#25NRebel
Campanya contra les violències
masclistes.
I tu, també et rebel·les?
Vine a recollir el teu domàs i penja’l
al balcó o a una finestra.
Publica la teva foto amb el domàs
o amb el cartell a les xarxes socials
amb el hashtag #25NRebel i
etiqueta’ns @aixonoesamor_stboi

Els domassos es podran recollir
del 16 al 24 de novembre en horari
d’obertura dels equipaments:
· Can Jordana
· Servei d’Informació Juvenil El Punt
(Can Massallera)
· Casals de barri
· Mercats municipals

Contra les violències
masclistes.
I tu, també et rebel·les?

Més informació a:

www.igualtatsantboi.cat
Aquesta campanya compta amb la col·laboració del Taller de Poesia
i Escriptura Creativa per a Gent Gran. Vídeos disponibles a
@aixonoesamor_stboi i a @igualtatstboi

#FemEquipContralesViolencies
Campanya contra les violències masclistes als esports. Busca’ns a les
xarxes @aixonoesamor_stboi @igualtatstboi i ajudan’ns a difondre el vídeo,
sobretot si ets un club o entitat esportiva. A Sant Boi, fem equip contra les
violències masclistes!

Mou-te contra les violències masclistes.
A partir del 25 de novembre
Des del Club d’Atletisme Sant Boi ens proposen fer quilòmetres per lluitar
contra les violències masclistes a través d’un recorregut urbà amb 12 fites.
Gratuït i accessible per a tothom.
Organitza: Club d’Atletisme Sant Boi amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.
Més informació a:
moutecontralesviolenciesmasclistes.cat

25 de novembre
Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

#25NRebel
aixonoesamor.cat

Dilluns,
23 de novembre
a les 19 h

Dimarts,
24 de novembre
de 9.30 a 13 h

XERRADA sobre prostitució, dirigida
per Cristina Simó Alcaraz, presidenta
del Moviment Democràtic de Dones de
Catalunya i co-coordinadora de la Xarxa
Estatal de Municipis Lliures de Tracta i
Explotació Sexual.
Sessió telemàtica sense inscripció prèvia
a través de:
https://reuniones.izquierdaunida.org/
23NEUSantBoi
Organitza: Esquerra Unida Sant Boi

JORNADA: Violències masclistes i
dones amb discapacitats
Persones destinatàries: professionals
dels àmbits vinculats al Circuit local
d’actuació envers la violència masclista i
professionals de l’àmbit social, educatiu i
sanitari i entitats.
Lloc: Pendent segons les indicacions de
les autoritats sanitàries. Serà presencial
o en línia. Dies abans de la jornada us
enviarem la informació pertinent.
Organitza: Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Inscripció prèvia a: www.igualtatsantboi.cat

A les 18.30 h
TAULA RODONA: Les violències
masclistes en temps de pandèmia
Reflexionem amb professionals que es
dediquen a l’atenció de dones víctimes de
violències.
Organitza: Feminismes Sant Boi en Comú
Activitat en línia
Més informació a:
www.santboiencomu.cat

Dimecres,
25 de novembre
CAMPANYA: Niñas y mujeres, vivas y
libres porque los derechos de las niñas
y mujeres son derechos humanos.
Vídeo elaborat per l’Agrupació de St. Boi.
Difusió a: facebook/socialistes.santboi,
santboi.socialistes.cat, @psc_santboi
Organitza: PSC Sant Boi

A les 19 h
CONCENTRACIÓ I LECTURA
DEL MANIFEST
Lloc: Pendent segons les indicacions de
les autoritats sanitàries. Serà presencial
o en línia. No cal inscripció, publicarem la
informació a les xarxes.

Divendres,
27 de novembre
de 17 a 19 h
CONVERSA VIRTUAL oberta a totes
les persones que vulguin apropar-se al
fenomen de la violència masclista: definició
de conceptes, recursos disponibles,
prevenció i altres aspectes d’interès.
Activitat en línia
Al canal de Youtube de Did Associació
Organitza: Did Associació
Per a més informació:
info@didassociacio.com

#25NRebel

Dilluns,
30 de novembre
de 11.30 a 12.30 h
PONÈNCIA TEATRAL: Deshilando las
violencias machistas,
a càrrec de Pamela Palenciano
Lloc: al canal de Youtube del Consell
Comarcal del Baix Llobregat. mitjançant
el següent enllaç:
https://www.youtube.com/channel/
UCqAOsE9eoL7I6F9l1GnHCcQ
Organitza: Consell de les Dones del Baix
Llobregat
En el cas que les competicions
esportives es puguin realitzar durant
el cap de setmana del 21 i 22 de
novembre, els clubs esportius de
la nostra ciutat faran la lectura del
manifest del 25 de novembre abans
d’efectuar les competicions.
Teniu a la vostra disposició l’intèrpret
de llengua de signes, per a la jornada
del 24 de novembre. Per sol·licitar-lo
haureu de contactar amb el CRDD
(crdones@santboi.cat) amb un mínim
de 48 hores d’antelació.
També ens podeu visitar:
www.igualtatsantboi.cat
@igualtatstboi
www.aixonoesamor.cat
@aixonoesamor_stboi

aixonoesamor.cat

