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CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
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Canviem-ho !

més informacio
www.mataro.cat

Tel. d’atencio’ ciutadana: 010*
Telegram 687 200 100 (Envia”25N”)
Ajuntament de Mataro’
@matarocat NoViolenciaDones

#

*Des de fora de Mataro’: 807 11 70 10. De 8 a 19 h, de dll. a dv.
Preu de les trucades segons operador

25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
La violència masclista és un
atemptat contra els drets humans
i suposa una xacra social que impedeix avançar cap a una societat
més lliure i equitativa. La violència masclista és encara avui,
malauradament, una realitat. Però tenim el convenciment que amb
la implicació de tota la societat (dones, homes, administracions i
societat civil) podrem contribuir a eradicar-la.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Divendres 20 de novembre

25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

de dona en l’edat de la jubilació

Divendres 13

XERRADA La pobresa te cara
A càrrec de Montserrat Masvidal

A la Sala d’actes de la seu del sindicat UGT
(pl. de les Tereses, 17) a les 11 h
Ho organitza: UGT

PROGRAMA DE RÀDIO “AMB VEU DE DONA”

Dissabte 21 de novembre

Especial monogràfic
“Dones desnonades”

ACTE DE REBUIG CONTRA LA VIOLÈNCIA

Amb la participació de Mònica Guerrero

Entitats i col·lectius de dones de la ciutat
alcen la veu contra les violències masclistes
i en suport de les dones que la pateixen

A Mataró Ràdio 89.3 fm, de 13 a 14 h
Per internet a www.mataroradio.cat
Més informació a
www.donesreporteresdemataro.blospot.com
Ho organitza: Dones Reporteres de
Mataró. Hi col·labora: Mataró Ràdio

“Donem veu al teu silenci”

Pintura d’un mural contra la violència
Poemes a càrrec dels Casals de la Gent Gran
Oriol Batista i Jaume Terrades / Acció teatral a
càrrec de dones de les entitats de la ciutat / Música
/ Lectura del manifest “No morim, ens maten”
/
/

TALLER

L’amor romàntic i
la violència masclista
en la parella
A càrrec de l’Associació Gógara
Al Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan
Sebastián Elcano, 6) de 18 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Mataró i
Xarxa d’Espais Joves de Mataró

Divendres 27 de novembre
JORNADA TÈCNICA
Espai de trobada i reflexió entre professionals
entorn dels recursos d’intervenció integral
contra la violència masclista del territori
i especialment dels adreçats a dones, als
seus fills i filles i a les seves famílies.
Al Centre Cívic Cabot i Barba (plaça
de Miquel Biada,1), de 9 a 14 h

A la plaça Santa Anna a les 18 h

Cal inscripció prèvia a
siad.maresme@ccmaresme.cat

Ho organitza: Entitats del Consell Municipal d’Igualtat
Dona - Home. Hi col·labora: Ajuntament de Mataró

Ho organitza: Ajuntament de Mataró, Consell
Comarcal del Maresme i SIE Mataró-Maresme

Les dones bé?... i tu?

Dimarts 24 de novembre

A càrrec de l’alumnat de batxillerat
artístic de l’Escola Pia Santa Anna

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL

PROGRAMA DE RÀDIO
“AMB VEU DE DONA”

Del 17 de novembre
al 17 de desembre
EXPOSICIo’

Inauguració dimarts dia 17 de
novembre a les 19 h
A El Públic (c. d’en Xammar, 6 bis)
Ho organitza: Clack Produccions Culturals i El Públic

Dimecres 18 de novembre
L’HORA DEL CONTE ESPECIAL

Contes per a la Igualtat
Explicats amb el kamishibai, un
teatret de fusta japonès on es veuen
les il·lustracions, contes com “Artur i
Clementina”, “Rosa Caramel” i “Hi ha res
més avorrit que ser una princesa rosa?”
temes com la divisió sexista dels jocs, les
tasques domèstiques i professionals, els
estereotips en la literatura infantil, etc.
Uns contes que ens faran reflexionar.
A càrrec de Clara Ribatallada
A la Biblioteca Antoni Comas (c. d’Enric
Prat de la Riba, 110) a les 18 h
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
i Biblioteca Antoni Comas

