
DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE
Il·luminació violeta de la Casa de Cultura
Can Ginestar
per donar visibilitat al Dia Internacional Contra la 
Violència Masclista.
 
DIJOUS 18 DE NOVEMBRE 
19 h, Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar
Tertúlia amb la Conxa Solans Roda,
guanyadora de la 10a edició del Premi Literari Delta de 
narrativa escrita per dones amb l’obra “Res no es pot amagar”.
L’acompanyarà l’escriptora i crítica literària, Ma. Àngels Cabré.
La biblioteca facilitarà un exemplar del llibre a les 
persones interessades.
 
DIJOUS 25 DE NOVEMBRE 
18 h, plaça Verdaguer
Acte institucional davant l’Ajuntament
amb la participació d’alumnat de l’Institut i la coral 
Coraggio. Lectura del manifest del Dia Internacional 
contra la Violència Masclista i testimonis de dones 
víctimes de violència masclista.
 
DIVENDRES 26 DE 
NOVEMBRE
18.30 h, Casal de Joves
Taller de defensa personal 
Activitat gratuïta.
Inscripcions: presencialment al Casal de Joves, 
al correu casaldejovessantjust@gmail.com o per 
whatsapp 630 185 143.

DIUMENGE 
28 DE 
NOVEMBRE
12.30 h, parc de Torreblanca
Acte central de la 8a Marxa El Baix Llobregat
contra la Violència Masclista. 
Lectura del manifest i xocolatada. 
Sortida des del parc del Parador de Sant Just a les 12 h. 
 DIMARTS 30 DE NOVEMBRE
17.30 h, a La Vagoneta
“Gogaritxi i els seus Vindicontes”. Espectacle 
i taller de contacontes 
que pretén proporcionar un espai per a la creativitat 
i la construcció de la personalitat, i contribuir a una 
socialització allunyada d’estereotips de gènere i violències.
En col·laboració amb el Dia de la Ciutat Educadora.
Inscripcions a santjust.cat/inscripcions
  Exposicions
Del 16 al 30 de novembre, al Casal de Joves
“Violència masclista en parella: 
desmuntem mites”.
Aquesta exposició proposa una revisió d’alguns mites 
associats a l’amor romàntic i a la violència masclista, 
i  ofereix  idees i elements de reflexió per transformar 
aquests mites i creences i avançar, així, vers unes 
relacions lliures de violència masclista.
Horari: dimarts, dijous i divendres d’11 a 14 h. 
De dilluns a dissabte de 16 a 21 h 

Exposició i recomanació de llibres sobre
feminisme i identitat sexual a la Biblioteca
Joan Margarit.

Cicle de Literatura i violència masclista sobre
el tractament literari de la violència masclista. 
El Servei de Biblioteques impulsa per tercer any 
consecutiu el cicle Literatura i violència masclista sobre el 
tractament literari de la violència masclista.   
El cicle consta de 4 clubs de lectura virtual adreçats a 
persones usàries de les biblioteques. 
Més informació a biblioteques.gencat.cat

Campanya “Dona, estem amb tu”.
Difusió dels recursos i serveis contra la violència 
masclista a través de banderoles, tríptics i polseres.

25 de novembre
DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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