
Dia Internacional per  
a l'Eliminació de la Violència  
contra les Dones

elprat.cat/dones

Aquest any us oferim un programa d’activitats per seguir  
sensibilitzant sobre les violències masclistes, en un any marcat  
per la pandèmia.

La lluita contra aquestes violències és responsabilitat de tota  
la ciutadania. Cal eradicar aquestes situacions de vulnerabilitat 
que patim les dones i que atenta contra els drets humans.  
Reivindiquem avui, i tots els dies de l’any, que ens volem vives  
i lliures de violència.

Des de l’Ajuntament del Prat, juntament amb les entitats  
participants es proposa aquest programa.

Anna Martín Cuello
Regidora d’Acció Ambiental, Energia, Joventut, Feminisme i LGTBI

elprat.cat/dones
#ElPratAntimasclista #JuntesMesfortes #25N



Novembre

Dimecres 18
18.30 h

Xerrada 
Dones travessant fronteres,  
amb Helena Maleno  
Activitat oberta on-line  
per zoom

Dimarts 24
18.00 h

Taula Rodona 
Violències masclistes i mitjans  
de comunicació amb les periodistes  
Núria Ribó i Rebeca Carranco,  
modera Marta Corcoy
Activitat oberta on-line 
youtube.com/ajuntamentdelprat

Dimecres 25
A partir de les 10.00 h,
al llarg de tot el dia

Instal·lació 
Som el crit de les que ja no tenen veu 
Organitzada del Consell de dones  
i @vidues08820
Pl. Catalunya

12:00 h

Acte simbòlic 
Gran Collage contra les violències  
masclistes
Plaça del Barri

17.00 h

Taller
Les veïnes diuen “no” a la violència  
envers les dones
Centre Cívic Jardins de la Pau 
Cal inscripció prèvia a: ccjardins@elprat.cat
 
18.00 h
Lectura 
Manifest 25N
  Activitat oberta on-line 
youtube.com/ajuntamentdelprat

Dijous 26
18.00 h

Tarda Jove 
“Has vist la foto que corre?”  
amb l’assoc. Candela (de 12 a 18 anys) 
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa 
Cal inscripció prèvia a: ccriberabaixa@elprat.cat

Divendres 27
20.30 h

Mostra Teatral
Novembre #EnFemení 
Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa 
Cal inscripció prèvia a: ccriberabaixa@elprat.cat 

Dilluns 30
11.30 h

Ponència teatralitzada
Deshilando las violencias machistas  
amb Pamela Palenciano 
Activitat oberta on-line Youtube del  
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Desembre
 

Dimarts 1
12.00 h

Xerrada 
Micromasclismes, a càrrec  
de la Fundació Secretariado  
Gitano i Homes Igualitaris  
Activitat oberta on-line
Cal inscripció prèvia a: oficina@elprat.cat

15.00 h

Xerrada 
Cuidarnos y cuidar de nuestra  
casa común. Organitza: Assoc. ATTA  
Activitat on-line al Facebook d’ATTA

Dimarts 1 o dimarts 15
18.30 h

Formació 
Prevenció i sensibilització de les violències 
masclistes, per la Fundació SURT a entitats  
i col·lectius
Activitat oberta on-line  
Cal inscripció prèvia a: siad@elprat.cat

Nota 
Aquest programa d’activitats està  
subjecte a canvis de format o calendari,  
en cas que les indicacions per prevenir  
la pandèmia ho requereixin.


