Dilluns, 22 de novembre
de 18 a 19 h

Mural col·laboratiu
Elaboració conjunta d’un mural mòbil
i de grans dimensions per dir prou a
les violències masclistes. Participa-hi!
Lloc: pati del Centre Socioeducatiu
El Rocío (c. Benicarló, 39-43)

Dimarts, 23 de novembre
de 18 a 19 h

Prou feminicidis! Art urbà a
l’Implica’t per Sant Josep
Pintada d’un mural d’art urbà per fer
visibles les violències i els assassinats
que provoca el masclisme.
Lloc: Centre Socioeducatiu El Rocio
(c. Benicarló, 39-43)

Dimecres, 24 de
novembre
19.30 h

“Dones unides” recorregut per
mostrar les violències masclistes.
Sortida i arribada a la plaça de
la Vila

Dijous, 25 de novembre
17.30 h

Lectura del manifest
a càrrec de la Wassima Ouldlahcen
Bajiji del Bayt-al-Thaqafa

18 h

Presentació del 8è Concurs de
Vídeos Generem Igualtat
i lliurament de premis

18.30 h

Monòleg Humor negra,
d’Asaari Bibang Nigui
*Hi haurà una paradeta del grup de
joves de l’Old School de la Fundació
Maria Auxiliadora
(entrada lliure ﬁns al límit de capacitat
de l’espai i ús obligatori de mascareta)
Lloc: Teatre La Vicentina

25N

Dia Internacional
per a l’Eliminació
de la Violència
envers les Dones
Sant Vicenç dels Horts

25N

Dia Internacional
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de la Violència
envers les Dones
Sant Vicenç dels Horts
Divendres, 26 de novembre
De 17.30 a 19.30 h

Dilluns, 22 de novembre
de 18 a 19 h

Taller La prevenció de les relacions
abusives, a càrrec de la Fundació
Vicki Bernadet.
S’hi oferiran eines per a la prevenció
i detecció de l’abús sexual exercit
per persones properes als infants i
adolescents.
Adreçat a: famílies d’infantil i primària,
mestres i altres professionals del món
educatiu. Sessió en línia. Inscripció:
https: //forms.gle/5b5vwPvhhd2qmWwDA
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8a Marxa El Baix Llobregat contra
la violència masclista.

9.30 h, trobada a la plaça de la Vila
de Sant Vicenç dels Horts

10.30 h, trobada a la plaça del 8 de
març de Sant Feliu de Llobregat

12 h, arribada al Parc de Torreblanca

de Sant Feliu de Llobregat
Organització: Consell de les Dones
del Baix Llobregat

Dimecres, 1 de desembre
18 h. Presentació del llibre La

Maleta, de Margarida Camprubí,
un recull de relats que parlen
en conjunt de la construcció del
pensament d’una dona maltractada.
Lloc: Biblioteca les Voltes
(entrada lliure ﬁns al límit de la
capacitat de l’espai i ús obligatori
de mascareta)
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com a rebuig als feminicidis
Lloc: plaça de la Vila

joves.svh.cat
@espailacapella
espailacapella@gmail.com
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