Jornades
Feministes

8 DE MARÇ 2018
Santa Coloma de Gramenet

La conquesta de la igualtat va més enllà dels límits d’un
calendari; és un compromís quotidià que ens acompanya al
llarg de tot l’any. Tanmateix, el significat i simbolisme del 8
de març fa que aquest mes esdevingui un temps i un espai
especialment significatiu per a la reivindicació i per a la celebració, per a la reafirmació de les fites assolides, la denúncia
de les desigualtats que perduren i l’expressió de pràctiques de complicitat i sororitat entre les dones.
Totes les activitats recollides al Programa de les Jornades Feministes d’enguany
són ressenyables i cada aportació suma. Però destaquen especialment dues
propostes gràcies a la seva força i significació. La primera ens remet al nostre
passat i enllaça amb el present. Es tracta de l’exposició que commemora el 25è
aniversari de la Coordinadora d’Associacions de Dones, amb la qual s’ha volgut
visibilitzar i reconèixer els grups de dones dels barris, que fa dècades que estan
duent a terme una tasca fonamental i insubstituïble. Sense elles la nostra ciutat
no seria el que és. Han treballat de valent, reivindicant drets i serveis i lluitant
pel bé comú i per la millora social, en definitiva conquerint drets socials per al
conjunt de la població. Per això és just fer-los el reconeixement que es mereixen.
Dones dignes, fortes i lluitadores, que s’han sabut organitzar per assolir el que
volien aconseguir i que ens han deixat un preciós llegat, que volem honrar.
L’altra proposta parteix d’aquest llegat, ve d’una llarga història i recorregut dels
moviments de dones i del feminisme, de moltes commemoracions del 8 de març
i de la lluita de moltes dones valentes que ens han precedit... i mira cap al futur.
Es tracta de la vaga internacional convocada pel moviment feminista per al dia
8 de març. Com podreu veure, aquesta programació que teniu a les mans proposa diversitat d’accions entorn d’aquesta vaga i l’Ajuntament s’hi ha adherit i hi
participarà activament.
La vaga feminista vol denunciar les discriminacions que encara vivim les dones
en diferents àmbits en la nostra societat heteropatriarcal. Les violències masclistes, l’intent de control dels nostres cossos, la bretxa salarial, la invisibilització
dels treballs de cura i reproductius, la feminització de la pobresa, entre moltes
altres injustícies derivades d’aquest sistema. Una vaga que s’estén als diferents
espais que transiten les dones; el món laboral però també la feina domèstica i
les tasques de cura, el consum i la vida estudiantil i associativa.
Durant tota la jornada hi ha organitzades activitats, accions i manifestacions,
us animo a informar-vos i a participar en aquesta convocatòria que pretén fer
d’aquest món nostre un espai més habitable i just per a les dones.

Núria Parlon. Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

28 de FEBRER Dimecres
18.30 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
«PLANTEM CARA A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES»
Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100)
Organització: Associació de Dones Àrtemis / Col·laboració: Biblioteca Can Peixauet

19 h. XERRADA I REFLEXIÓ SOBRE EL PACTE NACIONAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Conduït per la senadora Maria Freixanet. El Pacte Nacional contra les
Violències Masclistes, dona respostes a les expectatives?, són mesures
efectives?, com s’està portant a terme?, amb quin pressupost es compta?

Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100)
Organització: Associació de Dones Àrtemis/ Col·laboració: Biblioteca Can Peixauet

1 de MARÇ Dijous
17 h. CAFÈ-TERTÚLIA: 8 DE MARZO ¡LAS MUJERES PARAMOS!

A càrrec d’Elena Casanova, agent d’igualtat del CIRD. Trobada durant la
qual parlarem plegades i debatrem sobre els motius de la vaga feminista
convocada per al 8 de març.

Casal de les Oliveres (c. de Pep Ventura, 1-3)
Organització: Grup de Dones Onze de Novembre

18.30 h. TAULA RODONA: CURES, TREBALL DE DONES PRECARI

A càrrec de M. José Millán, treballadora familiar (Suara); Lluís Vila, coordinador de la Fundació Integramenet (mediació SAD), i una representant de
l’Associació de Cuidadores.
Les cures inclouen tasques imprescindibles per a la vida però socialment
no valorades. És un treball principalment femení i sovint no remunerat. Sol
ser una feina precària i irregular que desenvolupen moltes dones migrades.

