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Escoltar, acompanyar, 
ajudar a totes les dones 
que pateixen o han estat 
víctimes de la violència 
masclista

25 de novembre 2022 Dia internacional contra la violència masclista

Respectar a tothom per 
igual sense condicionar-ho 
a la quantitat de roba que 
porta cada persona

16/11 a les 18h  
Taller de comunicació no violenta 
A càrrec de la Mercè Martí Arolas. 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de les Dones.
Lloc: Espai Maria-Mercè Marçal (Sala 
Tallers)

Del 18/11 al 2/12 
Exposició “Lliures i Sense Por” 
Exposició comissionada i dissenyada per l’Ins-
titut Català de les Dones i Creación Positiva per 
reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat 
de les dones en l’àmbit públic i privat.

Lloc: Vestíbul de la Masia de Can Feliu
Amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

18/11 a les 19h 
Némesis: Dones invisibles
Espectacle. Piano, poesia, performance, dansa 
aèria i videocreació donen veu a totes les  
dones que al llarg de la història han patit 
maltractament o discriminació pel fet d’ésser 
dones. Idea, creació artística, Monika Lao.
Actriu i col·laboració en la selecció poètica: 
Rosa Cadafalch
Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal) 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de les Dones.
Reserva d’entrades:

Del 21/11 al 27/11 
Exposició bibliogràfica Dia  
Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència Envers les Dones 
Trobareu una selecció d’assaig, còmics, au-
diovisuals i novel·les, molts cops escrites en 
primera persona, que ens donen un testimoni 
sobre la violència contra les dones. Donem-les 
veu a través de la lectura.

Lloc: Biblioteca Municipal

Del 4/11 al 5/11 de 17 a 20h
Activitat itinerant 25N: Com veus 
SQV amb perspectiva de gènere? 
Durant aquest cap de setmana trobareu a les 
educadores de medi obert pels carrers de Sant 
Quirze fent una activitat perquè totes les perso-
nes joves del municipi pugueu donar la vostra 
opinió sobre els espais públics de Sant Quirze.  
Lloc: Carrers de Sant Quirze del Vallès

11/11 a les 19h
Ariadna i el minotaure
Ariadna i el Minotaure neix a partir d’una 
experiència personal: Una violació. I crea la ne-
cessitat de voler donar veu a un tema tan tabú 
com és aquesta per poder reflexionar sobre la 
responsabilització i la culpabilització que rep la 
víctima i poder parlar i donar visibilitat a la part 
més fosca, la psicològica, la que mai se’n par-
la. Què passa quan una dona ha estat violada? 
Com és el seu dia a dia després de l’agressió?

Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal)

Més informació, aquí: 

Del 24/11 al 14/12 
Exposició: Cara a cara amb les 
violències: relats de resiliència a 
Centreamèrica”.
Mostra fotogràfica que fa un recorregut per les 
múltiples cares de les violències que afecten la 
vida quotidiana a tres països de Centreamèrica, 
coneguts com el Triangle Nord: El Salvador, 
Guatemala i Hondures, donant veu a l’hora a 
les persones que lluiten, dia a dia, per transfor-
mar la realitat.

Lloc: Parc de les Morisques
Amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

24/11 a les 17h
Taller de disseny de bosses 
amb lemes contra les violències 
masclistes 
Emmarcat en els actes del 25 de novembre, el 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones, farem un taller de disseny 
de bosses amb missatges reivindicatius.

Lloc: Can Feliu 

22/11 a les 18h 
Teatre “Ludere” i col·loqui
Ludere és un espectacle teatral de la com-
panyia InHabitants escrit i dirigit per en Marc 
Rosich i basat en la història de la Caputxeta 
Vermella. Sovint, als relats populars, apareixen 
realitats esfereïdores, violència normalitzada, 
estereotips i missatges controvertits. En el cas 
de la caputxeta, culpem a la nena de ser devo-
rada pel llop, d’anar per un camí poc segur o 
parlar amb desconeguts. 
L’objectiu del projecte és explicar una història, 
tot utilitzant la màgia del conte i una posada 
en escena multidisciplinar, que evidenciï la ne-
cessitat de canvi del model de masculinitat que 
promou i legitima la violència de gènere.

Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal) 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de les Dones. 

Més informació, aquí: 

23/11 a les 18h 
Taller d’autodefensa feminista
El taller vol oferir eines a les noies i dones per 
poder detectar les diverses formes de violència 
de gènere i oferir possibles mesures i tècni- 
ques d’autoprotecció davant situacions de 
control, intimidació i/o possibles agressions.  
Activitat adreçada a dones a partir de 14 anys.

Lloc: Centre Cívic Can Feliu

Expressar lliurement la 
nostra opinió davant 
les actituds masclistes 
inadmissibles

Trencar el silenci quan 
siguis testimoni de  
la violència contra les 
dones o les nenes
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25N
Dia Internacional  
contra la violència 
masclista

25 de novembre 2022 Dia internacional contra la violència masclista

El Dia Internacional contra la violència masclista 
es commemora anualment el 25 de novembre 
per denunciar totes les violències que s’exerceixen 
sobre les dones de tot el món i per reclamar la seva 
eradicació. La jornada commemora la data en la 
qual van ésser assassinades les tres germanes 
Mirabal a la República Dominicana, a l’any 1981 
i la convocatòria la va iniciar el moviment feminista 
llationamericà. Al 1999, la jornada reivindicativa va ser 
assumida per l’Assemblea de les Nacions Unides.

