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"La mariposa que dejó de volar". Rita Hervàs .

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “Defensores del cos-territori”.
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Exposició "DENUNCIEM! No siguem còmplices!"
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VIVES ENS VOLEM,
PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES!

El mes de novembre a Santa Coloma de Gramenet ve marcat per la
commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació
de la violència contra les dones. Durant tot el mes, la ciutat es converteix
en un espai de reivindicació i de lluita, i el programa d'actes que hem
previst, amb la col·laboració de les entitats i associacions, marca el pas
d'una ciutadania altament compromesa amb aquesta causa.
Avui dia, els indicadors de la violència masclista superen els nivells de l'any
2020, afectat per la crisi de la COVID-19, i se situen a nivells molt similars
als de 2019, segons dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i
de Gènere. La violència masclista no cessa i hem de continuar dedicant
ingents esforços a combatre-la, tot acompanyant a les dones en els
processos d'atenció, recuperació i reparació, però també assignant
recursos i energia en la línia de la sensibilització i la prevenció.
Quan parlem de violència masclista ho fem en totes les seves dimensions,
incloent-hi la violència psicològica, la violència vicària, les violències
sexuals i totes les violències que passen pel nostre cos. No podem oblidar
tampoc la violència estructural contra les dones, que malauradament
veiem aquests dies que estan patint les dones de l'Afganistan. Totes
aquestes manifestacions de les violències les veureu recollides en aquest
programa, en el qual us volem animar a participar activament.
També recentment els titulars dels mitjans de comunicació ens alertaven
que gairebé un cinquanta per cent de nois creuen que la violència de
gènere no és un problema greu.

Aquests posicionaments que neguen o minimitzen la gravetat de la
violència masclista són un clar indicador que res està assolit ni guanyat en
aquesta lluita i que no podem abaixar la guàrdia. Com a societat no ens ho
podem permetre!
Per això també, en la línia d'altres campanyes molt potents realitzades en
els darrers anys, els instituts de la ciutat han participat, de la mà de La
CIBA, en el "25N Street Art Acció". Es tracta d'una campanya de
sensibilització i prevenció a través de l'art urbà, en la que els centres i el
seu alumnat han tingut el paper protagonista. I és que l'educació i el
protagonisme del jovent esdevenen una peça clau en la creació de nous
referents i noves narratives que permetin superar lògiques de desigualtat i
la superació de prejudicis i estereotips sexistes.
En definitiva, aquest programa del #25N a Santa Coloma us proposa un
espai per a la trobada i la reflexió, amb una gran presència de
manifestacions culturals com ara música, poesia, exposicions,
intervencions artístiques, performances i literatura. Un ampli ventall
d'accions reivindicatives, de sensibilització i prevenció, adreçades a tots els
públics i a totes les edats.
Perquè ens volem vives i lliures, sense que cap violència patriarcal que
travessi i condicioni les nostres vides. Diem alt i clar: prou violència contra
les dones!
Núria Parlon Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

DIMARTS, 2 DE NOVEMBRE
20 h. Plaça de la Vila

19 h. Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

Concentració de denúncia dels feminicidis i les
violències masclistes.

Reflexions sobre els llibres “La vida sense ell” i
“Còmplices”, d’Isabel Clara-Simó.

Com cada primer dimarts de mes, tindrà lloc la concentració de denúncia
contra les violències masclistes i els feminicidis. Es farà un reconeixement
a les dones assassinades durant el mes d’octubre per violència masclista.

Reconeixement a Isabel Clara-Simó en el marc de les activitats del
Correllengua, amb l’objectiu de reflexionar sobre la violència de gènere a
partir d’aquestes obres.

Organitza: Dones per l'erradicació de tot tipus de violències.

Amb la participació de la filla de l’autora, Cristina Dalfó Simó, i
l’aprofundiment literari a càrrec de Lluís Soler Alsina, bibliotecari i sociòleg.

DIMECRES, 3 DE NOVEMBRE

Organitza: Grup de Dones Àrtemis. Correllengua.

