JUNTES
SOM MÉS FORTES
25 de novembre
Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència contra les Dones 2018
Plaça de la Vila, 12 h
Concentració, accions de reivindicació i lectura del manifest
Més activitats al web

#JuntesMesFortes
elprat.cat/dones

L’any 2018 passarà a la història del feminisme. Les reivindicacions i les lluites
compartides per aconseguir la plena igualtat han estat l’objectiu principal que ens
ha portat a ocupar els carrers.
Arribem a un 25N més conscients que mai que “Juntes som més fortes”! Perquè les
violències que patim les dones, i els nostres infants, són una vulneració dels drets
humans i un impediment per dur a terme els nostres projectes vitals amb igualtat
i llibertat.
Proposem un seguit d’activitats i actes per reflexionar al voltant de les violències
que patim les dones, i per sumar més persones en aquesta lluita per a la igualtat.
Reivindiquem juntes, avui i tots els dies de l’any, que volem unes vides dignes,
iguals i lliures de violència!
Anna Martín Cuello
Regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat
Novembre 2018

19 h, Cèntric Espai Cultural
Xerrada: Feminicidi: l’assassinat
de dones pel fet de ser dones, amb
Graciela Atencio, de Feminicidio.net
i Beatriz Silva, diputada del PSC al
Parlament de Catalunya.
Organització: Associació Lletra Violeta

DIMARTS, 20

18.30 h, Cèntric Espai Cultural
Taller d’autodefensa feminista, amb
Rubén Sanchez, psicòleg especialitzat
en atenció a les víctimes

DIJOUS, 22

13 h, al “mercadillo”, a la rotonda davant
del Complex Esportiu Julio Méndez
9a edició de la convocatòria de
fotografia col·lectiva:
Fem un “clic” per les dones

DIVENDRES, 23

12 h, Teatre Modern
Monòleg a càrrec de Pamela Palenciano,
No solo duelen los golpes (per a alumnat
4rt ESO)
20.30 h, Teatre Kaddish
Òpera Prima: Yo no lloro porque soy
mujer (també dissabte 24 a les 20.30 h
i diumenge 25 a les 19 h), entrada 6 euros.

DIUMENGE, 25

12 h, plaça de la Vila

Acte central: concentració i
lectura del manifest contra
les violències masclistes,

amb dinàmica feminista, lectura
dramatitzada a càrrec de Las Julietas,
del Teatre Kaddish, etc.

DIMECRES, 28

18 h, Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Taller: Les emocions des de la
consciència corporal, amb Imma
Terribas.
Organitza: Associació Frida Kahlo


DIVENDRES, 30

18 h, Cèntric Espai Cultural
Presentació del Pla integral contra
les violències masclistes, amb Maria
Barcons, del Grup Antígona de la UAB
20 h, Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa
Obra de teatre Princeses,
de la companyia ETC.
Taquilla inversa
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