#25NRebel

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

25N ‘Aquí ens rebel·lem
contra les violències masclistes’
Aquest any volem tornar a fer visible el rebuig col·lectiu contra
les contra les violències masclistes. I tu, també et rebel·les?
Si encara no tens el teu domàs perquè l’any passat et vas
quedar sense, vine a recollir-lo als mercats de la ciutat i penja’l
al balcó o a una finestra.
Publica la teva foto amb el domàs a les xarxes socials amb el
hashtag #25NRebel i etiqueta’ns @aixonoesamor_stboi.
Els domassos es podran recollir als mercats del 16 al 24 de
novembre en horari d’obertura d’aquests (fins a esgotar
existències).
Més informació a: igualtatsantboi.cat

#XarxesLliuresDeCiberViolències
Campanya contra les violències masclistesa les xarxes
i a internet. Busca’ns a les xarxes @aixonoesamor_stboi
@igualtatstboi i ajuda’ns a difondre el vídeo.
Volem unes xarxes socials lliures de violències masclistes.

Mou-te contra les violències masclistes.
Des del 15 al 25 de novembre et proposem fer quilòmetres
per lluitar contra les violències masclistes. Surt a fer Activitat
Física com, quan i on vulguis i suma els teus quilòmetres a
través de la pàgina web.
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Més informació a: moutecontralesviolenciesmasclistes.cat

#FemEquipContraLesViolenciesMasclistes.
Campanya contra les violències masclistes als esports a tots
els clubs esportius de la ciutat. A Sant Boi fem equip contra
les violències masclistes.

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

#25NRebel
aixonoesamor.cat

Dijous,
18 de novembre
a les 18 h
aixonoesamor.cat

#25NRebel
Dilluns,
8 de novembre
a les 18.30 h
XERRADA COL·LOQUI Només sí és sí.
El projecte de llei de garantia integral
de la llibertat sexual, a càrrec de Lluïsa
Moret Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi
de Llobregat i responsable de l’Àrea
de Polítiques d’igualtat del PSC, Sònia
Guerra López, Diputada per Barcelona al
Congrés dels Diputats. Modera: Cristina
Muñoz Hernández, Regidora de Protecció
Civil i del barri de Marianao de Sant Boi
de Llobregat
Lloc: c/ de la Rutlla, 1
Organitza: PSC Sant Boi
Servei d’espai infantil amb reserva prèvia:
672.310.928/ pscigualtat@gmail.com

Dimecres,
17 de novembre
a les 17.30 h
LECTURA DE CONTES INFANTILS.
Lectura de contes contra les violències
masclistes de l’escriptora Gemma Lienas
amb il·lustracions en directe amb la
il.lustradora Raquel Gu.
Lloc: Cal Ninyo ( c/ Major, 43).
Organitza: Ajuntament de Sant Boi
Inscripció prèvia a: www.igualtatsantboi.cat

CINEFÒRUM: En tierra de hombres,
dirigida per Niki Caro
Sinopsi: Josey Aimes (Charlize Theron),
mare soltera, torna al seu poble natal al
nord de Minnesota i, per tirar endavant,
busca feina a les mines de ferro, un
treball dominat completament per homes.
Aviat Josey es veurà sotmesa a tota mena
d’humiliacions pel sol fet de ser dona.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(c/ Baldiri Aleu, 6)
Organitza: Associació Equilibri, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi i
Benito Menni CASM

Divendres,
19 de novembre
a les 18.30 h
CINEFÒRUM i COL·LOQUI POSTERIOR
Biografía del cadáver de una mujer curt
documental dirigit per Mabel Lozano i
guanyador del Premi Goya 2020.
Sinopsi: Una dona víctima de tràfic.
Assassinada a trets. Ens mira. Ens parla.
Ens concerneix. Des de l’any 2000 més de
45 dones en situació de prostitució han
estat assassinades a Espanya. Torturades.
Apunyalades. Ofegades. Degollades.
Cremades. Llençades al buit. Tres havien
aconseguit la condició de testimonis
protegits. Tot i així, van tenir una mort
brutal. Aquesta és la història d’una d’elles.
Lloc: Cinemes Can Castellet (c/ Jaume I, 32).
Organitza: Ajuntament de Sant Boi.
Reserva la teva entrada a les taquilles
dels cinemes a partir del 8 de novembre.
Aforament limitat.
SERVEI DE GUARDA D’INFANTS AMB
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA INFANTIL:

La vida d’en carbassó
Reserva la teva entrada a les taquilles
dels cinemes a partir del 8 de novembre.
Aforament limitat

Dimarts,
23 de novembre
JORNADA: Pornografia, una forma de
violència sexual
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: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(c/ Baldiri Aleu, 6). Presencial i en
streaming al canal de Youtube de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Organitza: Ajuntament de Sant Boi
Hi haurà servei d’intèrpret de llengua de signes.
Inscripció prèvia: www.igualtatsantboi.cat

Dimecres,
24 de novembre
a les 18.30 h
STAND-UP, MONÒLEG, MICROTEATRE
Un pols entre la lògica i l’espontaneïtat, entre
el teatre visible i l’invisible, entre l’humor i la
sensibilització per a la igualtat de gènere.
Amb Xavi Demelo i Gemma Aguiló.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(c/ Baldiri Aleu, 6)
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dijous,
25 de novembre
a les 10.30 h
CONCENTRACIÓ I LECTURA DEL
MANIFEST
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Lloc: Aparcament de l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya Sant Boi (c/ J.Torras i Bages)
Organitza: Ajuntament de Sant Boi
Hi haurà servei d’autocar.
Places limitades.
PONÈNCIA Sobrevivir a los abusos
sexuales, a càrrec de Rosa Garcia
Presidenta de l‘Associació TrebolMent.org
i supervivent.
Lloc: c/ Lluís Castells, 9
Organitza: Podem Sant Boi

Divendres,
26 de novembre
a les 18 h
HORA DEL CONTE Ningú més que l’altre,
sessió de contes infantils sobre la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, a
càrrec de la companyia Xavi Demelo.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(c. Baldiri Aleu, 6)
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Diumenge,
28 de novembre
a les 9.30 h
VIII MARXA EL BAIX LLOBREGAT
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Lloc d’inici: Plaça de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
Lloc d’arribada: Parc Torreblanca de Sant
Feliu del Llobregat
Organitza: Consell Comarcal del Baix
Llobregat amb la col·laboració dels
ajuntaments de la comarca
Inscripció prèvia a: www.igualtatsantboi.cat

a les 17.30 h

de 12h a 14h

ALCEM LA VEU CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Sortida cap a la manifestació unitària
per commemorar el Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones, a Barcelona.

TALLER POPULAR per fer visibles les
diverses violències contra les dones
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Associació Veïns La Unió

