
25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A
L’ ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES

#pinedadiuprou
Exposició itinerant: 
“Violència masclista: desmuntem mites?”  
L’exposició proposa la revisió d’alguns dels mites 
associats a l’amor romàntic i a la violència masclista, a 
més d’oferir idees i elements de reflexió per transformar 
aquests mites i creences i avançar cap a unes relacions 
lliures de violència masclista.

Del 21 al  27 de novembre 
“Una imatge contra la violència envers les dones”
Activitat en línia que consisteix en penjar a la xarxa 
social que més utilitzem, una fotografia en contra la 
violència masclista amb el hashtag: #pinedadiuprou

Exposició documental “NO A LA VIOLÈNCIA”
Lloc: Biblioteca M. Serra i Moret

Dimarts, 22 de novembre 
Taller de pintura intern “PINTADES D’AMOR”
De 18 a 20 h - Lloc: C. Barcelona núm. 35 ent. 2ª
Organitza: Cercle Artístic de Pineda de Mar

Dijous, 17 de novembre
Taller d’estampació de fanalets, amb les 
nenes i nens del Centre Obert La Baldufa 
“Una llum en contra la violència masclista”
A les 17 h - Lloc: Centre Cívic Poblenou 
Organitza: Associació de Dones Pinedenques
i Centre Obert La Baldufa

Dilluns, 21 de novembre
Espai de ràdio: Què cal fer davant 
una situació de violència?
a càrrec d’Antonio Reyes, advocat del SIAD 
Centre Anna Bachs de Pineda de Mar. 
A les 9 h a Ràdio Pineda

Dijous, 24 de novembre i dijous 1 de desembre 
JALPITALLER “SOM TARONGES SENCERES” 
(Activitat per a adolescents i cal inscripció prèvia) 
Un taller perquè els joves puguin desmuntar els mites 
sobre l’amor romàntic a càrrec de  Mònica Pujadas
De 18.30 a 20 h - Lloc: Can Jalpí

Dimecres, 23 de novembre 
Taller d’estampació de fanalets, amb les 
nenes i nens del Centre Obert El Nus
“Una llum en contra la violència masclista”
A les 17 h - Lloc: Centre Anna Bachs 
Organitza: Associació de Dones Pinedenques
i Centre Obert El Nus

Divendres 25 de novembre:
DIA INTERNACIONAL PER A L’ ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Mostra de l’obra artística del taller 
‘PINTADES D’AMOR’ Durant tot el dia
Lloc: Ajuntament de Pineda de Mar
Organitza: Cercle Artístic de Pineda de Mar

Espai de ràdio: Com identificar una
situació de violència masclista?
a càrrec de Núria Arasa, psicòloga del SIAD Centre Anna 
Bachs de Pineda de Mar. A les 9 h a Ràdio Pineda 

Lectura del Manifest
A les 12 h - Lloc: Plaça Catalunya

Recordatori del Manifest, encesa 
d’espelmes i enlairada de globus 
A les 18 h  - Lloc: Plaça Catalunya

Tot seguit...

Carme Vera i Manu Corbalán
en concert (Recital gratuït.
Al finalitzar podreu degustar
un petit refrigeri)
Lloc: Fundació Tharrats (Can Comas)

Del 2 al 8 de novembre - Lloc: Institut Euclides

Del 9 al 15 de novembre - Lloc: Institut Joan Coromines

Del 6 al 15 de desembre - Lloc: OAC Ajuntament
de Pineda de Mar

#pinedadiuprou

M’agradaria que el 25 de novembre fos una 
data que no haguéssim de recordar cada any 
per ser el Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones. Voldria dir 
que aquesta xacra social hauria acabat, però 
malauradament no és així. 

Un any més, l’Ajuntament de Pineda de Mar 
se suma al manifest del 25 de novembre 
i organitza tot un seguit d’activitats per 
sensibilitzar la ciutadania i per dir: Prou! La 
nostra condemna més enèrgica i el nostre 
record per a totes les víctimes. Rebutgem la 
violència masclista i no ens aturarem fins a 
eradicar-la. 

Us convido a participar en les activitats 
organitzades i a compartir el nostre missatge: 
#pinedadiuprou

  Xavier Amor i Martín
   Alcalde


