25N.

Dia Internacional contra les
Violències Masclistes 2022

Dimarts 22 i dimecres 23 de novembre
Casal de Joves Altimira, Pg del Pont, 45
Missatges enllaunats
Creació de “missatges enllaunats”, amb frases contra les
violències masclistes.

Organitza: Regidoria de Gent Gran
Dijous 24 de novembre, a les 18 h
Casal de Joves Altimira, Pg. del Pont, 45.

Organitza: Regidoria de Joventut

Domassos reivindicatius
S'elaboraran domassos amb frases en contra de les violències
masclistesque les persones participants podran endur-se.
S’ha de reserva plaça a l’Instagram: @casaldejovesaltimira

Activitats programades:

Dimecres 23 de novembre, a les 11 h i a les 20 h
Ateneu. C/ Industria, 38-40

Organitza: Regidoria de Joventut

Dijous 17 de novembre, a les 18 h
Museu d’Art de Cerdanyola, C/ Sant Martí, 88

Representació teatral “ Inèrcia” + i col·loqui posterior
Una història sobre la violència de gènere i l’abús, sobre tot
psicològic
11 h: Adreçat als INS amb petició prèvia
20 h: Adreçat al públic en general fins a completar aforament

Dijous 24 de novembre, a les 20.30 h
Ateneu. C/ Industria, 38-40

Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+

Organitza:Cineclub Xiscnèfils

Dimecres 23 de novembre, a les 18h
Museu d’Art de Cerdanyola, C/ Sant Martí, 88

Divendres 25 de novembre

Projecció de la pel·lícula: “Solo una vez"

Plaça Francesc Layret, s/n

Organitza: Dones per la Igualtat

Acte central 25 N

Documental i col·loqui: Defensores de drets sexuals i
reproductius
Projecció del documental i posterior col·loqui sobre la defensa
de la lluita i la resistència, per uns drets fonamentals que
massa sovint són atacats i reprimits.
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, Regidoria de
Solidaritat i Cooperació i Regidoria de Gent Gran.
A càrrec de: l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius,
ASSIR Cerdanyola-Ripollet, El Safareig i l’Institut de les
Desigualtats.
Divendres 18 de novembre, al matí
10 h. Mercat Les Fontetes
12 h. Mercat Serraperera
“Obre els ulls”. Espectacle itinerant als mercats.
Aquest espectacle mira de provocar un debat entre el públic i a
més, es dona informació sobre els centres d’ajuda a les
víctimes de violència de gènere.
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+
Dimarts 22 de novembre, a les 18 h
Museu d’Art de Cerdanyola, C/ Sant Martí, 88
“Microrrelatos”, actuació del Grup de Teatre “Dones per la
Igualtat”
Organitza: Dones per la Igualtat

Dijous 24 de novembre, de 9 a 13 h
Museu d’Art de Cerdanyola. C/ Sant Martí, 88
Jornada de Formació per a Professionals i Entitats en
motiu del 25 de novembre, “ Dia internacional per
l’erradicació de les violències masclistes”.
Com afecten les modificacions de la llei al nostre rol
professional?
Estratègies per a la detecció i l’atenció
Cal inscripció prèvia i gratuïta:
https://www.cerdanyola.cat/jornada25n
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+
Dijous 24 de novembre, a les 17.30 h
Museu d’Art de Cerdanyola, C/ Sant Martí, 88
Projecció de la pel·lícula: “Oriente es oriente”
(Damien O’Donnell. Regne Unit, 1999), amb Om Puri i Linda
Basset

Projecció de la pel·lícula : "Una joven prometedora”
2020 UK VOSE. Sessió en versió original subtitulada

10 - 13 h:
Homenatge a les dones assassinades durant el 2022 a
Espanya.
Cadires personalitzades amb els seus noms.
12 h:
Lectura del Manifest, a càrrec dels alumnes de l’Institut
Banús
12.15 h:
Interpretació de la cançó: “Una puerta violeta”, de Rozalen, per part de l’Escola de Música Aulos
12.30 h:
Performance per a la reflexió i la lluita contra les violències
masclistes, a càrrec d’ alumnes de 4 d’ESO d’Arts Escèniques
de l’INS Banús.
Organitza: Regidoria de Feminisme i LGTBIQ+

11 - 13:30 h:
Mural participatiu amb motiu: “ La violència de gènere és
transversal”.
Elaboració de petites pancartes, enganxades a un mural, on
s’exposin situacions viscudes o observades sobre la violència
de gènere.

Organitza:

Organitza: Assemblea Comarcal Creu Roja Cerdanyola Ripollet - Montcada.
17.30 h
Acció tèxtil reivindicativa, “Ens volem vives”.
Acte participatiu en què convidarem a la població a enllestir
amb material tèxtil l’escultura reivindicativa, “Ens volem vives”.
Uneix-te a la nostra acció, i si et ve de gust, porta algun
material tèxtil lila.
* Es demana col·laborar en la conservació dels teixits
distribuïts per la ciutat.

Amb el suport de:

DIA INTERNACIONAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Organitza: Cerdanyola Educació Feminista (CEF)
18.30 h
Concentració Feminista contra les violència masclistes.
Organitza: Cerdanyola Educació Feminista (CEF)
Del 15 de novembre al 15 de desembre.
Biblioteca central de Cerdanyola, Plaça Enric Granados, 1
Exposició Trencant Fronteres Internes
Mostra que recull testimonis de les temporeres de Lleida
per tal de visibilitzar les injustícies i l'explotació que pateixen.
Organitza: Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Dimarts 13 de desembre, a les 11.30 h
Xerrada sobre aquesta exposició, que comptarà amb la
participació de Plataforma Fruita amb Justícia Social.
Organitza: Regidoria de Solidaritat i Cooperació

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

PER A MÉS INFORMACIÓ
607 280 750
dones@cerdanyola.cat
www.cerdanyola.cat
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