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Plantem-nos contra la violència
Del 17 al 24 de novembre de 2018

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

Anem a l’arrel. Plantem-nos contra la violència
Del 17 al 24 de novembre de 2018
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
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.

Del 19 d’octubre al 17 de novembre
Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
3r Concurs de fotografia contra la violència de gènere
Les imatges presentades han de donar context a la frase
“Això també és violència”
Categoria única (participació individual, a partir de 12 anys)
Bases complertes: http://biblioteca.platjadaro.com
Dissabte 17 de novembre
18-20.30 h · Sala Polivalent · Castell d’Aro
Activitats de sensibilització en igualtat, en el marc del 3r
Kombat d’Aro
16.30-20 h · Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Activitats de sensibilització en igualtat, en el marc del Dia
dels Infants
Dimarts 20 de novembre
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
17.30 h · Lliurament de premis del 3r Concurs de Fotografia
contra la violència de gènere de la Biblioteca Mercè Rodoreda
18 h · Taula Rodona · Dones i procés migratori. Experiències
de resiliència (activitat del 2n Cicle de Conferències, Diàlegs
i Reflexions per un poble inclusiu i divers)
Dissabte 24 de novembre
Carrer Mossèn Cinto Verdaguer · Platja d’Aro
16 h · Carpa de sensibilització, tallers i photocall
17 h · Performance
18 h · Lectura del manifest
18.30 h · Cloenda i refrigeri