Si ets víctima o coneixes alguna víctima de violència 
masclista pots adreçar-te a l’Espai Maria Mercè-Marçal 
on s’ubica el servei Municipal de Drets Civils i Gènere. 
Feminismes i LGTBI

Passatge Dalí, 8. Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00
Correu-e: sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat

Recordar que no és 
un assumpte privat 
que quedi a casa. No 
tolerar ni ocultar cap 
agressió!

Defensar la teva vida, 
lluitar per la teva  
independència, buscar 
la teva felicitat i apren-
dre a estimar-te

Compartir tot el 
nostre coneixe-
ment sobre eines 
i recursos 

24/11 a les 19h 
Doc del Mes: Estimada Sara 
Direcció: Patricia Franquesa. Espanya, Sèrbia 
i Noruega (2021) 60 min. VO en persa, anglès i 
català, subtitulada en català.
Un emotiu retrat de la Sara, la primera dona 
taxista de l’Afganistan. 

Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal) 
Amb el suport de l’Àrea de Cultura de la Dipu-
tació de Barcelona.

Més informació, aquí: 

25/11 a les 12h
Lectura del manifest del 25N i 
performance a càrrec dels i les 
joves dels centres educatius
Lloc: Lloc: Plaça de la Vila  

25/11 a les 17h
Seminari: Ioga amb Ailin i Susana 
Es recomana dur roba còmoda, màrfega pròpia 
i alguna peça de fruita per berenar

Lloc: Sala Muriel Casals del Casal Serra de 
Galliners
Organitza: Inacua i servei d’Esports 
Inscripcions gratuïtes:  
Complex Esportiu Municipal 
Tel. 93 721 39 75 
Mail: cemsantquirze@serveo.com

25/11 a les 21h
Teatre: “Ocells i llops” 
Espectacle de Josep M. De Segarra sota la di-
recció d’en Daniel Serra. La Lucrècia, una vídua 
i mare de família ancorada en el passat, té tres 
fills els comportaments dels quals li suposaran 
uns trasbalsos difícils de suportar. 
Lloc: Sala Josep Brossa (La Patronal)
Entrades: Donatiu 10€
Organitza:l’Associació Ateneu del Món

25/11 i 26/11 a les 17h
Fem debat: Dinàmiques i 
sensibilització sobre les violències 
masclistes
Les educadores de medi obert portaran dinà-
miques i activitats al carrer per sensibilitzar i 
debatre, amb les persones joves del municipi, 
sobre les violències masclistes.

Lloc: Carrers de Sant Quirze del Vallès

2/12 a les 19h
Contrallum
Contrallum és un projecte que combina diver-
ses arts per presentar una proposta holística 
que mira de fer evident el lligam entre sons, 
corporalitat i memòria.
Relata la història d’una àvia i la seva neta a 
través d’escenes teatralitzades i cançons 
populars que tenen un missatge explícit en re-
ferència a la feminitat i l’experiència de la dona 
al llarg dels segles.
És una proposta que inclou teatre, efectes 
audiovisuals, cultura popular, reivindicació, 
història musical, cant i música, patrimoni i tra-
dició. Contrallum és un projecte d’exploració, 
expressió i recerca musical, amb un caràcter 
volgudament femení.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de les Dones. 

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

ACTIVITATS ALS INSTITUTS: 

22/11 a les 9.30 i a les 12 h 
Teatre “Ludere” i col·loqui amb 
alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO
Ludere és un espectacle teatral de la com-
panyia InHabitants escrit i dirigit per en Marc 
Rosich i basat en la història de la Caputxeta 
Vermella. 

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de les Dones.

Dinàmiques de denúncia i 
identificació de les violències 
masclistes 
Els i les joves dels centres de secundària 
podran participar d’activitats durant l’hora 
del pati de diverses propostes fetes des 
del PIDCES per conscienciar, identificar i 
reflexionar entorn a les diverses manifes-
tacions de violències masclistes, el model 
de relacions afectives, els micromasclismes 
quotidians, etc.

 

Taller sobre les masculinitats 
crítiques 
L’activitat s’adreça de forma exclusiva a 
l’alumnat més jove del centre de formació 
per a persones adultes L’Olivera. Al taller 
es reflexionarà entorn a la creació social de 
la  identitat masculina i com influeix en la 
construcció personal de les persones. A càrrec 
del punt de salut emocional “Parlem-ne”.

Taller “mes enllà del blau i del 
rosa”: coeducació i qüestionament 
dels models de gènere.
El taller s’adreça a l’alumnat de primer cicle 
de ESO dels instituts  i te per objectiu revisar 
els models de gènere apresos identificar 
estereotips de gènere i generar alternatives 
d’educació en la igualtat. A càrrec del punt de 
salut emocional “Parlem-ne”.

Taller “i la meva mitja taronja  
on és?”
El taller s’adreça a l’alumnat de segon cicle de 
ESO dels instituts i te per objectiu aprendre 
a identificar les violències de gènere més  
normalitzades entre els i les joves, reflexionar 
sobre les relacions sexoafectives i sobre la idea 
de l’amor romàntic. A càrrec del punt de salut 
emocional “Parlem-ne”.

LES FONTS:

23,24 i 25/11 de 16.30 a les 
20h 
“Dinàmiques sobre el 25N”
Durant els dies 23, 24 i 25 a l’espai jove de 
Torre Julià els i les joves que s’apropin tindran 
al seu abast un recull de dinàmiques sobre el 
25N. Es podran realitzar conjuntament amb les 
dinamitzadores de l’espai.

Lloc: Centre Cívic Torre Julià

25/11 a les 16.30h 
Acte de denúncia de les 
violències cap a les dones + taller 
d’autodefensa feminista 

Lloc: Centre Cívic Torre Julià