A una setmana de la #VagaFeminista, us proposem debatre i conèixer iniciatives que lluiten per trencar aquest model patriarcal, capitalista i racista.

Biblioteca Central (Jardí de Can Sisteré, s/n)
Organització: SOM Gramenet

19 h. RAONS NO ENS FALTEN #8MJOFAIGVAGA

A càrrec de Lucía Martín, portaveu d’En Comú Podem i responsable
d’igualtat al Congrés dels Diputats. Xerrada participativa entorn de la jornada de vaga del 8 de març.

19.30 h. Presentació del nou col·lectiu
GAIA FEMINISTA. ASSEMBLEA GRAMENET

Gaia ha nascut per lluitar contra l’heteropatriarcat i el capitalisme a Gramenet. Es farà una presentació del nou col·lectiu feminista amb música en
directe i activitats sorpresa.

Espai Obert Ca la Sisqueta (av. de Santa Coloma, 108)
Organització: Gaia Feminista – Assemblea Gramenet

Centre Cívic del Riu (c. de Lluís Companys, 9)
Organització: Dones en Comú Podem Santa Coloma

4 de març Diumenge
2 de MARÇ Divendres
De 10 a 14 h. JORNADA: PRESSUPOSTOS PÚBLICS
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, EXPERIÈNCIES D’ÈXIT

12 h. GIMCANA FEMINISTA: EL CLÍTORIS D’OR

Perquè la revolució feminista serà (també) divertida o no serà, us convidem
a la recerca del clítoris d’or, una gimcana que posarà a prova el feminisme
que portem dins. Cal portar roba còmoda i ganes de riure!

Plaça de la Vila
Organització: Gaia Feminista – Assemblea Gramenet

Conferència inaugural a càrrec de Paloma de Villota, catedràtica
d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid. Inscripcions: casanovare@gramenet.cat / 93 466 14 11

Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré (pl. de la Sagrada Família, s/n)
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5 de març Dilluns
18.30 h. TALLER: TÚ ERES MI MEJA

3 de març Dissabte

A càrrec de Betlem Cañizar Bel, activista feminista i consultora social.
Què passa quan ens enamorem? I quan som mejas o mejos? Què vol dir
“amor”? (Amor!) Hi ha diferents formes d’estimar? Tu, estimes? I com
estimes?

11 h. PEL·LÍCULA: FIGURAS OCULTAS

Biblioteca del Fondo (c. de Massenet, 28-30)

Narra la història de tres científiques afroamericanes que van treballar a la
NASA als anys seixanta (en plena carrera espacial i durant la lluita pels drets
civils dels negres) en el projecte de posar en òrbita a l’astronauta John Glenn.

Biblioteca del Fondo (c. de Massenet, 28-30)
Organització: Biblioteca del Fondo

Organització: Biblioteca del Fondo / Col·laboració: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

19.30 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «LES DONES DEL RAVAL»
Centre Cívic del Raval (c. de Monturiol, 20)
Organització: Associació de Veïns del Raval

6 de març Dimarts

7 de març Dimecres

De 10.30 a 12 h. CONVERSATORIES

10.20 h i 12.40 h. XERRADA: «40 AÑOS DESPUÉS, LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE SINGUERLÍN RECUPERA SU MEMORIA HISTÓRICA»

Taller 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 la diversitat i la interculturalitat.

Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100)
Organització: Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius / Col·laboració: Biblioteca
Can Peixauet. Grups de dones de diferents projectes comunitaris de la ciutat.

18 h. LLIURAMENT DEL GUARDÓ ISABEL MARTÍNEZ a Pepi Muñoz Castro
Centre Cívic del Llatí (c. de Nàpols, 41)

Adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO. Xerrada que explica l’inici del moviment de dones al Singuerlín i Santa Coloma de Gramenet, i com aquest fet
va significar una nova etapa en la vida de la ciutat. L’alumnat podrà conèixer el context polític i social de l’època en què va ser creada l’“Asociación” i
el treball que es va realitzar des d’aquesta per l’emancipació de les dones i
per millorar la vida a la nostra ciutat.
L’exposició vinculada amb aquesta xerrada es podrà veure de l’1 al 9
de març.