10 h a 14 h. La CIBA

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “Defensores del
cos-territori”.
Es duran a terme dues visites guiades a l’exposició i a l’espai de La CIBA, hi
participarà l’alumnat de Batxillerat de l’INS Puig i Castellar i l’alumnat de
4rt d’ESO de l’INS 9. La visita guiada anirà a càrrec de la fotògrafa de
l’exposició, Esther Pérez Berenguer, posteriorment l’alumnat visualitzarà el
documental “Alerta Defensores” i es farà un petit col·loqui final entre
l’alumnat i la fotògrafa de l'exposició.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
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DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE
18 h. La CIBA

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “Defensores del
cos-territori”.
Visita guiada a l’exposició sobre les Defensores, dones que defensen la
terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres. I ho fan lluitant
contra les diferents violències que les travessen, a casa seva, en les seves
comunitats, en el seu territori.
Tot seguit es projectarà el documental “Alerta Defensores!”, produït per SUDS, i un
col·loqui final amb connexió amb l’Associació de Mujeres Aqabal, de Guatemala.
Amb la participació d’Ester Pérez Berenguer, presidenta de l’entitat SUDSAssociació Internacional de Solidaritat i Cooperació. Activitat adreçada al públic
general. Inscripcions a lacibainfo@gramenet.cat

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

DILLUNS, 8 DE NOVEMBRE
18 h. La CIBA

Xerrada: “Pau territorial, promesa per complir. Les
dones de Colòmbia construeixen pau a la regió de
Montes de María”
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En el marc de la gira d'incidència i mobilització d'un grup de defensores
dels drets humans de la regió de Montes de María per a socialitzar els
principals resultats de l'informe d'anàlisi de les Violències contra les dones
i drets humans a Montes de María.

Aquesta gira coincideix amb el cinquè aniversari de la signatura de
l'Acord de Pau entre les FARC-EP i el Govern de Juan Manuel Santos, i
després de 20 mesos de l'arribada de la pandèmia del COVID-19 a
Colòmbia, on els drets de les dones i les nenes continuen sent vulnerats.
Organitza: CooperAcció - Grup Territorial de Santa Coloma de
Gramenet.

DILLUNS, 15 DE NOVEMBRE
18 h. La CIBA

“Allò que no s’anomena, EXISTEIX”. Violències
sexuals a la infància. Taula Rodona.
Amb la participació de Nerea Novo, periodista, analista de dades en La
Sur i coordinadora de Feminicidio.net, Daniela Conte, terapeuta
corporal integrativa especialitzada en l’acompanyament a dones que
han patit violències sexuals a la infància i Meritxell Cabezón, advocada
especialitzda en violència masclista.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista.
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DIJOUS, 18 DE NOVEMBRE
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18 h. La CIBA

18 h. Església Major

Acte Central: Santa Coloma, XARXA VIOLETA.

III Gran Cantada Coral “Un viatge al cor”

Aquest projecte innovador, en el que hi participen més de 250
establiments i serveis, implica un canvi de paradigma en el model de
seguretat. Una proposta basada en la participació i la implicació
comunitària, fent de la nostra ciutat referent en la prevenció de les
violències masclistes. Amb aquest acte volem reconèixer la implicació i la
tasca de totes les entitats i establiments que formen part del projecte i
presentarem també les noves iniciatives i incorporacions a la Xarxa.

Amb la participació de la Coral els Somnis (Amputats Sant Jordi) i la Coral
Gran Veus (Santa Coloma), i amb l’actuació de la soprano Laia Camps.
Organitza: CEMFIS
Col·labora: Església Major. Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

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

DISSABTE, 20 DE NOVEMBRE
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DIUMENGE, 21 DE NOVEMBRE

De 12 a 13:30 h. Plaça de la Vila

De 12h a 14h. Carrer Vistalegre. Local The Suffragettes SCG.

Performance "DENUNCIEM! NO SIGUEM CÒMPLICES!"

PASSATGE DE LES VIOLÈNCIES.
Un itinerari d'immersió que no et deixarà indiferent.

Denúncia visual dels diferents tipus de feminicidis i interpel·lació a tota la
ciutadania per a no ser còmplices.
Lectura del manifest a les 12:30 h. L'exposició romandrà a la plaça fins al
26 de novembre.

Una proposta d’immersió emocional que ens convida a transitar per un
itinerari que ens confrontarà amb les diferents violències, que de manera
quotidiana, s’enfronten les dones arreu del món.

Organitza: Grup de Dones Àrtemis.

Organitza: The Suffragettes SGC.
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DILLUNS, 22 DE NOVEMBRE
18h. La CIBA

“Viquipèdia, una batalla de gènere”. Conferència
Lectores, usuàries i editores de la Viquipèdia estan duent a terme una
campanya per reclamar la categorització en femení de les dones que
figuren biografiades a la Viquipèdia en català. La campanya té per nom
“Dones amb categoria” i es divulga per les xarxes socials i en els mitjans de
comunicació.
Aquest grup porta des de març de 2021 reclamant que la Viquipèdia
catalana deixi d'usar el masculí per indexar o categoritzar les professions
de les dones en masculí genèric. L'única resposta pública que s'ha rebut és
el silenci. És clarament un mansplaining, i una violència a nivell estructural,
on totes les solucions porten a que el masculí representa la humanitat
sencera.
Organitza: Dones viquipedistes. Col·labora: La CIBA, espai de
recursos, innovació i economia feminista.

