25N

PALLEJÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Programa d’actes amb motiu
del Dia Internacional
contra la violència masclista

En les decisions que prenem i en les accions que tirem
endavant dia a dia, la lluita contra la violència masclista ha
de continuar present com un eix configurador d'aquestes.
No hem d'esperar a patir les conseqüències més extremes de la violència masclista per treballar en l'erradicació
de les causes que la provoquen, perquè la llavor d'aquesta
xacra neix molt abans.
Jornades com el 25 de novembre ens permeten treballar
aspectes més de fons i definidors de la problemàtica. En
aquest programa trobareu activitats educatives per a petits
i adolescents, a les escoles, a l'institut, i al carrer. Així mateix,
veureu una proposta per reflexionar de la mà de la música.
Us convidem a participar en les activitats.
ENS VEIEM AL CARRER!

Sole Montalbán Campos
Regidora d'Igualtat

Ascensión Ratia Checa
Alcaldessa

L’AMOR
NO ÉS
L’HÒSTIA

NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DIVENDRES 18
13 h
Sala
Pal·làdius

PÍNDOLES FEMINISTES D'ELLES
a càrrec de la Cia. La Melancòmica
Teatre-Fòrum amb presentació d’escenes i debat
amb relació als micromasclismes quotidians.
L’activitat està destinada a l'alumnat de 1r i 2n de
batxillerat de l'INS de Pallejà.

DIJOUS 24 I DIVENDRES 25
De 10 a 13 h
La Molinada

ELABORA UN PLA DE RECERCA DE FEINA
I TREBALLA LES TEVES HABILITATS
Curs subvencionat adreçat prioritàriament
a dones en situació d'atur.

DIVENDRES 25
11 h
Ajuntament

LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL 25N
Amb la participació dels nois i noies del punt T'escolto.

17 h
Plaça
del Castell

ACTIVITAT LÚDICA a càrrec dels joves del punt
T'escolto de l'INS de Pallejà
Activitat adreçada als infants.

18 h
Plaça
del Castell

CONCERT AMB ARTISTES LOCALS
Amb la participació de Laia Guimerà, Jeaneth Costa,
Abril Pastor, Marta Mínguez i Sara Uribe.

21 h
Sala
Pal·làdius

SOPAR DE SORORITAT — Preu: 10 €
Els tiquets s'hauran d'adquirir prèviament a
www.entrapolis.com abans del dia 23 de novembre.

En cas de dificultat per adquirir l'entrada, truqueu al 93 663 15 40 i us
facilitarem assessorament. La gent gran també es podrà adreçar

al Casal de la Gent Gran per treure l’entrada telemàticament.

En finalitzar el sopar tindrà lloc
L’ESPECTACLE IMPRO BARCELONA

PÍNDOLES INFORMATIVES
Revisió dels protocols d'actuació davant
situacions de violència masclista a Pallejà
El dia 28 de novembre tindrà lloc la segona jornada de
convocatòria de la taula tècnica, formada per diferents
agents del municipi i també comarcals, amb l'objectiu de
revisar i actualitzar el circuit d'actuació vigent davant
situacions de violència masclista al municipi.
Presentació del conte ‘Les aventures de la gata Mica’
Es durà a terme a les escoles municipals, adreçada a
l'alumnat de P4. És fruit d‘una iniciativa de la Regidoria
d’Igualtat per sensibilitzar i reflexionar sobre la diversitat
dels models de família. Comptarà amb la participació del
grup Contents Contem Contes Cantant.
Campanya de sensibilització
L'Ajuntament promou una campanya amb motiu del 25N
que consta de material gràfic, vinils i missatges, que
s'instal·laran a les diferents dependències municipals
com la zona esportiva, el Jovespai, la Sala Pal·làdius, etc.
Activitat de sensibilització i reflexió
Durant la setmana es duran a terme activitats de
sensibilització i reflexió amb l'objectiu de visibilitzar les
violències masclistes en el dia a dia dels i de les joves.
Aquestes accions tindran lloc al Jovespai des de dilluns 21
fins divendres 25 i també a l'Institut dins del projecte
PIDCES el dimarts 22 al matí.
AGRAÏMENTS:
CONTENTS CONTEM CONTES CANTANT, INS PALLEJÀ I JOVENT DEL JOVESPAI