Institut Les Vinyes (C. d’Amèrica, 53)
Organització: Grup de Dones de Singuerlín

Organització: Grup de Dones del Llatí

18 h. XERRADA: «SALUT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE»
18 h. Hora del Conte Especial 8 de març ‘EL LLIBRE DELS PORCS’

A càrrec de Mariona Chavarria. El llibre dels porcs posa en dubte els rols
familiars “clàssics”. Ens explica la història de la família Garrí, una família on
el rol del pare, el de la mare i el dels fills estan molt establerts, tot i que no
són gaire equitatius. Fins que la mare decideix que ja no vol seguir així!

Biblioteca del Fondo. Sala Sayrach (c. de Massenet, 28-30)

A càrrec d’Anna Martínez, farmacèutica i consultora de farmàcia comunitària. Membre de Walgreens Boots Alliance (grup Alphega Farmacia).
L’enfocament de gènere admet que sí existeixen diferències i desigualtats
entre homes i dones en salut. En aquest sentit, presentem un taller pràctic
de diversos tractaments de salut íntima de les dones.

Centre Cívic de Can Mariner (c. de Milà i Fontanals, 14-16)

Organització: Biblioteca del Fondo

Organització: Grup de Dones de Can Mariner i Associació de Dones Vídues de Santa Coloma
de Gramenet / Col·laboració: Farmàcia Pilar Bladé

20 h. CONCENTRACIÓ CONTRA ELS FEMINICIDIS amb el lema
«Ens continuen assassinant! Ni una menys!»

18 h. HORA DEL CONTE ESPECIAL DIA DE LES DONES:
‘HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA ROSA?’

Acte durant el qual es llegirà una reflexió sobre el tema i el nom de totes
les dones assassinades durant el mes de febrer del 2018. També es realitzarà un petit recorregut: plaça de la Vila, passeig d’en Llorenç Serra, carrer
de Sant Carles i plaça de la Vila.

Plaça de la Vila
Organització: col·lectius feministes de la ciutat

A càrrec de M. Carmen Molina. Una princesa rosa no vol ser una princesa
rosa per molt que li diguin que ha nascut per ser princesa rosa. Aquest fet,
insòlit en una monarquia de les de tota la vida, capgira la vida quotidiana
de palau fins que la princesa rosa (que no volia ser princesa rosa) aconsegueix convèncer a tothom que els temps han canviat i que les nenes
poden aspirar a coses més interessants que ser princeses roses.
Després es farà una activitat, un taller de manualitats «Les dones de
la meva vida», els nens faran un mural amb les dones més importants
de les seves vides.

Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100)
Organització: Biblioteca Can Peixauet

8 DE MARÇ Dijous

9 de març Divendres
18 h. CINEMA EN CATALÀ: ‘SUFRAGISTES’

Sufragistes és un drama històric britànic de 2015 que explica la història
de les sufragistes angleses al començament de la Primera Guerra Mundial.

VAGA GENERAL FEMINISTA

PARTICIPA EN LA CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL
DE VAGA DE DONES!
FAREM VAGA LABORAL, DE CURES, DE CONSUM!

Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100)
Organització: Biblioteca Can Peixauet i CNL L’Heura, en el marc del Cicle de Cinema en Català

10 de març Dissabte

ACTES A LA PLAÇA DE LA VILA

11.30 h. FRIDA I LA REVOLUCIÓ FEMINISTA

D’11 A 14 h. CONCENTRACIÓ I ACCIONS REIVINDICATIVES

Plaça de la Vila

EN DEFENSA DELS NOSTRES DRETS,
AVUI PENGEM EL DAVANTAL!
Perquè el treball domèstic i de cura és treball!
Vine a penjar el teu davantal com a mesura de reivindicació.
Organització: The Suffragettes SCG

LES MIL RAONS DE LES DONES
DE SANTA COLOMA PER FER VAGA
Juntes compartim el nostre testimoni!
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

