
Jornades 
25 de Novembre

Dia Internacional 
per a l’Erradicació 
de la Violència vers 
les Dones

Microviolències:

ni petites 
ni insignifi cants
Talla-les abans 
que creixin

#NoEmControlis!

#DeQuèVas!

— Ei, què fots 
mirant-me el

 MÒBIL?

— Ei, que t’enviï 
la ubicació d’on  

 SÓC?

— Ei, 
tu a mi no em   

TOQUIS!

— Ei, 
surto de festa i  

 PUNT!

DIPTIC_MICROMASCLISME-148X210_02.indd   1 15/11/17   18:07



Microviolències:

ni petites ni insignifi cants
Talla-les abans que creixin

#NoEmControlis!

18 h. Concentració pública amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones. 

Lectura del Manifest amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones. 

Acte simbòlic en homenatge a les dones assassinades 
per violència masclista a l’Estat Espanyol. 

Tancament artístic a càrrec de Soulmates.

Lloc: plaça Major.

A través de plafons es visualitzaran les diferents accions 
de sensibilització que es fan a la ciutat en relació amb 
la violència masclista.

Acte de ciutat

Divendres 24 de novembre, a les 17 h

Conferència i taula rodona. 

Microviolències: com detectar-les 
i aturar-les d’arrel. 

A càrrec de Irene Blasco, psicòloga 
de l’Associació de Dones Clara Campoamor 
i Mireia Foradada, referent del projecte 
“Els paranys de l’amor”

Tallers de Prevenció de Relacions Abusives. 
Lloc: Espai Jove La Casa Gran.

Trobada Comissió LGTBI

Divendres 17 de novembre, a les 19 h  

Espai on refl exionarem i compartirem 
discriminacions, agressions 
i violències #metoo
Lloc: Espai Jove la Casa Gran.  

Formació sobre violència masclista

Dilluns 20 de novembre, a les 10.30 h

Formació jurídica adreçada als i les diferents 
agents del Circuit Local d’Atenció a la 
Violència Masclista.
A càrrec de Gemma Nicolás Lazo, doctora 
en dret, jurista del SIAD de Gavà i advocada 
a Elna Advocades. 
Lloc: sala d’actes Biblioteca Josep Soler Vidal. 

Contacontes infantil a les biblioteques

21 de novembre, a les 18 h 

Contacontes “De nenes i donetes”, noies 
sense por, valentes i llestes que viuen la vida 
com una aventura. 

A càrrec d’Elisabeth Ulibarri.

Lloc: a la Biblioteca Josep Soler Vidal.

23 de novembre, a les 18 h

Contacontes a càrrec de ConteCans.

Lloc: a la Biblioteca Marian Colomé.

Taller “Eines per una comunicació no sexista”

Dijous 23 de novembre, a les 17.30 h

Us presentarem un recurs en format web 
perquè pugueu descobrir si la comunicació 
del vostre voltant és sexista.

A càrrec de Raquel Marquès, de l’Observatori 
de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.

Col·locació Placa Passatge Flora Tristan

Divendres 24 de novembre, a les 16 h

Acte de descoberta de la placa del Passatge.

Taula informativa  de l’Associació de Dones
Clara Campoamor

Dissabte 25 de novembre, al matí

Organitza: Associació de Dones Clara 
Campoamor 
Lloc: Plaça Major

V Marxa de les Dones del Baix Llobregat 

Diumenge 26 de novembre, a les 10.30 h 

Sortida des de Cornellà, plaça de 
l’Ajuntament, i arribada al parc de la Torre 
Blanca, a Sant Feliu de Llobregat, a les 12 h. 

Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Més informació i inscripcions: 
igualtat@gava.cat, tel. 93 263 91 00 ext. 94 40

Campanya adreçada als centres educatius

24 de novembre, a les 10 h

Teatre fòrum Toca de peus a terra

Adreçat a 3r de Secundària. 
Lloc: Espai Maragall.

Acció de sensibilització als patis

Dimecres 22 de novembre, 
a l’Institut El Calamot.

Dijous 23 de novembre, 
a l’Institut de Bruguers. 

Exposició “Trencant les desigualtats!”

Del 18 al 30 de novembre. 

Recull d’il·lustracions de dones feministes 
que a través de l’art lluiten contra el 
masclisme i la violència.

Lloc: Espai Jove La Casa Gran. 

Exposició “Gavà contra la violència masclista!”

Del 24 de novembre al 15 de desembre 

Lloc: Plaça Major i SIAD Gavà.

Campanya de sensibilització als comerços: 
“No estàs sola” 

S’han elaborat unes bosses amb el lema 
“No estàs sola” i amb informació de recursos 
en relació a la violència masclista que es 
repartiran als comerços i fl eques de la ciutat.
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