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24
05
17
Dia
Internacional
de les Dones
per la Pau i el
Desarmament
a Santa Coloma
de Gramenet
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La Història, amb majúscula, escrita des de postulats androcèntrics, ens ha
volgut presentar la guerra com inevitable, com l’única solució als conflictes.
Però, des dels moviments feministes les dones ha subvertit aquest discurs
i han recuperat tota una genealogia de dones per la pau, per demostrar
que existeix una altra lògica, diferent a la de les violències i les guerres.
Per a algunes dones, el conflicte els ha donat l’oportunitat d’apoderar-se
i de guanyar accés a espais socials que els hi havien estat denegats fins
ara, d’impulsar estratègies per generar processos de pau i d’organitzarse i esforçar-se per assolir la pau.
Per aquests motius és imprescindible reconèixer el paper fonamental de
les dones com a actores de pau. Sense deixar de denunciar que les desigualtats i les violències patriarcals fan que les dones pateixin els conflictes d’una manera específica i més intensa.
El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament se celebra
des de 1982, quan centenars de milers de dones es van organitzar contra
les armes nuclears i la cursa d’armament.

24 de maig, a les 19 hores
Jardí de Can Sisteré (davant la Biblioteca Central)
TEATRE AL CARRER

VIVÈNCIES. DONES PER LA PAU
A través de la tècnica d’improvisació que ofereix el teatre playback, es crearà un espai de reflexió entorn a la diada.
Comptarem amb una fila zero de dones per la pau, originàries
de països o zones en conflicte, les quals compartiran les seves
vivències i podrem veure les seves històries encarnades en
l’escenari.
Es demanarà la participació activa del públic i s’atorgarà a les
seves històries una dimensió escènica, a més de facilitar a les
persones espectadores la possibilitat de ser subjecte actiu en
un procés creador.
A càrrec d’Estéreo Rums, Ensamble de Teatro Playback.
Prèviament, hi haurà una breu presentació de la diada a càrrec de Leticia Cruz, activista feminista (Mèxic).
Durada: 2 hores. Activitat oberta i adreçada a públic de
totes les edats.

Organització

Col·laboren