17.30 h. CONCENTRACIÓ, LECTURA DE MANIFEST
I PARTICIPACIÓ CONJUNTA A LA MANIFESTACIÓ UNITÀRIA
(18.30 h. Plaça de la Universitat, Barcelona)
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Performance i taller participatiu per homenatjar la figura de la Frida Kahlo i
reivindicar els valors del feminisme en la construcció d’un món millor.
Organització: PSC de Santa Coloma

21 h. SOPAR DE DONES

Reserves fins al dia 5 de març a la Coordinadora de Grup de Dones (c. de
Lluís Companys, 9) o a la seu dels grups de dones. També es pot trucar als
telèfons 647 13 36 99 i 93 466 32 87 en horari de tarda.

Restaurant Ca n’Armengol (c. Prat de la Riba, 1)
Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet /
Col·laboració: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

11 de març Diumenge
8 h. VIATGE A LA MATERNITAT D’ELNA

#SANTACOLOMAVAGAFEMINISTA

La Maternitat d’Elna va ser una institució fundada el 1939 per la suïssa Elisabeth Eidenbenz. Hi van néixer unes 600 filles i fills de les dones de la Guerra
Civil. Preu: 25 €, places limitades. Informació: suffragettesscg@gmail.com
Organització: The Suffragettes SCG

21 h. ESPECTACLE ‘CLAUDIA’, de La Conquesta del Pol Sud.

Claudia és un poema escènic sobre la memòria, la justícia i la identitat,
partint de l’experiència d’una noia argentina, filla de desapareguts. Premi
de la Crítica Serra d’Or al millor muntatge teatral del 2016. Preu: 15 €

Teatre Sagarra (c. de Lluís Companys, 27)
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

12 de març Dilluns

14 de març Dimecres
19 h. Anàlisi feminista i pedagògica del conte ‘MARGARIDA’ de Lola Anglada

A càrrec de Teresa Sanz, activista, feminista i coautora de les memòries
de Lola Anglada. Es farà una anàlisi del conte Margarida, de Lola Anglada, a
partir de la projecció de les seves il·lustracions i de la lectura teatralitzada
d’alguns diàlegs continguts en la narració. Margarida, un conte escrit en femení, és possiblement, el primer conte català que incorpora valors coeducatius juntament amb els valors didàctics i progressistes que promovia
l’Escola Nova Catalana en temps de la Segona República.

Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n)
Organització: Associació de Dones Àrtemis

10 h. XERREM AMB L’ESCRIPTORA JENN DÍAZ

Conversarem amb l’autora del llibre Vida familiar (Premi Mercè Rodoreda
2016). Les històries de Jenn Diaz són pròximes i quotidianes: una nena
que se separa de la seva mare, el primer amor d’un adolescent, la parella
secreta del pare, la primera mort. Amb una escriptura propera fa un mapa
de les relacions familiars i humanes. Amb l’autora conversarem sobre el fet
d’escriure i els seus personatges.

CNL L’Heura (rbla. de Sant Sebastià, 98-100, 5a planta)
Organització: CNL L’Heura

17 de març Dissabte
A partir de les 19 h. CABARET FEMINISTA

Espectacle durant el qual s’alternaran poesia, música, teatre i dansa, obert
a la participació del públic. Tot plegat es combinarà amb una mostra anomenada «Dones en lluita» que estarà exposada tot el mes de març.

Ca la Sisqueta (av. Santa Coloma, 104)
Organització: Ca la Sisqueta

13 de març Dimarts
17.30 h. LLIURAMENT DEL PREMI ISABEL ALONSO

El Premi Isabel Alonso és un premi literari de relat curt adreçat a dones
i estudiants i impulsat des de la Coordinadora d’Associacions de Dones. Durant l’acte es repartirà entre el públic assistent la publicació de tres relats
guanyadors.

Museu Torre Balldovina (pl. de Pau Casals, s/n)
Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones / Col·laboració: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

18 de març Diumenge
12 h. TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA

A càrrec de José Luis Montes (cinturó vermell i blanc), tricampió mundial d’autodefensa personal. Es tracta d’un taller teoricopràctic, gratuït,
d’autodefensa amb perspectiva de gènere, adreçat a dones de 14 a 90
anys. Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 647 13 36 99.

