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                          Vilassar de Mar, 10 d’octubre de 2016 

VILADONA,  

Hotel d’Entitats, carrer de Sant Joan, núm. 36, 1er – 08340 Vilassar de Mar 

 

 

 

 

 

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra. 

 

 

En nom de VILADONA, Associació de Dones de Vilassar de Mar, m’adreço a Vostè 

per oferir el contingut de l’exposició fotogràfica “NO” (“a la violència de gènere, ni a 

qualsevol altra”), que el nostre grup d’UNA MIRADA PARTICULAR ha produït en 

motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere (el 25 de novembre). 

 

 

Amb aquesta exposició titulada “NO”, s’ha volgut expressar un rebuig total a 

qualsevol tipus de violència física, psicològica, etc. contra les dones. Fins ara l’hem 

exposada a Vilassar de Mar (a l’Espai Cultural de can Bisa i a la Biblioteca pública 

municipal “Ernest Lluch”) i a Mataró (al Casal de barri de “Les Esmandies”). Ens 

agradaria ajudar a difondre al màxim aquest missatge. Hem pensat en l’interès de 

portar-la a instituts, biblioteques, centres cívics i culturals, etc.  

 

 

Com poden observar en el document adjunt, l’exposició consta de 31 panells amb 

imatges en blanc i negre, de dimensions variades: 

    

  8 de 105 cm x 80 cm 

2 de 50 cm x 80 cm 

4 de 55 cm x 40 cm 

2 de 35 cm x 26 cm 

8 de 80 cm x 60 cm 

2 de  60 cm x 50 cm 

5 de  50 cm x 40 cm 
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El préstec total o parcial del contingut de l’exposició és gratuït, llevat dels 

costos originats pels trasllats i la difusió que aniran a càrrec de les entitats 

interessades. Per aconseguir-la caldrà recollir els panells i retornar-los en el 

llocs, terminis i formes que de comú acord s’estableixin. En els elements de 

difusió demanem fer referència a la nostra associació que l’hem produïda i ara 

cedida.  

 

L’objectiu que voldríem compartir, és fer arribar missatges ben clars i 

contundents contra la violència de gènere: augmentar la consciència de 

prevenció, rebuig i reacció. Anular la desinformació al respecte, la passivitat i 

tot tipus de complicitat. 

 

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a la Cap del grup de fotografia,  la 

Kala, tel. 619388435. 

 

Esperant les vostres notícies, cordialment, 

 

 

 

Montse Centelles 

Presidenta de VILADONA 

 

 

 

 
 

 

 

Blog:  www.viladona.blogspot.com  

Correu electrònic: viladona@gmail.com   

Fotos dels  grup: “UNA MIRADA PARTICULAR” 

www.flickr.com/photos/viladonaunamiradaparticular 
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