DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES
>>

dilluns
novembre

21

Xerrada “Noies i tecnologies com a
eina d’apoderament” (Adreçada a professionals)

>>

17 h - Biblioteca Municipal Ernest Lluch
A càrrec de la Dolors Reig, consultora i professora.
Ens proposa abordar les xarxes socials juntament amb les
problemàtiques de gènere, atenent als nous reptes i
oportunitats que aquesta conjuntiva ofereix.

>>

dimarts
novembre

22

>>

18 h - Plaça Carles Trias - Lectura del manifest i concert a
càrrec dels alumnes de guitarra del Pla de Desenvolupament
Comunitari.

23 29

>>

al

Vestíbul de la Sala Maria Roser Carrau
A càrrec del grup de Viladona “Una mirada particular”,
que expressa un rebuig total a qualsevol tipus de violència.

24

Acte commemoratiu contra la violència
masclista
18 h - Biblioteca Municipal Ernest Lluch
Cantada i lectura de textos i poemes a càrrec de les entitats:
Affamer, Associació de Veïns/es el Barato, Coral Englantina,
Firobi, Oncolliga, La Tropa Teatre i Viladona.
Amb l’acompanyament musical del grup Szona folk de l’Aula de
Música (Andreu Gelonch, Anna Muñoz, Marina Roig i Tània Zaragozà
als violins, amb la direcció de Simone Lambregts). Hi haurà refrigeri.

diumenge
novembre

27

Teatre i xocolatada (4,5€)
“Les princeses també es tiren pets”
17:30 h - Ateneu Vilassanès
Aquesta obra ens ajudarà a replantejar-nos els estereotips
de gènere i a posar-los en qüestió.

Exposició fotogràfica “NO”

dijous
novembre

Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència contra les dones

13 h - Plaça de l’Ajuntament - Lectura del manifest

19 h - Biblioteca Municipal Ernest Lluch
A càrrec de Montse Prat, infermera i experta en temes de
violència gènere. Organitzat per Viladona.

>>

25

De 9 a 13 h - Carrer Sant Joan
Taula informativa i photocall. Programa especial de Vilassar
Ràdio “Parlant de Tot” amb qui forma part del protocol contra
la violència masclista del municipi: Mossos d’Esquadra, Policia
Local, Serveis Socials, CAP i Regidora de Serveis Socials.

Xerrada “Violència masclista i
els adolescents”

del
novembre

divendres
novembre

>>

dilluns
novembre

28

“Si m’estima em donarà el seu
password”
18 h - Biblioteca-ludoteca Tucutuc
Prevenció de les violències masclistes 2.0. A càrrec de
l’Associació Candela.

Per l’alumnat de 4t d’ESO dels instituts:
Del 15 al 22 es faran tallers de prevenció de
violència masclista.
El 23 de novembre es hi haurà un teatre-fòrum
amb l’obra “És de conya?”.

