
Col·labora:

Consell Municipal de les Dones
Comissió Municipal del Circuit d’Actuació contra la Violència de Gènere i en l’entorn Familiar



JORNADES DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

DILLUNS 13 DE NOVEMBRE

TEATRE:
Ja n’hi ha prou.
(Es treballa el tema de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amistats,
escola).

Adreçat a l’alumnat de secundària
Horari: 10:30 hores
Lloc: Sala Margarida Xirgu

DILLUNS 20 DE NOVEMBRE

TEATRE:
Ja n’hi ha prou.
(Es treballa el tema de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amistats,
escola).

Adreçat a l’alumnat de secundària
Horari: 15:30 hores
Lloc: Sala Margarida Xirgu

ACTE CENTRAL

PRESENTACIÓ I INAUGURACIÓ A CÀRREC DE:
Antonio Padilla Reche, Alcalde
Núria Milà i Gonzalo, regidora de Polítiques d’Igualtat

EXPOSICIÓ:
Inauguració de l’exposició d’homenatge d’Esther Besolí a les "Víctimes del Maltractament"
patrocinada per la CAM. Del 20 de novembre al 10 de desembre.

INAUGURACIÓ:
Centre d’informació i recursos per a les dones

CONFERÈNCIA:
“Violència de gènere i els maltractaments a les persones grans”a càrrec de Adela Agejo
i Bartolomé, professora- col·laboradora del màster de violència de gènere a la UAB.

Horari: 18:45 hores
Lloc: C.M. Frederic Mompou

SERVEIS A LES PERSONES:

· Atenció a la Infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix centre Frederic Mompou.
·       Servei de intèrpret de signes
· Atenció domiciliària: Les persones que tinguin a càrrec seu algun familiar dependent (discapacitat o

persona gran) i vulguin assistir a la conferència es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana i fer la sol·licitud fins al 16 de novembre:

Telèfon: 936651150   E-mail: e-oac@castelldefels.org

DIMECRES 22 DE NOVEMBRE

CINEMA:
NO és NO.
Presentarà el curtmetratge el director i veí de Castelldefels Andrés Tejada.

TEATRE:
Ja n’hi ha prou.
(Es treballa el tema de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amistats,
escola).

Aquestes activitats són obertes a tota la població
Horari:19 hores
Lloc:Centre Municipal Frederic Mompou

SERVEIS A LES PERSONES:

· Atenció a la Infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix centre Frederic Mompou
· Atenció domiciliària: Les persones que tinguin a càrrec seu algun familiar dependent (discapacitat o

persona gran) i vulguin assistir a la conferència es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i fer la sol·licitud fins al 20 de novembre:

Telèfon: 936651150
E-mail: e-oac@castelldefels.org

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE

CINEMA:
AGUA.
Directora:Deepa Mehta
Pel·lícula que tracta sobre la dona a la India: “Els llibres sagrats diuen que una vídua té tres op-
cions: Casar-se amb el germà més jove del seu marit, cremar-se amb el seu marit o dur una vida
de total abnegació”

Horari: 19 hores
Lloc: Cines Filmax del centre comercial  l'Ànec Blau
Entrada gratuïta:L'accés al cinema serà lliure fins a completar l'aforament de la sala

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE

MANIFESTACIÓ-CONCENTRACIÓ:

· 11:30 hores Sortida de la seu del Grup de Dones de Castelldefels, c/ Blas Infant, núm. 15
 fins a l’Ajuntament

· 12:00 hores Concentració i lectura de manifest

Fem una crida a tots els homes i les dones, perquè siguin solidaris i assumeixin la
responsabilitat de rebutjar públicament i expressament qualsevol tipus de violència.


