#25NRebel

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

25N ‘Aquí ens rebel·lem
contra les violències masclistes’
Aquest any tonem a fer visible el rebuig col·lectiu contra
les violències masclistes. I tu, també et rebel·les?
Si encara no tens el teu domàs perquè els anys anteriors
et vas quedar sense, vine a recollir-lo i penja’l a un balcó
o a una finestra.
El pots recollir a Can Jordana (c. Ebre, 27) fins esgotar
existències, a partir del 14 de novembre i fins el 25 de
novembre (de dilluns a dijous de 8h a 20h i els divendres
de 8h a 15h).
Publica la teva foto amb el domàs a les xarxes socials amb
el hashtag #25NRebel i etiqueta’ns a @aixonoesamor_stboi.
Més informació a:
www.igualtatsantboi.cat

Fora violències masclistes
a l’espai públic
Publicació a les xarxes de la pintada d’un mur contra
les violències masclistes a l’espai públic.

#feinalliuredeviolencies
Campanya per lluitar contra les violències masclistes a
l’àmbit laboral, contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Busca’ns a les xarxes @aixonoesamor_stboi @igualtatstboi
i ajuda’ns a difondre el vídeo.
També podeu visitar-nos:
www.igualtatsantboi.cat
www.aixonoesamor.cat
@igualtatstboi
@aixonoesamor_stboi

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

#25NRebel
aixonoesamor.cat

aixonoesamor.cat

#25NRebel
Dimecres,
16 de novembre
a les 10.30 h

Dimarts,
22 de novembre
a les 9.30 h

WEBINAR Assetjament sexual i per
raó de sexe en l’àmbit laboral, a càrrec
de Noemí López Larroya, advocada
laboralista.

JORNADA Violències masclistes a
l’àmbit laboral. Assetjament sexual i
per raó de sexe

Places limitades
Inscripcions a: www.igualtatsantboi.cat
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

Dilluns,
21 de novembre
a les 18 h
CINEFÒRUM. Una cuestión de género,
dirigida per Mimi Leder
Sinopsi: Biopic sobre la jutgessa del
Tribunal Suprem dels EUA Ruth Bader
Ginsburg, la segona dona en la història
(després de Sandra Day O’Connor) que
va servir en aquest alt òrgan judicial.
Ginsburg va ser nomenada per l’alt
tribunal el 1993 pel President Bill Clinton.
Ruth, amb el seu marit l’advocat Martin
Ginsburg, va canviar el curs de la història
amb un cas singular sobre discriminació
de gènere que va obrir el camí per a la
igualtat als Tribunals.
Lloc: Cal Ninyo (c/ Major, 43)
Organitza: Associació Equilibri, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi i
Benito Menni CASM

Persones destinatàries: professionals
dels àmbits vinculats al Circuit local
d’abordatge de les violències masclistes,
entitats i institucions de l’àmbit social,
sanitari, sindicats i teixit empresarial.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(c/ Baldiri Aleu, 6)
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Hi haurà Servei d’intèrpret de llengua de
signes.
Inscripcions a: www.igualtatsantboi.cat

a les 16 h
XERRADA sobre la violència masclista:
tipus de violències
Lloc: Casal de Camps Blancs (c/ Salvador
Seguí, 2)
Organitza: Cultura Viva Santboiana

Dimecres,
23 de novembre
a les 19 h

Dissabte,
26 de novembre
de 10 h a 13 h

XERRADA COL·LOQUI. L’amor fa
mal?, conversa sobre l’amor tòxic i els
estereotips patriarcals, a càrrec de
Marisol Rojas Fernández, psicòloga i
escriptora del llibre Amor Sostenible.
Superando los mitos románticos y los
estereotipos de género, Lluïsa Moret
Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat i responsable de l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat del PSC i Sensi
Domínguez Recio, Regidora d’Igualtat de
gènere, Feminisme i Reforma horària de
Sant Boi de Llobregat.

TALLER POPULAR per fer visibles les
diverses violències contra les dones
Lloc: Plaça de la República
Organitza: Associació Veïns La Unió

Lloc: c/ de la Rutlla, 1
Organitza: PSC Sant Boi
Servei d’espai infantil amb reserva
prèvia fins el dia 21 de novembre: telèfon
637.456.284/ pscsantboidll@gmail.com

Divendres,
25 de novembre
a les 12 h
CONCENTRACIÓ I LECTURA DEL
MANIFEST
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

a les 17.30 h
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.
Lloc: Aparcament de l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya Sant Boi (c/ J.Torras i Bages)
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Hi haurà servei d’autocar.
Places limitades

Diumenge,
27 de novembre
a les 9.30 h
IX 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
Inscripcions a: www.igualtatsantboi.cat

Del 16 al 26
de novembre
RUTA ESPORTIVA CONTRA LES
VIOLENCIES MASCLISTES. Masterclass
i tallers de defensa personal i pujada a
peu a Sant Ramon
Lloc: Casals de barri de la ciutat i
Muntanya de Sant Ramon
Organitza: Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Més informació i inscripcions a:
www.instagram.com/santboiesports/
www.facebook.com/SantBoiEsports/