Plaça de la Vila
Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet i Grup de
Dones de Can Mariner

19 h. ESPECTACLE: ‘LA SECCIÓN (MUJERES EN EL FASCISMO ESPAÑOL)’
De Ruth Sánchez González i Jessica Belda. La Sección porta a escena
Pilar Primo de Rivera, Mercedes Sanz-Bachiller i Carmen Polo i analitza els
seus treballs en l’adoctrinament de les dones espanyoles. Preu: 15 €.

Teatre Sagarra (c. de Lluís Companys, 27
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

19 de març Dilluns

21 de març Dimecres
18h. TAULA RODONA:
«LA DONA AMB DISCAPACITAT: UNA MIRADA AMB VALOR»

Amb les intervencions Núria Parlon Gil, alcaldessa; Pilar Díaz, presidenta
de Cocemfe Barcelona; Marta Canas, presidenta d’Amputats Sant Jordi, i
Luis Fuentes, membre d’Homes Igualitaris. S’hi parlarà de la discapacitat
des de la perspectiva d’una federació, des del prisma d’una dona amb
amputació i, finalment, des des de la visió dels homes que defensen la
igualtat efectiva entre dones i homes.

Centre Cívic del Riu (c. de Lluís Companys, 9)
Organització: CEMFIS

18.30 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «SANTA COLOMA VIOLETA,
LA FORÇA DE LES DONES. 25 ANYS DE LA COORDINADORA DE DONES»
Centre d’Art Can Sisteré (c. de Sant Carles, s/n)
Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones i Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

22 de març Dijous
18 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
«TEIXIM LA NOSTRA FORTALESA INTERIOR»
Biblioteca del Fondo (c. Massenet, 28-30)

20 de març Dimarts

Organització: Associació de Dones Àrtemis / Col·laboració: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Diputació de Barcelona

19 h. CINEFÒRUM entorn del documental ‘Las damas azules’

Sobre la lluita de les dones per l’accés a l’aigua, a càrrec del voluntariat
dels grups d’El Salvador i el Perú d’Enginyeria Sense Fronteres.
La pel·lícula mostra la resistència femenina de les damas azules (nom amb
el qual es coneix a les dones de Cajamarca) organitzada en contra del projecte Conga, una mina a cel obert d’or i coure a Cajamarca (Perú) aprovada
pel Govern peruà l’any 2012, malgrat l’amenaça greu que representa per
als recursos hídrics de la zona.

Sala Riu del Centre Cívic del Riu (c. de Lluís Companys, 9)
Organització: Enginyeria Sense Fronteres / Col·laboració: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

23 de març Divendres
18 h. TALLER PER AFAVORIR EL BON TRACTE I POTENCIAR
L’AUTOESTIMA EN CONTRAPOSICIÓ ALS MALTRACTAMENTS

A càrrec de Laura Herrojo, terapeuta psicocorporal i professora de ioga
(escola Sadhana), i Consuelo Barlomé, terapeuta humanista i terapeuta
psicocorporal. Cal inscripció prèvia (tel. 629 83 68 92). Es recomana
portar-hi roba còmoda i una manteta.

Lloc encara per determinar (segons les preinscripcions)
Organització: Associació de Dones Àrtemis

EXPOSICIONS

5 d’abril Dijous
18.30 h. CONFERÈNCIA DE CLOENDA: «LA REVOLUCIÓ DE LES DONES;
REPTES I AMENACES DEL FEMINISME CONTEMPORÀNI»

A càrrec d’Amelia Valcárcel. Filosofa, catedràtica de Filosofia Moral i Política de l’UNED. Consellera del Consell d’Estat.