DIMARTS, 23 DE NOVEMBRE
De 10:30h. a 12h. La CIBA

Conversatòries

LLIURES

Espai de trobada, de confiança i vincle entre i per a les dones de la ciutat,
on les dones, en la seva diversitat, són les protagonistes. Aquesta serà una
sessió de trobada, emotiva i llargament esperada, de retrobament després
del confinament.
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Un moment per a posar-nos al dia, per a recordar a les persones
estimades i a les que ja no ens acompanyen, com ens hem sentit, què
podem fer les unes per les altres i renovar el nostre compromís mutu.
també es presentarà la nova campanya: Capgira't, un instrument que ens
pot ajudar a contrastar tòpics i rumors. I de forma molt especial, en el
marc del 25N, per a reflexionar sobre les dones i la desigualtat.
Organitza: Xarxa de Transmissió de Valors, en col·laboració amb el
grup Conversatòries. Col·labora: La CIBA, espai de recursos per a
dones, innovació i economia feminista.

DIMECRES, 24 DE NOVEMBRE
10h a 12h. La CIBA

Visita de dones representants d’entitats de persones
amb discapacitat de Catalunya per conèixer La CIBA i
el seu model d’abordatge de les violències masclistes.
Un dels aspectes que preocupa actualment a les organitzacions de
persones amb discapacitat és la violència que s'exerceix sobre les dones
amb discapacitat i, alhora, el poc coneixement que aquestes tenen dels
serveis que existeixen per acompanyar-les en aquestes situacions, així com
també per orientar-les i assessorar-les en qualsevol aspecte relacionat amb
la desigualtat per raó de gènere. En aquest sentit, la comissió de gènere del
COCARMI i La CIBA volem treballar plegades en aquest objectiu comú.
Organitza: comissió de gènere del COCARMI (Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat). Col·labora: La CIBA,
espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
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DIJOUS, 25 DE NOVEMBRE
25NStreetArtAcció.
Campanya de prevenció protagonitzada per l’alumat
dels centres educatius de la ciutat.
12 h. Plaça de la Vila

Concentració. “Vives ens volem, prou violències contra
les dones”.

Acte de denúncia de les diverses manifestacions de violències masclistes
que pateixen les dones i les nenes arreu del món. La concentració comptarà
amb la participació de: Vocal Ensemble Can Roig i Torres. Brigada Lila Sntk.
Alumnat participant de la Campanya “25NStreetArtAcció”.

Lectura manifest unitari 25N. Consell de les Dones.
Taller de pancartes. Taller de construcció de fanalets.

Organitza: Consell de les Dones. Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
14

18 h. La CIBA

Taller de Teatre de l’Oprimit/ida: "Estereotipos que
prolongan la violencia contra las mujeres"
A càrrec del Forn de teatre Pa'tothom.
Aforament limitat. Inscripcions a: ecpdonesstk@gmail.com

25N

Acte central en el que l’alumnat dels diferents centres educatius
participants a la campanya de prevenció de les violències masclistes
pendrà el protagonisme.
18 h. Plaça de la Vila

DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE

Organitza: Dones En Comú Podem
20 h. Local Suffragettes (Carrer Vistalegre, 5)

Dones Afganeses. LECTURA
Lectura de poemes, contes, reflexions, textos... al voltant de la situació de
les dones afganeses davant l’actual situació amb el nou règim talibà.
Sororitat amb les dones afganeses.
Inscripcions: suffragettesscg@gmail.com
Organitza: The Suffragettes SCG
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DIVENDRES I DISSABTE, 26 I 27 DE NOVEMBRE

SNTK NO CALLA. FÒRUM COMUNITARI DE PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
Divendres 26 de novembre, 17,30h. LA CIBA

"La mariposa que dejó de volar". Contacontes. Rita
Hervás.
El món de la Rita, una proposta adreçada al públic infantil a càrrec de la
nostra artista i escriptora colomenca Rita Hervás, que ens farà una lectura
del seu llibre "la mariposa que dejó de volar".
En acabar l'acte l'autora signarà els contes.

ACTIVITATS JUVENILS

Dissabte 27, de 10,30h a 13,30h.

Dissabte 27, de 10:00 a 14:00h

Violeta la dragona i l'arbre dels desigs. Taller Infantil.
La Magrana Curiosa.

Tallers “25NStreetArtAcció”

Violeta la Dragona torna a la nostra ciutat i convida a totes les nenes i
nens a volar amb ella fins al país dels desigs.

16

SNTK NO
CALLA
Al llarg del matí podrem experimentar amb diferents tècniques de l’art
urbà, grafits, wheatpasting o instal·lacions de carrer, per elaborar els
nostres missatges de prevenció de les violències masclistes.

