
25 NOV. DIA INTERNACIONAL 
PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

VIII CAMPANYA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Programa d’activitats 2015:
25 de NOVEMBRE 26 de NOVEMBRE

ALTRES

2 de DESEMBRE
12:00h (Ajuntament)
LECTURA MANIFEST 
INSTITUCIONAL
Per a l’eliminació de la violència 
envers les dones.

ESPELMES PER AL RECORD
Encesa d’espelmes en homenatge a 
les víctimes de violència masclista.

17:30h (Espai Dona)
TERTÚLIA/DEBAT
Què puc esperar de Serveis Socials i 
l’Espai Dona Dosrius.
A càrrec de l’Equip de Serveis 
Socials.

19:30h (Ajuntament Vell)
TALLER DEFENSA 
PERSONAL FEMENINA 
Aprendre a incorporar aspectes 
de seguretat i alerta en el nostre 
dia a dia així com habilitats per a 
la defensa personal davant d’una 
possible agressió.
A càrrec de l’Associació Maresme 
Dona Activa’t.

9h - 13h (Casal Dosrius)
TALLER: ‘L’ARBRE DELS 
ASSOLIMENTS’: MIMA’T I CUIDA’T 
RECUPERANT EL TEU PODER’
Espai que té com objectiu millorar 
la nostra autoestima i enfortir la 
confiança en el nostre potencial 
personal per poder tirar endavant 
amb una actitud positiva.
A càrrec de l’entitat Niudeprojectes.

TALLERS PER A JOVES. A l’Institut de Dosrius (durant tot el novembre).
ACTIVITATS PER A PROFESSIONALS. Curs: Violència masclista: Eines per 
l’abordatge de la violència masclista des de l’àmbit local (durant novembre).

Organitzen: Col·laboren: Actua!

ADHERIU-VOS A LA CAMPANYA

Contra la violència masclista: 

TRENCA EL SILENCI

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 als vostres aparadors algun 
element que faci esment a la campanya.

PARTICULARS: TRENCA EL SILENCI. Us convidem a deixar els 
vostres pensaments, reflexions o rebuig a través de la web de 
l’Ajuntament o al mural que trobareu al departament de Serveis 
Socials.

INSTAGRAM: De l’1 al 8 de desembre, fotografia la teva proposta 
en contra de la violència de gènere i etiqueta-la amb el hashtag 
#NOViolència. La foto guanyadora serà la portada de la campanya 
de les jornades contra la violència masclista 2016.

EL MUNICIPI DE
DOSRIUS
TAMBÉ DIU... NO!