Museu Torre Balldovina (pl. de la Sagrada Família, s/n)
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

SEMINARIS

EXPOSICIONS

Dies 9, 16, 23 i 30 d’abril
SEMINARI D’INICIACIÓ
AL FEMINISME. II Edició

Del 28 de febrer al 30 de març
EXPOSICIÓ «PLANTEM CARA
A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES»

Espai per a la Pau del Centre
de Recursos Juvenils Mas Fonollar
Carrer de Sant Jeroni, 1-3
Horari: de 18 a 20 h
Segona edició d’aquest seminari divulgatiu,
l’objectiu del qual és familiaritzar-se amb
els conceptes i idees bàsiques del feminisme, així com conèixer les aportacions i els
debats de les principals pensadores i moviments feministes.
La participació és gratuïta però es demana compromís d’assistència.
Inscripcions: cird@gramenet.cat o 93 466
14 11
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Biblioteca Can Peixauet
Avinguda de la Generalitat, 98-100
«Plantem cara a les violències masclistes»
és una exposició que mostra la dura realitat
de les violències masclistes en el seu últim
estadi, que és l’assassinat de les dones. S’ha
teixit amb les mans imatges i motius de
ganxet mostrant la denúncia, la memòria i
el reconeixement a totes i cada una de les
dones assassinades al llarg del 2017. Cada
imatge té al seu revers el nom i l’edat que
cada dona assassinada tenia quan la van
matar. Tots els elements de l’exposició estan situats sota una xarxa amb la qual es representa la necessitat de treballar en xarxa
per avançar i erradicar aquesta xacra social.
Horari: el mateix de la Biblioteca
Inauguració: 28 de febrer, 18.30h
Organització: Associació de Dones Àrtemis
Col·laboració: Biblioteca Can Peixauet

Del 4 al 31 de març
EXPOSICIÓ D’SCRAPBOOK: «RETALL
DE DONES» (llibre de retalls)

Del 5 de març fins al 10 de maig
EXPOSICIÓ: «TEIXIM LA NOSTRA
FORTALESA INTERIOR»

Elaborada per l’alumnat d’educació infantil de
l’Escola Ferran de Sagarra.
Hi ha hagut moltes dones importants al llarg
de la història, i potser a moltes d’elles no se’ls
ha donat prou reconeixement; és per aquest
motiu que des de l’escola s’han treballat algunes amb els i les alumnes i els llibres que
es presenten són el resultat.

Exposició de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, elaborada a partir de
haikus escrits per l’alumnat dels tallers de
lectura i escriptura, a través dels quals han
expressat idees, sensacions, sentiments i
emocions sobre la recerca de la pròpia fortalesa interior, i de les imatges suggestives
destil·lades a partir d’aquests haikus per
part de l’alumnat de tapís.
Inauguració: 22 de març, 18 h

Biblioteca Can Peixauet
Avinguda de la Generalitat, 98-100

Organització: Biblioteca Can Peixauet
Col·laboració: Escola Ferran de Sagarra

Del 5 al 9 de març
EXPOSICIÓ DE PATCHWORK
Centre Cívic del Fondo
Carrer de Wagner, 19

Els treballs que s’exposen en aquesta mostra han estat elaborats a mà per dones participants dels tallers de patchwork.
Horari: de 15 a 19.30 h
Organització: Grup de Dones del Fondo

Del 5 al 9 de març
LES DONES DEL RAVAL
Centre Cívic del Raval
Carrer de Monturiol, 20

Mostra de treballs dels tallers de manualitats, patchwork, boixets i pintura a l’oli.
Horari: De 16 a 20 h
Inauguració: 5 de març, 19.30h
Organització: Associació de Veïns del Raval

Biblioteca del Fondo
Carrer de Massenet, 28-30

Organització: Associació de Dones Àrtemis
Col·laboració: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Diputació de Barcelona

Del 19 de març a l’1 d’abril
«SANTA COLOMA VIOLETA,
LA FORÇA DE LES DONES. 25 ANYS
DE LA COORDINADORA DE DONES»
Centre d’Art Can Sisteré
Carrer de Sant Carles, s/n

Aquesta exposició proposa un recorregut
pel moviment associatiu de dones de Santa Coloma, amb motiu de la celebració dels
25 anys de la creació de la Coordinadora de
Grups de Dones. És també un acte de reconeixement a tantíssimes dones que van
dedicar, i hi continuen, el seu temps, els
seus sabers i la seva energia a construir una
ciutat més igualitària, més feminista i més
justa per a tothom.
Inauguració: 19 de març, 18.30h
Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

La igualtat Ens Uneix

Més informació sobre les jornades a:

Cird Santa Coloma Gramenet

CIRD SC

