La violència que

s'exerceix contra

aturem

les dones és una de les manifestacions
més greus del masclisme. És el resultat d'unes
relacions d'abús de poder i de domini dels

la violència a les dones

homes sobre les dones, conseqüència de la
desigualtat entre els sexes en la cultura i
l'estructura social actual.

25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

La violència masclista pot prendre formes
molt variades i s'esdevé en situacions molt
diverses. En són exemple l'assetjament sexual,
la violació, la utilització del cos femení
com a objecte de consum i totes les formes
de maltractament físic, psicològic i sexual que
pateixen les dones ja sigui en l'àmbit de la
parella, com en el familiar, social o laboral.
Per aturar la violència a les dones és fonamental
que totes i tots denunciem aquestes agressions
sistemàtiques en totes les seves vessants
i que els poders públics s'impliquin i
introdueixin les mesures necessàries per
prevenir-la i erradicar-la.

www.mataro.cat

aturem
la violència a les dones

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010*

(24h)
i 807117010 si truqueu des de fora de Mataró.
(* Preu trucada: fix 0,55 euros més IVA cada 3 minuts.
Mòbil o fora de Mataró: 0,31 euros més IVA cada minut.)
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PROGRAMA
Divendres 21 de novembre
Conferència

“Recorregut pels diferents
tipus de violència”
•A

càrrec de Maribel Álvarez, escriptora
• A l'Associació de Veïns de Vista Alegre
(carrer d'Almeria, s/n), a les 19.30 h
Organitzat per: Vocalia de Dones de Vista Alegre

Taula rodona

Conferència

“De la denúncia a la sentència”

“Sobre les dificultats que
tenen moltes dones d'identificar
la violència a la seva llar”

• Amb la participació Núria Calpe, presidenta
del torn d'ofici del Col·legi d'Advocats; Assumpta Sànchez,
coordinadora del GAV dels Mossos d'Esquadra; Meritxell
Puyané, psicòloga del CIRD; Montse Prat i Margarita
Petit, expertes en prevenció de la violència en joves.
• Prèviament a la taula rodona hi haurà una introducció
teatral a càrrec del grup “Teatro H”
• Al Centre Cívic Pla d'en Boet (carrer de Juan Sebastián
Elcano, 6 ), a les 19.30 h

Organitzat per: Vocalia de Dones del Pla d'en Boet

Dissabte 22 de novembre
Acció teatral al carrer

“Aturem la violència”
•A

càrrec de les entitats de dones de la ciutat.
• Presentació a càrrec d'Ana M. Barrera,
regidora de Joventut i Dona
• Davant de l'Ajuntament, a les 19 h
Organitzat per: Ajuntament de Mataró

càrrec de Rosa M. Garriga, directora de
la fundació AGI.
• Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47),
a les 19 h
Organitzat per: Vocalia de Dones de Rocafonda

Dijous 27 de novembre
Tertúlia

Dimarts 25 de novembre

“Violència als mitjans de comunicació”
•A

Lectura del manifest institucional

“La violència masclista:
un problema de tots i totes”
• Davant

de l'Ajuntament, a les 12 h

càrrec de Drac Màgic
• Al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD
(carrer de Blai Parera, 6), a les 18 h
Organitzat per: Ajuntament de Mataró

Organitzat per: Ajuntament de Mataró

Xerrada-col·loqui

Dilluns 24 de novembre

•A

Novembre-desembre

“L'assetjament sexual al món laboral”

Teatre fòrum

• Presentada

“Barba blava... o el príncep que mai
passarà de ser una granota”

l'Espai Cerdanyola del PSC (passeig de
Ramon Berenguer III, 89), de 17 a 20 h

per Anna Meregalli Sànchez,
de la Secretaria de Polítiques d'Igualtat de la FSP (Federació
de Serveis Públics) de la UGT de Catalunya.
• A la sala d'actes de l'Hospital de Mataró
(carretera de Cirera, s/n), a les 15.30 h

càrrec de la companyia PleGats
• A diferents instituts d'ensenyament secundari
(IES) de la ciutat

Organitzat per: PSC

Organitzat per: UGT

Organitzat per: Ajuntament de Mataró

Marató de lectura
contra la violència masclista
•A

•A

