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NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES, 2016



Volem vides dignes i lliures de violència!

De nou, ens trobem un any més amb la necessitat de reivindicar la plena 
igualtat de les dones i l'eradicació de les múltiples violències que patim i ens 
afecten per l'única raó de ser dones.  

I parlem de violències en plural, perquè no solament en patim una, sinó que 
són diverses les manifestacions i significats d'aquesta discriminació que vivim 
les dones; algunes amb més o menys intensitat, d'altres de consentides per 
una societat que tolera la desigualtat.  

Comptem amb unes xarxes socials i uns mitjans de comunicació que han 
esdevingut un mirall augmentat del masclisme, però que també s'han 
convertit en una oportunitat de denúncia, reivindicació i sensibilització amb 
nous llenguatges i espais feministes.

Necessitem prendre consciència per generar un nou paradigma igualitari en 
què les relacions entre homes i dones no s'estructurin des de la desigualtat. 
Ens hem de  replantejar els privilegis i les estructures patriarcals, per generar 
una igualtat plena.

Cal reconèixer la tasca de les entitats i grups de dones i la xarxa de serveis 
d'assessorament i acompanyament, com el SIAD, perquè s'han convertit en 
veritables espais de suport i vincles de moltes dones de la ciutat.

Posicionem-nos en el nostre dia a dia! Perquè ens volem vives, amb vides 
dignes i lliures de violència!

 
Anna Martín Cuello

Regidora  d'Igualtat, Joventut i Solidaritat
Novembre 2016

ACTIVITATS

Dimecres, 16
19 h, Cases d'en Puig 
Taula rodona: Sexting, reputació i 
ciberassetjament,  amb Dolors Reig, 
psicòloga social; Laia Serra, advocada 
penalista; Queer Avengers, youtubers i la 
Policia Local. 
Es recomana inscripció prèvia, per motius
d'aforament (dones@elprat.cat o Tel. 93 379 00 50
ext. 5600 o 5603).
Ludoteca infantil prèvia demanda.

Dimarts, 22
13 h, cantonada c. Riu Xúquer i Riu 
Llobregat (Metro Parc Nou)
Fem un "click" per les dones.

Dijous, 24
20.30 h, Cèntric Espai Cultural
Lectura dramatitzada: La casa de la fuerza, 
d’Angélica Liddell, amb el Teatre Kaddish.

 

Divendres, 25
A les 18 h, Dinàmica feminista a la plaça.
A les 18.30 h, Convocatòria oberta al 
Cercle d'homes per la Igualtat.
De 17 h a 19 h,  Sessió fotogràfica oberta 
contra totes les violències masclistes. 
19 h, Pl. de la Vila
Concentració i lectura del Manifest 
amb motiu del  Dia Internacional 
contra la Violència a les Dones 2016.

Diumenge, 27
19 h, Teatre Modern
La Cia. La conquesta del Pol Sud presenta: 
Nadia, de Nadia Ghulam. Entrada: 12€
 
Dilluns, 28
18.30 h, Cases d’en Puig 
Xerrada: La situació de les refugiades de 
Síria als països limítrofs: Jordània i el 
Líban.
 
Dimarts, 29
18 h, El Lloro 
Taller: Si m'estimes, em donaràs la teva 
contrasenya.
Es recomana inscripció prèvia  (lloro@joves.prat.cat 
o Tel. 93 478 50 77).

 

Dimecres, 14
19 h, Biblioteca Antonio Martín 
(Cèntric Espai Cultural) 
Curs de feminisme per microones, amb 
Natza Farré, autora, i Gemma Lienas, escriptora. 
Organització: Club de lectura Lletra Violeta.
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DESEMBRE


