
 
 

 

 

ADHERIU-VOS A LA CAMPANYA
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

ENTITATS
Us animem a realitzar alguna activitat que faci visible el re-

buig envers la violència masclista. 

ESTABLIMENTS COMERCIALS 
Us emplacem al llarg de la setmana del 25 al 30 de no-
vembre a penjar als vostres aparadors o comerços algun 
element que faci visible el vostre rebuig a qualsevol mani-

festació de violència i/o que faci esment a la campanya.

PARTICULARS, TRENQUEU EL SILENCI!
Us convidem a participar de les activitats programades per 
l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament i a deixar els vostres pensa-
ments, reflexions o rebuig a través del mural que trobareu al 
departament de Serveis Socials i a l’Espai Dona de Dosrius.

TRENCA EL SILENCI! DIGUES NO!



   

Un any més commemorem el 
Dia Internacional per a l’elim-
inació de la violència envers 
les dones, que té lloc el 25 de 
novembre. L’Ajuntament de 
Dosrius us convida a participar 
als actes organitzats i que tro-
bareu detallats en el programa 
que teniu a les mans, tots ells 
encaminats a conscienciar-nos 
i sensibilitzar-nos. Diem NO a 
la violència envers les dones, 
perquè els drets de les dones 
són drets humans i vulner-
ar-los representa una manca 
de reconeixement de la seva 
llibertat.

És imprescindible educar i tre-
ballar per canviar i eradicar 
els valors que imposen uns 
rols de gènere, que neguen la 
presència i les aportacions de 
les dones a la nostra societat. 

Per això, Dosrius organitza 
aquests actes, per això Dosri-
us se suma al Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones, per això 
Dosrius també diu NO a la vi-
olència masclista, NO al me-
nyspreu, NO a les amenaces, 
NO a les imposicions, NO a la 
gelosia, NO a les humiliacions, 
NO a les diferències de gènere, 
...
Us animo a tots i a totes a par-
ticipar-hi i a continuar trebal-
lant i educant fins a aconseguir 
que no calgui tornar a celebrar 
el Dia Internacional de la vi-
olència envers les dones, per-
què això voldrà dir que ja l’hem 
eradicada definitivament de 
les nostres vides i de la nostra 
societat i tots i totes, homes i 
dones, vivim en una societat 
plenament normal, on imperen 
els valors de respecte, solidari-
tat, generositat i llibertat.

Marc Bosch de Doria
Alcalde de Dosrius

01  DE DESEMBRE 
20.30h 

EL SOPAR DE LES PRINCESES  

Espectacle sobre la microvi-
olència en els missatges pub-
licitaris. A l’acabar l’obra es re-
alitzarà un debat per reflexionar 
sobre la violència de gènere i es 
llegirà un manifest.

A càrrec de: La porta de Fusta
 (Ajuntament Vell de Dosrius).

s Activitat dirigida a tota la 
població.

05 DE DESEMBRE
17.00H 

PROU SEXISME, FEM EL 
NOSTRE RAP

Taller de hip hop i trap contra 
les violències masclistes. 
(PIJ Dosrius).

s Activitat dirigida als joves.

13 DE DESEMBRE 
18.00H 

I ARA QUÈ .... ?

Taula rodona amb una advoca-
da, treballadora social i tècnic 
d’Igualtat  per abordar les con-
seqüències de la violència mas-
clista des d’un punt de vista so-
cial i judicial.

A càrrec de: Queta Mateu (ad-
vocada), Caterina Prat (treballa-
dora social) i Andreu Bermúdez 
(tècnic d’Igualtat).

s Activitat dirigida a tota la 
població.

ALTRES

s Activitats per a professionals
E Inici de l’elaboració del pro-

tocol d’actuació contra les vi-
olències masclistes al municipi 
de Dosrius.

E Implementació del protocol 
per a l’actuació i prevenció da-
vant les possibles situacions i 
queixes en matèria d’assetja-
ment psicològic, moral, sexual, 
per raó de sexe o orientació 
sexual de l’ajuntament de Dos-
rius.

PROGRAMA D’ACTIVITATS


