Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrat a Bogotà (Colòmbia) l’any 1981. En aquesta trobada les dones
van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos
que patien moltes presoneres polítiques.
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, que van
morir a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits
empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats
van aparèixer al fons d’un barranc. Adela (Dedé) Miraval va ser l’única germana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al
moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament,
aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va
donar caràcter oficial a aquesta data.
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Amb el suport de:

Del 7 al 28 de novembre de 2019

Commemoració de la jornada del 25 de novembre
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència Envers les Dones
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Dijous del 7 al 28 de novembre

Dilluns 25 de novembre

• Taller d’autodefensa femenina per a joves
16.30-19 h · Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Joves de 14 a 29 anys · Inscripció prèvia

• Feminicidis oficials vs femincidis reals
17.30 h · Plaça Major · Platja d’Aro
Encesa d’espelmes

Dijous 14 de novembre
• Tastet d’autodefensa femenina
18-20 h · Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Obert a totes les edats · Inscripció prèvia

• Recital · La boca descosida
18 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
A càrrec de la rapsoda Alba Mascarella
Acte central, poesia d’autores interpretada
Espectacle de petit format, delicat i valent a parts iguals

Dimecres 20 de novembre

Dimarts 26 de novembre

• Taller · XnoGrafia *
16-19 h · Masia Bas · Platja d’Aro
A càrrec de Dona Cançó. Joves de 1r i 2n d’ESO
Elaboració d’una cançó de Trap, desmuntant el discurs de
la pornografia i acostant-nos al respecte i l’acceptació

• El color de les joguines. Per un Nadal lliure de sexisme
17.30 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
A càrrec d’Igualtat Creativa. Adreçat a famílies amb infants
Xerrada de coeducació

Divendres 22 de novembre
• Activitat de sensibilització envers la violència masclista
17.30-19 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Emmarcada dins el Punt de Trobada de Gent Gran
Dissabte 23 de novembre
• Taller participatiu · Moviendo el verso *
16.30 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de Lo Relacional. Dirigit a persones adultes
Acció formativa, creativa i participada per fer-nos
conscients de les violències de gènere
Col·labora: Associació de Dones de la Vall d’Aro

Dimecres 27 de novembre
• Cineforum · Solas
17 h · Centre Cívic Ca La Rafaela · Castell d’Aro
A càrrec de CIMAE. Obert a tothom
Dijous 28 de novembre
• Cineforum · Solas
17 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de CIMAE. Obert a tothom
* Cal inscripció prèvia · ccivic@platjadaro.com

