
El Baix Llobregat 
contra la violència 

masclista

XIX JORNADES DE
TARDOR DE LA DONA
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Contra la violència masclista
Del 2 de novembre al 26 de novembre de 2010

ACTIVITATS 

Dimarts 2 de novembre
19 h Tertúlia Cafè: “Violència en 
el domicili”, a càrrec de Mª Jesús 
Fernández, magistrada del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i 
membre del Casal de la Dona
Lloc: Casal de la Dona

Dimecres 10 de novembre
17.45 h L’hora del conte: ‘Mil i una 
històries’, amb contes de gènere,
a càrrec de Sandra Rossi
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig

Dilluns 15 de novembre
18 h Cinefòrum amb la pel·lícula “Irina 
Palm”. Fòrum a càrrec de Drac Màgic
Lloc: Oficina Fem Barri (riera de la Salut, 
30-B).

Dimecres 17 de novembre
19 h Presentació del llibre “Paraules 
emmetzinades”, a càrrec de Maite 
Carranza, guanyadora al 2010 del Premi 
Edebé en la categoria juvenil
Lloc: Torre del Roser

Dijous 18 de novembre
19.15 h Sortida al Teatre Capitol per 
veure l’obra “L’habitació de Verònica” 
Lloc: sortida des de la pl. Estació 
Preu: 17 €
Organitza: Grup de dones 21

Divendres 19 de novembre
22 h Cinefòrum amb la pel·lícula
“El Silencio de Lorna”
Lloc: cinema municipal 
Organitza: Dones amb Iniciativa

Dimarts 23 de novembre
18 h Conferència “L’esterilització 
forçosa de dones a Perú”
Lloc: Torre del Roser

Dijous 25 de novembre
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES

De 9 h a 12 h Plenari de la Xarxa de 
Coordinació i Atenció a Dones víctimes 
de violència. Presentació de la memòria 
2010  i taller per a professionals de la 
Xarxa, a càrrec de l’Observatori de les 
dones en els mitjans de comunicació.
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament

12 h Lectura del manifest contra la 
violència vers les dones i 5 minuts de 
silenci en record de les víctimes
Lloc: pl. Vila

17 h Actes de reconeixement vers les 
dones que pateixen violència:
- Carpa contra la violència masclista
- Representació de “L’arbre de la vida”, 

homenatge per part de les dones del 
Consell

Lloc: pl. Vila

18 h Lectura de la carta del Consell 
d’Infants i lectura del manifest del 
Consell de les Dones de Sant Feliu 2010
Lloc: pl. Vila

Divendres 26 de novembre
19 h Lliurament dels premis del
“VI Concurs de Relats Breus per a 
Dones, Joana Raspall” i presentació
del llibre de la V Edició
Lloc: sala dels Àustries del Palau Falguera
Organitza: Casal de la Dona

Un any més us presentem les Jornades de Tardor de la dona, 
que tal i com diu el títol, es desenvolupen amb el propòsit de 
reflexionar contra la violència masclista. El conjunt d’activitats 
que es detallen estan dirigides a tota la població de Sant Feliu. 
Necessitem el suport de la ciutadania per dir prou a aquesta lacra 
social que és la violència contra les dones. Us convidem doncs 
a totes i tots a participar en els actes i aportar així, una espurna 
d’esperança per trencar amb qualsevol forma de violència i 
eliminar a poc a poc aquest sistema patriarcal que impera. 

Del 15 al 26 de novembre
Exposició “La representació dels 
cossos de les dones: un cos al servei 
de la mirada i el plaer masculí”, de 
l’Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig


