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Més informació al Telèfon d’Atenció Ciutadana 010* les 24 h i al Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones, c. de Blai Parera,
6, Mataró. Tel. 93 702 28 12. De dilluns a
dijous, de 9 a 13 i de 16 a 19 h. Divendres de
9 a 13 h. Places limitades.
Amb el suport de:

Totes i tots
contra la
violència a les
dones.
25 novembre. Dia Internacional
contra la violència a les dones

* Preu trucada des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o
fracció, més 807 117 010 si truqueu des d’un mòbil o
fora de Mataró: 0,31 fracció, més IVA
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La violència contra les dones és
l’expressió més greu del masclisme,
destrueix vides i impedeix el
desenvolupament dels drets, la igualtat
d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Totes i tots hem d’actuar contra aquest
greu obstacle per al desenvolupament
d’una societat democràtica.
Aquesta violència està vinculada al
desequilibri en les relacions entre homes i
dones, fruit d’un sistema patriarcal que
hem de superar per donar igualtat en els
papers que juguem les dones i els homes.
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La implicació de totes i de tots és
fonamental per rebutjar i denunciar
qualsevol acte violent contra les dones.
Amb igualtat, respecte i solidaritat entre
homes i dones farem el camí per eradicar
la violència.

Totes i tots
contra la violència
a les dones.
Dilluns, 19 de novembre.
A les 19h al Centre d’Informació i Recursos
per a les dones. (c. de Blai Parera, 6)
Taula rodona:” Violència de gènere: de la
llei a l’atenció directa”
Amb la participació de Lourdes Muñoz,
Diputada al Congrés i Meritxell Puyané,
psicòloga del Centre d’informació i Recursos
per a les dones. Actuarà com a moderadora
Ana M. Barrera, consellera delegada de
Joventut i Dona de l’Ajuntament de Mataró.

Dissabte 24 de novembre.
De les 18 a les 19.30h davant de
l’Ajuntament. Projeccions audiovisuals:
“No et quedis al marge!”. Imatges per a la
reflexió. Passi de vídeos sobre el tema de la
violència
De les 18.30 a les 19h recorregut des de la
pl. de Santa Anna, La Riera i l’Ajuntament.
Acció teatral al carrer. A càrrec del
Colectivo de mujeres de Matagalpa i la
participació de dones de la ciutat
De les 19 a les 19.30h davant de
l’Ajuntament. Ofrena floral en record de les
dones mortes, realitzada per les entitats de
dones de la ciutat i l’Ajuntament de Mataró i
actuació musical a càrrec de l’Aula de
Música Alba Massafrets.
A les 19.30h davant de l’Ajuntament.Lectura
del Manifest contra la violència.

