
PROGRAMACIÓ

DIMARTS 21 NOVEMBRE
19.30 h Sala Isidor Cònsul i Giribet
Conversa amb Ada Castells (escriptora) i Anna R. 
Ximenos (psicóloga i màster en estudis sobre la 
dona a la UAB), sobre la temática “La inseguretat 
i la dependència. Com perdre la por a ser un 
mateix”. Es pren com a referència el llibre Pura Sang 
d’aquesta escriptora.
La biblioteca ofereix exemplars del llibre en préstec.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit i Fundació Anti-
gues Caixes Catalanes i BBVA-CX.
La Biblioteca ha fet una guia de recomanacions de pel·lícules 
entorn les violències de gènere que ens faran reflexionar 
sobre aquesta problemàtica.

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE
19 h  Acte institucional per commemorar  
el Dia Contra la Violència de Gènere

• Música i lectura de textos per part de l’alumnat 
de l’Institut  

• Paraules contra la violència de gènere
• Exposició i tria de les propostes de logotip del 

Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 
treballades per l’alumnat de l’Escola d’Arts Gràfiques 
Antoni Algueró. 

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE
12.30 h Parc de Torreblanca
Acte central de la 5a Marxa El Baix Llobregat 
contra la Violència de Gènere
Lectura del manifest i xocolatada 
Organitza: Consell de les Dones 
del Baix Llobregat

DISSABTE 2 DE DESEMBRE
11 h Camp de Futbol
• Partit per la igualtat de mares i pares obert a la 

ciutadania i classe de zumba
Inscripcions a l’Atlètic Sant Just Club de Futbol (Di-
lluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h al Camp 
de Futbol). Organitza: Atlètic Sant Just 
Club de Futbol 

DATA A CONCRETAR
Casal de Joves
 “Capgirant les masculinitats i feminitats. 
Privilegis, costos i responsabilitats”
Taller per explorar col·lectivament la construcció social 
masculina, femenina i el seu estereotip nociu; i per 
prendre consciència de l’impacte social de la masculi-
nitat i feminitat hegemònica i patriarcal. 
Més informació: Casal de Joves
Organitza: Diputació de Barcelona

25 DE NOVEMBRE 
DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

Vam començar...
El passat 12 de novem-
bre amb la sortida al 
teatre per veure “La 
Treva”, a la qual hi van 
assistir 90 dones i que 
va organitzar JustDones.

Segon trimestre 
de 2017: al Baix 
Llobregat, 558 dones 
víctimes de violència 
han denunciat

En marxa...
• Curs de defensa per-

sonal per a dones amb 
el Club de Taekwondo 
Sant Just

• Marxa exploratòria 
d’urbanisme en clau de 
gènere pel Barri Centre
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