17

DIVENDRES I DISSABTE, 26 I 27 DE NOVEMBRE

SNTK NO CALLA. FÒRUM COMUNITARI DE PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
ACTIVITATS ADREÇADES A LA CIUTADANIA
Dissabte 27 de novembre, 17,30h a 19,30h.

La Melodia del meu cos. Taller de treball corporal
integratiu. Daniela Conte
El punt de partida d’aquest taller és l’experiència corporal com a element
central des del qual abordar les emocions. Implica, per tant, treballar des
de i amb el cos, a partir del que passa en ell, aprenent a descodificar i
entendre els missatges que ens envia. Entenem que el propi cos és un
canal per accedir a la gestió de les emocions, saber reconèixer-les i
anomenar-les. Per conèixer “la pròpia melodia”, ampliar i potenciar els
recursos i habilitats personals, busquem expressar, a través del moviment,
els bloquejos, les tensions, els sentiments d'impotència, ràbia i tristesa.
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SNTK NO
CALLA
Dissabte 27, 20:00 h

FREE Jam contra les Violències Masclistes.
Vine i participa en aquesta Jam Acústica on la música i la poesia seran les
protagonistes d’aquest clam contra les violències masclistes.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista, en col·laboració amb entitats de la ciutat.
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DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE

DILLUNS, 29 DE NOVEMBRE
18h. La CIBA

10.30 h. Parc de Can Zam

Presentació de l'Informe "Feminicidis 2010- 2020.

Cercle de dones
Trobada de dones, amb la presència de les diputades Jenn Díaz i Ana
Balsera i la Lara Carbonell, secretària de Feminismes del Jovent Republicà.
Taula rodona sobre feminismes i violència masclista amb la participació
de totes les assistents.
Organitza: Dones ERC Gramenet,
Republicanes Rebels Gramenet.

Dones

ERC

Baix

Besòs

Informe que posa llum sobre l'evolució i impacte dels feminicidis produits
al nostre país durant la darrera dècada.
Organitza: Feminicidio.net. La Sur. Col.labora:Diputació de Barcelona
i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista.

i

DIJOUS, 16 DE DESEMBRE
DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE
11 h. Plaça de la Vila

JUNTES, caminada contra la violència masclista.
Participa en aquesta acció comunitària de denúncia de les violències
masclistes que omplirà de vindicació i sororitat els carrers de la nostra
ciutat.
Organitza: Coordinadora de Grups de Dones.

De 9h a 14h. LA CIBA

Per a un model feminista de prevenció, atenció,
recuperació i preparació de les violències masclistes.
Jornada Profesional
Al llarg de la Jornada analitzarem de la mà de l’equip de La CIBA i de
destacades professionals en la matèria un nou paradigma integral
d’acompanyament a les dones basat en el reconeixement, el bon tracte, la
resiliència i la reparació de totes les manifestacions de la violència
masclista.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista.
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DILLUNS, 20 DE DESEMBRE
18 h. La CIBA

Presentació del llibre d’Anna Freixas “Yo vieja”. Amb
la participació de l’autora.
Anna Freixas ens explicarà com “Yo vieja” és un reclam transformador, un
cant a la llibertat i la desimboltura; a la vellesa confortable i afirmativa.
Lluny dels estereotips de discriminació i rebuig social cap a les persones
grans. Quantes generacions faran falta perquè “vella” deixi de veure’s com
un insult?
Organitza: Grup de Dones Àrtemis.

I ho fan amb una agenda i amb una visió global de la lluita contra les
diferents violències que les colpegen. Perquè han entès que el primer
territori que cal defensar, és el propi cos. Lluiten pel cos-territori.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

DEL 19 FINS AL 26 DE NOVEMBRE
Exposició Perfils
Lloc: Al llarg del passeig de la Salzereda.
Exposició de perfils de dones i criatures assassinades.
Organitza: Grup de Dones Àrtemis.

FINS AL 14 DE NOVEMBRE
Exposició fotogràfica “Defensores del cos-territori”

Exposició "DENUNCIEM! No siguem còmplices!"

Lloc: La CIBA

Lloc: Plaça de la Vila
Denúncia visual dels diferents tipus de feminicidis i interpel·lació a tota la
ciutadania per a no ser còmplices.

L’exposició mostra diferents retrats de dones de Guatemala i Hondures,
dones indígenes maies, lenques i garífunes, que lluiten contra l'entrada
d'empreses transnacionals extractives dels recursos naturals en territori
indígena.

22

FINS AL 14 DE NOVEMBRE

Organitza: Grup de Dones Àrtemis.
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