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del 20 al 28 
de novembre de 2017

Dia Internacional Contra 
la Violència envers les Dones

per a qualsevol dubte o aclariment es pot contactar amb 
igualtat@ajmalgrat.cat



Del 20 al 28 de novembre

A la Biblioteca La Cooperativa
Exposició de llibres: Sigues valenta: allibera’t de la por

Dilluns 20 de novembre 

16 h a l’Arxiu Municipal 
Taller: L’experiència de les dones en l’anàlisi de l’entorn quotidià, a càrrec del 
col·lectiu Punt 6: 

Taller dirigit a les dones del municipi en el que s’iniciarà amb una aproximació als conceptes 
d’urbanisme amb perspectiva de gènere i es continuarà amb un recorregut de reconeixement 
per alguns carrers del municipi fent una anàlisi col·lectiva des de la perspectiva de gènere.

Dijous 23 de novembre 

10 h al Centre Cívic 
Teatre-fòrum dirigit a l’alumnat de 1r de Batxillerat del municipi: PROU! Una reflexió 
sobre l’assetjament sexual, a càrrec de ImpactaT intervencions teatrals. 

Divendres 24 de novembre 

15:30 h a l’Arxiu Municipal
Taller: Representació de la violència contra les dones en els mitjans de comuni-
cació, a càrrec de la Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals Drac Màgic: 

Parlem del maltractament audiovisual: la construcció iconogràfica de la violència contra les 
dones, utilitzada sovint com un recurs espectacular, i com aquesta violència es representa 
d’una manera natural en les narracions audiovisuals.

18 h a la Biblioteca La Cooperativa 
L’hora del conte: Contes de rosa i blau, a càrrec d’Assumpta Mercader

Dissabte 25 de novembre

11:30-16 h MUR DE SENTIMENTS: VINE A POSAR EL TEU! Organitzat per 
l’associació INTEGREM, amb el suport de la penya Avixaxu. 

19 h
Il·luminació de la façana de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en motiu de la diada 
internacional contra la violència envers les dones.

19:15 h
Lectura del manifest institucional 
i presentació del 1r Pla d’Igualtat de Gènere de Malgrat de Mar

19:30 h 
Quartet de corda de l’Aula de música Contrapunt: Touch the sky, de Julie Fowlis, que 
apareix a la banda sonora de la pel·lícula Brave de Disney/Pixar. 

21:30 h al Centre Cultural
Representació de l’obra de teatre: Això no és vida, a càrrec del grup Germanor 

Diumenge 26 de novembre

FemPop
Un festival que no vol existir. És "un puny alçat contra la terrible desigualtat que regna 
en la indústria musical". Els números són terrorífics. En els festivals més grans 
d'Espanya, només 154 dels 1.006 artistes confirmats són dones o bandes que inclouen 
dones entre la seva formació principal, és a dir, el 15%. Dels 250 concerts més venuts 
en 2016, el 77% no va tenir cap dona en l'escenari. FemPop inclina la balança cap a 
l'altre costat. Només tocaran dones.

11:30h – Sala de Plens de l’Ajuntament – Marta Knight
12:30h – Capella de l’Antic Hospital – Haley Heynderickx
13:30h – Sala d’assaig del Centre Cultural– Rosie Carney
16 h – Plaça de J. Anselm Clavé – Zoe Boekbinder
17 h – Biblioteca La Cooperativa– Freschard & Stanley Brinks

Entrada gratuïta. Es pot reservar plaça amb antelació en info@soncanciones.com.


