
25 de novembre, Dia Internacional 
contra la violència envers les dones

La violència masclista és un fenomen estructu-
ral que adopta múltiples formes: violència física, 
psicològica, sexual o econòmica. Totes elles 
requereixen respostes especí�ques i diverses, 
però tenen un denominador comú: la violència 
contra les dones està profundament arrelada a 
les estructures socials.

La violència masclista és una vulneració dels 
drets humans i constitueix un impediment 
perquè les dones puguin assolir la plena ciuta-
dania, autonomia i llibertat.

Els millors valors per enfrontar-se a aquesta 
xacra social són l’educació i la sensibilització, 
és a dir, educar i sensibilitzar en els principis 
d’igualtat entre els homes i les dones. És en 
aquest sentit que a la nostra ciutat des de fa 
anys, coincidint amb el Dia internacional per la 
no violència, organitzem un seguit d’accions 
adreçades a tota la ciutadania de Sant Feliu, per 
tal de donar a conèixer els serveis que 
l’Ajuntament ofereix a les dones víctimes de 
violència, i per sensibilitzar el conjunt de la 
població amb diverses activitats, l’argumentari 
“tolerància zero davant d’actituds violentes 
envers les dones en particular i a les persones 
en general”. 

Tanmateix, vull recordar-vos que durant el mes 
de novembre es farà una campanya contra la 
violència vers les dones en alguns comerços de 
la ciutat.
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16 dissabte, de 10 a 14 h
Mercat anticrisi. Estand informatiu sobre 
xarxes d’intercanvi impulsades per dones
Lloc: pl. Vila
 
19 dimarts, 18 h
Classe de defensa personal per a dones 
Lloc: Torre del Roser
Places limitades (inscripcions al Complex)
Porteu roba còmode
Organització: Complex Municipal de Piscines,
Club Taekwondo Molero

20 dimecres, 17.30 h
Hora del conte “Contra la violència
masclista”
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig
Organització: Casa d’O�cis d’Animació 
Sociocultural de Fem Barri

21 dijous, 18 h
Xerrada i exposició: “Dones i discriminació 
als països menys desenvolupats”
Lloc: Sala dels Àustries (Palau Falguera)
Organització: Consell Solidari, amb el suport 
de la Fundació Olof Palme

22 divendres, 17.30 h 
Inauguració de la plaça Montserrat Roig
Taller “Flors per a la Montserrat”, actuació
musical del grup local Soul16 i lectures de 
textos de Montserrat Roig a càrrec del club
de lectura de la Biblioteca i del club de lectura 
de mares i pares de l’escola Salvador Espriu
Lloc: pl. Monserrat Roig (davant de la Biblioteca)
Organització: Casa d’O�cis d’Animació
Sociocultural de Fem Barri, Consell Municipal de
les Dones i Biblioteca Montserrat Roig

22 divendres, 19 h 
Lliurament dels premis del XIX Concurs de 
relats breus Joana Raspall
Lloc: Torre del Roser
Organització: Casal de la Dona

23 dissabte, 19 h
“Vull volar”: versos, música i dansa
Lloc: Auditori Palau Falguera
Organització: Dones amb Veu

24 diumenge, 10 h
“El Baix Llobregat marxa contra la violència 
masclista”
Lloc de sortida: pl. Vila, i arribada a les 12 h al 
parc de Torreblanca on es llegirà el Manifest 
contra la violència vers les dones i es farà un 
concert de l’Escola de Música del Papiol

25 dilluns

Commemoració del
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones
 
12 h
Lectura del Manifest contra la violència
vers les dones
Lloc: Pl. Vila

17.30 h
Activitats de sensibilització:
• Flashmob, a càrrec de la Casa d’O�cis 

d’Animació Sociocultural de Fem Barri
• Gra�t, a càrrec de l’associació d’escriptors 

d’art urbà Kaligra�cs
• Intervenció del Consell d’Infants
• “Argumentum”, a càrrec de Carme Sanmartí
Lloc: pl. Vila

De 18.30 a 20 h
Activitat de la Xarxa per a les dones que 
pateixen violència masclista i conferència,
a càrrec de Safareig
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament
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