25 DE NOVEMBRE DE 2013
DIA INTERNACIONAL PER A L’
L’ELIMINACIÓ
ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈ
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Al Casal de Joves Argentona i Cros.
Dies 5,12,19 i 26 de novembre. Taller de sensibilització envers la violència de gènere,
sexualitat i afectivitat.
Del 13 al 29 novembre. Exposició “què Pinta la SIDA”. Per sensibilitzar i reflexionar amb els
joves envers les vies de transmissió i contagi del l’ VIH i la Sida.
Dies 25, 26 de novembre. Tallers “Màgia i Sexualitat segura”. Per la prevenció i educació de la
salut sexual i l' afectivitat.
Dia 3 de 20 a 21 h. Curs de defensa personal. Per afrontar situacions violentes.

IES d’Argentona.
Del 25 al 29 de novembre Recull de contes “Elles i ells, colze a colze”, per reflexionar sobre els
valors, les actituds i la superació dels estereotips i del sexisme.
Dia 29 a les 12 h. Cine Fòrum : “No estas sola, Sara” (2009): com una jove universitària afronta
la violència de gènere.
Dies 10 i 12 de desembre. Tallers de Prevenció de les violències en les relacions afectives, per
identificar formes de reproducció de la violència .

Centre Infantil l’Esquirol.
Dia 26 de novembre a les 17 h. Taller “La bústia de les decisions”. Per reflexionar sobre els
comportaments i estereotips sexistes.
Dia 27 de novembre a les 17 h. Cine Fòrum: “Genet de Balenes” (2002) . Per visualitzar les
dificultats i estereotips de gènere d'una nena de 12 anys.
Dia 28 de novembre a les 17 h Conta contes: microcontes per treballar l’igualtat a través de la
guia “Elles i ells, colze a colze”
Dia 2 de 15 a 17 h. Curs de defensa personal. Per afrontar situacions violentes.

Davant l’ajuntament
Dia 25 de novembre a les 9 h. “Yarn bombing” folraren els arbres de l’entrada de l’ajuntament
amb roba de color.
A les 12 hores. Lectura del manifest institucional a càrrec dels alumnes de 4rt d’ESO de l’IES
Argentona.

