CONTRA LES
VIOLÈNCIES
MASCLISTES,
ALÇA LA VEU!
ATUREM
LA VIOLÈNCIA
ENTRE TOTES
I TOTS

Tallers d’autodefensa per a dones

Gratuïts

Coneix instruccions bàsiques per defensar-te.
Al POLIDOR
Dimarts, 8,15 i 22 de novembre de 18 a 19.30 h
Inscripció: 93 462 74 46 - polidor@sant-adria.net
Al CIOD
Dimarts, 15, 22 i 29 de novembre de 9.30 a 11 h
Dilluns, 28 de novembre, 12 i 19 de desembre de 17.45 a 18.45 h
Inscripció: 93 462 11 21 - infodonaciod@sant-adria.net

25N·2022
Dia internacional 
contra la violència 
vers les dones

Al Centre Cultural Besòs
Dijous, 10 i 17 de novembre de 19 a 20.30 h. Sessions gratuïtes.
Inscripció: ccbesos@sant-adria.net- WhatsApp 618 297 371

Contra les violèn

alc, a la tecivesa mvaseclistes,
u!

Al CEM Besòs
Dijous, 24 de novembre de 17.30 a 19 h. Inscripció: 93 462 66 70
Tota la informació:
Sant Adrià diu
no a les violèncie
s
masclistes

CIOD - c/les Escoles, 10 baixos
93 462 11 21
A la web www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/igualtat
www.facebook.com/CIODDonesSantAdria
www.facebook.com/ConsellDonesSAB
www.facebook.com/tequierobien
@cioddonessab
@ciodtequierobien
Organitza:

#SantAdriàLliuredeViolènciesMasclistes

Nos querEmos
vivas, Libres
y sin mIedo

NomÉS
sí Es Sí

PROGRAMA D’ACTES
Dimecres 9, 16 i 23 de novembre

12 h

17.30
a 19 h

Lectura del manifest contra la violències masclistes
(Pl. M. Àngels Rosell).

18 h

Taller de pancartes reivindicatives contra les violències
masclistes. Vine i prepara la teva pancarta per al 25N, al POLIDOR.

Vestim el barri de lila, contra la violència vers les dones.
Taller de ganxet, al Centre Cultural Besòs.

Dimecres 16 de novembre
15.15 h Xerrada: Les violències sexuals. Eines legals.
Què podem fer davant les agressions sexuals en diferents contextos:
a l’escola, a la feina, a l’oci, a la família, al carrer, a l’esport...
A càrrec de l’advocada del Servei d’Assessorament Jurídic del CIOD.
Dilluns 21 i dimarts 22 de novembre
10 a
Taller i presentació de la guia “Violències masclistes 2.0”
13.30 h amb l’alumnat dels centres educatius, al CENTRE CULTURAL BESÒS.
Dimarts 22 de novembre
17.30 h La dona a l’Iran. La vida de les dones poderoses, al Casal Dalt
de la Vila (pl. Església). Inscripció prèvia.

18.30 h Documental “Fam de justícia”, sobre l’empoderament de
les entitats de dones congoleses que lluiten contra la impunitat
de la violència de gènere, al Casal Dalt de la Vila.

Dimecres 30 de novembre
18 h

Dijous 1 de desembre
17.30 h Presentació del llibre “María de los Dolores” amb l’autora,
Miriam Giménez Porcel.
Reflexions sobre el paper de la família i l’entorn més proper
de les dones que pateixen violència en la parella, a càrrec de la
consultora de violència masclista del CIOD, a la Biblioteca de Sant Adrià
(Pl. Guillermo Vidaña i Haro, s/n).

Divendres 25 de novembre
Presentació del vídeo a les xarxes socials “Sant Adrià diu NO
a les violències masclistes digitals 2.0” fet per la ciutadania.
10 a
13 h

El Consell de les Dones surt al carrer.
Estands informatius a la Pl. de la Vila.

11.30 h 25N al carrer. Contra les violències masclistes, alça la veu!
Trobada reivindicativa amb els centres educatius i la ciutadania al carrer.
Recorregut: sortida de la plaça Maria Grau i arribada a la plaça de la Vila.
Plantada de pancartes.

18 h

Violències masclistes 2.0. Descobreix la guia per prevenir la violència
masclista digital al POLIDOR.

12 h

Lectura del manifest contra la violències masclistes,
a la Pl. de la Vila.

18 h

Taller de pancartes reivindicatives contra les violències masclistes.
Vine i prepara la teva pancarta per al 25N al Centre Cultural Besòs.

13 h

Presentació i signatura oficial de l’actualització del Protocol
Municipal contra la Violència Masclista per part de les persones
responsables dels serveis que formen part de la Comissió Tècnica contra
la Violència Masclista del municipi a la sala de plens de l’Ajuntament.

Dimecres 23 de novembre
17 h

Càpsula formativa: Com identificar, prevenir i què fer davant
la violència de gènere digital, al CIOD, amb la col·laboració de
la Biblioteca de Sant Adrià.

18 h

Cinefòrum “Una joven prometedora”. Edifici Joan Fiveller.
Organitza: Grup de Dones de SAeC i Grup Mcpal SAeC

18 h

Cinefòrum feminista: “Quiero ser como Beckham”, al POLIDOR.

19 h

La façana de l’Ajuntament s’il·lumina de lila el 25N. Encesa de llums.

Dimecres 23 i dijous 24 de novembre

Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre

Taller i presentació de la guia “Violències masclistes 2.0”
10 a
13.30 h amb l’alumnat dels centres educatius, al POLIDOR.

12 h

Dijous 24 de novembre

Dilluns 28 de novembre

El Consell de les Dones surt al carrer.
10 a
13.30 h Estands informatius al barri de la Mina.

10 a
13 h

Un minut de silenci i lectura del manifest del 25N, a totes
les instal·lacions esportives municipals.

Les dones gitanes i la violència masclista.
Formació per a professionals. A càrrec de l’Associació Gitana de Dones
Drom Kotar Mestipem. Inscripcions al CIOD.

Taller infantil: jocs per a la igualtat, a la Biblioteca de Sant Adrià.

18 h

Taller infantil: jocs per a la igualtat, a la Biblioteca Font de la Mina.

ALTRES ACTIVITATS
25 de novembre
Grafiti reivindicatiu en solidaritat amb les DONES DE L’IRAN,
a la Rambleta.
Del 2 al 20 de novembre
Exposició “Cicatrius compartides”: la violència exercida sobre les dones
de la República Democràtica del Congo al Casal Dalt de la Vila.
Del 7 a 30 de novembre
Exposició “La violència masclista té la seva història”, cedida pel CIOD,
a la Biblioteca de Sant Adrià.
Del 14 de novembre a l’1 de desembre
Exposició “La lluita per l’oportunitat de viure”, cedida per l’ICD,
a la Biblioteca Font de la Mina.
Del 21 al 30 de novembre
Llibres per a la NO violència masclista, al CIOD. Fons documental.
De l’1 de desembre al 13 de gener
Exposició “Lliures i sense por”, cedida per l’ICD, a la Biblioteca de Sant Adrià.