Contes per a la igualtat
Explicats amb el kamishibai, un teatret de fusta
japonès on es veuen les il·lustracions, contes
com “Artur i Clementina”, “Rosa Caramel” i “Hi
ha res més avorrit que ser una princesa rosa?”
plantegen temes com la divisió sexista dels
jocs, les tasques domèstiques i professionals,
els estereotips en la literatura infantil, etc.
Uns contes que ens faran reflexionar.
A càrrec de Clara Ribatallada. A la Biblioteca
Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n a les 18 h
Ho organitza: Ajuntament de Mataró i Biblioteca Pompeu Fabra

VOCALIA DE DONES DE ROCAFONDA

Contes per a persones adultes
A càrrec d’Elisabet Noé. En finalitzar s’obrirà un
debat sobre el tema amb la participació d’expertes
Al llarg del mes de novembre es realitzaran
tallers de pintura i manualitats per expressar
el rebuig contra la violència masclista
Al Centre Cívic Rocafonda (entrada pel
c. de Santiago Rusiñol), de 19 a 20.30 h

“Recursos contra la violència
masclista a la ciutat”
Amb la participació de responsables del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
i del Servei d’Intervenció especialitzada (SIE)
A Mataró Ràdio 89.3 fm, de 13 a 14 h
Per internet a www.mataroradio.cat
Més informació a
www.donesreporteresdemataro.blospot.com
Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró.
Hi col·labora: Mataró Ràdio

Del 30 de novembre al 14 de desembre
EXPOSICIo’

Violència masclista en la parella:
desmuntem mites?
Cedida per l’Institut Català de les Dones
A la Biblioteca Pública Antoni Comas
Ho organitza: Ajuntament de Mataró.
Col·labora: Biblioteca Antoni Comas

Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda

XERRADA

Infu-xerrada

Dimecres 25 de novembre

Amb la participació de Dolors Renau
A El Públic (c. d’en Xammar, 6 bis)
a les 19 h

ACTE INSTITUCIONAL

Ho organitza: Dones Reporteres

Dijous 19 de novembre
TALLER D’ART TERÀPIA

Re-coneixe’t;
aprenent a ser tu mateixa
Adreçat a dones que vulguin descobrir
els seus potencials per assolir benestar
personal i utilitzar-los en el seu dia a dia.
A partir de diferents llenguatges artístics
ampliarem la visió de nosaltres mateixes, i
identificarem les nostres habilitats i dificultats
A càrrec de Juan Bustamante, psicòleg
Al Centre Cívic Cabot i Barba (plaça
de Miquel Biada, 1) de 19 a 21 h
Places limitades. Més informació
i inscripcions al 93 143 06 38 o a
lhoravioleta@lhoravioleta.org
Ho organitza: L’Hora Violeta

de rebuig contra la violència
Presentació a càrrec de M. Luisa Merchan,
regidora de Joventut i Dona
Interpretació musical a càrrec de Minerva
Prat / Lectura del manifest “No morim, ens
maten” a càrrec de Care Santos / Dansa
“Temps de papallones” a càrrec d’Aina
Gargallo / Mostra de cartells contra la violència
masclista a càrrec de la Xarxa d’Espais Joves
/

Davant de l’Ajuntament (La Riera, 48), a les 18 h
Ho organitza: Ajuntament de Mataró.
Col·labora: Clack Produccions Culturals

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
D’octubre a desembre
Sessions de teatre social
Adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
A càrrec de Clack Produccions Culturals

Al llarg de tot el curs escolar
Tallers de prevenció
de la violència “bon rotllo”
Adreçada als centres de secundària de Mataró

Dijous dia 26 de novembre

Cal sol·licitar-ho a dona@ajmataro.cat

VOCALIA DE DONES PLA D’EN BOET

Al llarg de tot l’any

Taula rodona
Amb la participació d’expertes de diferents àmbits
Al Centre Cívic de Pla d’en Boet (c. de
Juan Sebastián Elcano, 6) a les 19 h
Ho organitza: Vocalia de Dones
Laia l’Arquera de Pla d’en Boet

Taller “Viu la meva filla una
relació de parella abusiva?”
Adreçat a persones adultes: entitats, AMPA,
escoles d’adults, etc. prèvia demanda
Cal sol·licitar-ho a dona@ajmataro.cat

