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ACTIVITATS PROGRAMADES 

Dimecres  04 de desembre 

A les 18.00h – Sala de Plens Ajuntament  

Sensibilització de la població en general 
Cafè de les 6 ….  : Xerrada  a càrrec de grup 
d’atenció a la víctima de  mossos d’esquadra. 
Prevenció i circuits davant la violència masclista 

 

Dimecres  27 de novembre 

A les 16.30h – Les Cotxeres 

Sensibilització de la població en general 
Cinefòrum: “La fuente de las mujeres” 
Temàtica: Les violències contra les dones  

 

Dilluns  25 de novembre 

A les 12.00h – Ajuntament Dosrius  

COEDUCACIÓ A L’ÀMBIT ESCOLAR  
Activitats de Coeducació amb la S.I. Dosrius 

 

Punts de llibre amb un eslògan en 
contra  la violència de gènere 

Tallers adreçat als alumnes de 1er, 2on i 3er 
 

Carta a un maltractador  
Taller adreçat als alumnes de 4rt d’ESO 

Sensibilització de la població en general 
Iniciació al taller de defensa personal 
davant les situacions de violència. 

Institut Dosrius 

 

Sensibilització de la població en general 
Lectura institucional del manifest en contra la 
violència masclista. 

Divendres 29 de novembre 

A les 19.00h – Antigues escoles Canyamars 

ALTRES ACTIVITATS  

ADHERIU-VOS A LA CAMPANYA  
 Contra la violència de gènere: Digues la teva 

 

ENTITATS: Us convidem a realitzar alguna activitat 

que faci visible el rebuig envers la violència masclista. 
 

ESTABLIMENTS COMERCIALS: Us convidem al llarg 
de la setmana del 25 al 30 de novembre, a penjar en 
els vostres aparadors algun element que faci esment a 
la campanya. 

PARTICULARS: Us convidem a deixar els vostres 
pensaments, reflexions o rebuig a traves de la web de 
l’ajuntament o al mural que trobareu al departament 
de Serveis socials. 

` 

` 

Per Informació i inscripció a qualsevol de les 
activitats podreu trucar al 937918014 Ext. 4 

 


