenc
Joan Guerrero amb les dones com a protagonistes.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

