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“Totes les nostres veus” us convoca a participar, col·laborar i assistir a tot un seguit d’accions que tindran lloc a la
ciutat de Sant Joan Despí. Durant el mes de novembre us instem a alçar la veu per expressar el rebuig a la violència
masclista en totes les seves formes contra les dones i les nenes que es produeix arreu del món i donar suport molt
especialment a les dones del municipi que han patit de primera mà aquesta xacra.

Acció col·lectiva contra les violències masclistes: del 6 al 26 de novembre penja teles liles al balcó de casa teva, decora el teu
aparador amb motius liles, vesteix-te de lila... Utilitzem el lila per sensibilitzar i visibilitzar el nostre suport a totes les dones que
pateixen violència masclista.
Dilluns 6 de novembre a les 19.30 hores, a la plaça de l’Ermita. Associació Violeta, contra la violència de gènere. 5 minuts de silenci.
Dissabte 11 de novembre a les 18 hores, al Centre Cívic Les Planes. Associació Dones Progressistes. Amalgama musical.
Dilluns 13 de novembre a les 18 hores, al carrer de Catalunya, 28. Dones amb Iniciativa. Acció contra les violències masclistes: "Vestim de
lila el carrer" a càrrec de l'Associació Dones Marhaba.
Dissabte 18 de novembre a les 18 hores, al Centre Cívic Les Planes. Associació Dones Marhaba. “Dona i migració” a càrrec de Souad
Bulben, presidenta de l’Associació Dones Marhaba.
Dimarts 21 de novembre a les 18.30 hores, al carrer Josep M. Pi i Suñer, 18. PSC. “Realitat jurídica dels menors davant la violència de
gènere” per Núria Milà, presidenta de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat, advocada especialista en dret de família i
violència de gènere i Belén García, primera secretària del PSC de Sant Joan Despí.
Dijous 23 de novembre a les 16.30 hores, al Centre d’Esplai El Nus. Esplai El Nus. Cinefòrum per a joves i adolescents amb la pel·lícula
“Yo soy la Juani”. Passarem una bona estona mirant la pel·lícula, menjant crispetes, xerrant i compartint opinions. Inscripcions a
joves@esplaielnus.org

Dijous 23 de novembre a les 18.30 hores, a la Sala Camèlies, Centre Cultural Mercè Rodoreda. Les Dones Podem SJD. “Per a l'erradicació
de les violències masclistes”, a càrrec de Noelia Bail, Secretaria de Coordinació General Podem Catalunya, i Ruth Moreta, Secretaria
d'Organització de Podem Catalunya.
Divendres 24 de novembre a les 19 hores, a la Sala Camèlies, Centre Cultural Mercè Rodoreda. ERC. Xerrada sobre violència de gènere a
càrrec d’Alba Vergés, diputada al Parlament de Catalunya.
Dissabte 25 de novembre a les 12.30 hores, a la plaça de l’Ermita. Ajuntament de Sant Joan Despí i Consell de Dones. Cadena
humana i lectura del manifest a càrrec de membres del circuit de violència de Sant Joan Despí.
Dissabte 25 de novembre a les 18 hores, a la plaça de l’Ermita. Associació Violeta, contra la violència de gènere. NO T’OBLIDO.
Diumenge 26 de novembre, sortida a les 10 hores del Centre Cívic Les Planes. Consell Comarcal Baix Llobregat. V Marxa contra
les violències de gènere. El recorregut passarà per l’Àrea de Serveis a la Persona, plaça de l’Ermita i finalitzarà al parc de
Torreblanca on tindrà lloc l’acte central a les 12.30 hores amb xocolatada, lectura del manifest contra la violència masclista i
minut de silenci.
Dimecres 29 de novembre a les 18.30 hores al carrer de Catalunya, 28. Dones amb Iniciativa. Xerrada: "Pacto de Estado contra la
violencia de genero", avenços i mancances, a càrrec Maria Freixanet, Senadora d'En Comú Podem i membre de la Comisión de Igualdad
del Senado.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 900 900 120
ALTRES ACTIVITATS
• Tallers a les entitats i personal de l’Ajuntament per detectar el llenguatge sexista en les comunicacions.
• Concurs per a joves #noemtoquiselwhatsapp per sensibilitzar-los de la violència vers les dones.
• Elaboració del Pla Municipal d’Igualtat 2017-2020 que permeti col·lectivament definir els nous objectius i accions
a realitzar.
• Revisió del protocol del circuit de violència per tal de reduir les agressions masclistes en el municipi.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Àrea de Serveis a la Persona

Av. Barcelona, 41 - Tel. 93 477 00 51 - donesdespi@sjdespi.net
https://www.facebook.com/donesdespi.santjoandespi/
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dilluns i dimecres, de 17 a 19 hores.
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