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Concentració i lectura
del manifest a la pl. Vila

Dimecres 25 de novembre, 19h

Informació:



Dia Internacional
contra la Violència 
vers les Dones 2015  

Anna Martín Cuello
Regidora d'Igualtat,

Joventut i Solidaritat

Dilluns 9 de novembre, de 17 a 20 h
Sessió fotogràfica adreçada a grups i entitats 
Campanya #ensposicionem #ProuViolènciaMasclista
A Cases d’en Puig, pl. de l’Agricultura, núm. 4
Reserva d’hora a dones@elprat.cat 
o tel. 93 379 00 50 extensió 5600 / 5603

Dijous 12 de novembre, 18 h
L'art com a eina de transformació, 
amb Yolanda Domínguez, artista visual i activista
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Entrada lliure 
Ludoteca infantil prèvia reserva a dones@elprat.cat

Dimarts 17 de novembre, 13 h
Fem un "click" per les dones
Plaça de l'Aigua, barri de Sant Cosme
Ho organitza: Dones Sàvies

Dimecres 18 de novembre, 19.45 h
Cineclub: Las vidas de Grace
Cinema Capri. Entrada lliure. VOSE

Ho organitza: Patrimoni Cultural

Dilluns 23 de novembre, 19 h
L'amor i les relacions tòxiques, 
a càrrec de Sílvia Congost
Biblioteca Antonio Martín. Entrada lliure

Dimecres 25 de novembre, 19 h
Dia Internacional 
contra la Violència vers les Dones
Concentració i lectura del Manifest
Plaça de la Vila 
Lectura compartida, a càrrec d'alumnat dels instituts del Prat

De 18 h a 19 h sessió de fotos oberta a tothom 
per la campanya #ensposicionem #ProuViolènciaMasclilsta

Dimarts 1 i dimecres 2 de desembre, 18 h
Seminari (UB): 
La representació de les nenes a la literatura
Biblioteca Antonio Martín. Entrada lliure
Ludoteca infantil prèvia reserva a dones@elprat.cat 

Fins que no generem un nou paradigma, igualitari, 
de relacions entre homes i dones, no destruirem el 
masclisme. I per això, cal un canvi cultural i social en 
què siguem conscients de la desigualtat de poders  
actual, per fer-hi front.

Posicionem-nos! En el nostre dia a dia, en el món 
associatiu i institucional, de forma individual i col•lectiva. 

Prou violència masclista!

#ensposicionem
#emposiciono

Dimecres 25 de novembre

Un cop més, ens veiem en l'obligació 
de sortir al carrer per denunciar l'assassinat 
de dones, per l'única raó de ser-ho. 

Per eliminar aquestes múltiples 
violències que ens afecten, així com 
les seves conseqüències, cal que les 
institucions i la societat civil prenguin 
consciència d'aquesta xacra social i 
que s'inverteixin els recursos necessaris 
per eradicar-la.


