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de les Dones

25 de novembre
Dia internacional contra 

la violència masclista

Durant tot el mes de novembre: Exposició “Rosa Leveroni, dona de lletres” a la Biblioteca Sant Agustí
Dilluns, 21 de novembre: Inici de la campanya de difusió de lemes antimasclistes, amb pancartes penjades al carrer. 
Setmana 21 a 25 de novembre
Acció de fotografia participativa (photocall) als centres educatius a càrrec de l’Oficina Jove:
  l Punt Òmnia (dies 21 al 24)
	 	 l Institut Aubenç (dia 22, a les 13 h)
	 	 l UEC (dia 22 a les 15:30 h)
Dijous, 24 de novembre
10.50 – 11.45 h. Taller sobre noves masculinitats, a càrrec de Paco Abril, de l’Associació d’homes igualitaris, a l’IES Aubenç,    
           alumnes de 2n ESO.
13.00 – 13.55 h. Taller sobre noves masculinitats, a càrrec de Paco Abril a l’IES Joan Brudieu, alumnes de 2n BTX.
18.45 – 20.30 h. Conferència de Paco Abril a l’IES Joan Brudieu. Alumnes de Cicles formatius i tota la població en general.
Divendres, 25 de novembre
Difusió a les xarxes socials de l’acció als centres educatius de fotografia participativa (photocall) a càrrec de l’Oficina Jove
11.15 h. Taller interactiu de teatre (a càrrec de la Fusteria Arts Escèniques) a la Salle, per alumnes de 4t d’ESO 
11 a 13 h.  Presentació “Violència masclista a l’Alt Pirineu i Aran. Estereotips que dificulten la detecció. Experiències 2012-2016”
  l Sònia Ribot. Jurista del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Alt Pirineu i Aran.
  l Anna Pujol. Psicòloga Infanto-juvenil del SIE Alt Pirineu i Aran.
  l Anna González. Treballadora social del SIE Alt Pirineu i Aran.
  l Sílvia Mota. Psicòloga de dones adultes del SIE Alt Pirineu i Aran
13.30 h. Lectura del manifest en acte públic a la plaça Soldevila, sota el Mur del Civisme
Acció de teatre, a càrrec d’alumnes del grup jove de la Fusteria  
A continuació, acció de fotografia participativa (photocall) pública davant del mur del civisme, amb la ciutadania
20.15 h. Lectura del manifest a la sala de plens de l’Ajuntament d’Oliana

ACTES A L’ALT URGELL

l Institut La Valira (dia 24, de 10,35 a 14,50 h)
l La Salle (dia 25, de 12,15 a 13,15 h)
l Mur del civisme (dia 25, a les 13:30 h)

 Organitza:  Col·labora:
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