PROGRAMA
10 de novembre | 14:30 a 15:30 h | Sala de Plens
Formació bàsica en violències masclistes per a comerços i
altres establiments que vulguin formar part de la xarxa de Punts
Liles Quotidians
Informació i Inscripcions: pigualtat@ajlagarriga.cat

15 de novembre
Institut Manuel Blancafort, professorat de 3r i 4t d’ESO
Si ens toquen a una, ens toquen a totes, a càrrec de Drac Màgic
A les xarxes volem ser lliures i no valentes, a càrrec de Drac Màgic
15, 17 i 22 de novembre
Institut Manuel Blancafort, Escola Sant Lluís i Institut Vil·la Romana
Punt Lila als Patis, a càrrec de Joventut i Igualtat
17 de novembre
EMAD, alumnat de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Descobrint nous models de masculinitat, taller a càrrec de l’Esberla
18 de novembre
Institut Vil·la Romana, alumnat de cicles formatius
Sexisme i violència masclista a les xarxes, xerrada a càrrec de
Marta Roqueta-Fernàndez, investigadora de la UOC
19 de novembre | 19 h | Teatre el Patronat
Niña mamá, d’Andrea Testa, Argentina, 2019, V.O.
Informació i reserva d’entrades (gratuïtes): www.teatredelagarriga.cat

22 al 28 de novembre | Poliesportiu
Bàsquet contra les violències masclistes, A càrrec del CB la Garriga
23 i 25 de novembre | Institut Vil·la Romana, alumnat de cicles formatius
Desmuntant els manaments de gènere, tallers a càrrec de l’Esberla
24 de novembre a l’11 de desembre | Biblioteca Municipal Núria Albó
Lliures i sense por, exposició de l’Institut Català de les Dones
24 i 25 de novembre | Cinema Alhambra
“Una joven prometedora”, d’Emerald Fennell
Passi per a l’alumnat de Batxillerat dels Instituts Manuel Blancafort i Vil·la
Romana

24 novembre | 19:30 h | Biblioteca Municipal Núria Albó
Ser dona a l’Afganistan d’avui, a càrrec de Nàdia Ghulam
Inscripció prèvia a la Biblioteca

24 novembre | Al final del Ple | Can Luna
Lectura del Manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones

25 de novembre | 10 a 14 h | Plaça de l’Església
Punt Lila Quotidià, a càrrec de Cúrcuma
10 h i al llarg de tot el dia Les Dones d’Ara Visibilitzem les Violències
Masclistes
Durant la tarda Mural contra les violències masclistes, a càrrec
del Grup d’Art Urbà de l’Espai Jove
17:30 h Elles, píndoles feministes, a càrrec de la Melancòmica
Tot seguit: Micro obert: vine digue’s la teva contra les violències envers
les dones
18:30 h Ni una més, a càrrec de Dansa Disset
20 h Un violador en tu camino (Las Tesis), a càrrec de les
FeministesLG
27 de novembre | 18 h | Sala Altell del Teatre El Patronat
Ordres de Protecció i Violència Institucional, a càrrec de la Dra. Encarna
Bodelón, Directora del grup Antígona, la Sra. Lucía Avilés, magistrada del
Jutjat Penal núm. 2 de Mataró i la Sra. Lucía Ortiz, jurista del SIAD de la Garriga
20 h | Teatre el Patronat
Ritos de Amor, del Comando Señoras
Informació i reserva d’entrades (gratuïtes): www.teatredelagarriga.cat

3 de desembre | 9:30 a 13:30 h | Sala de Plens
Formació básica per a la prevenció de les violències masclistes
adreçada a personal municipal, a càrrec de Cúrcuma
Informació i inscripcions: pigualtat@ajlagarriga.cat

6 de desembre | 11 h | Sortida des del Centre de Visitants
Les dones, a la cuina a pelar pèsols, a càrrec del Centre de
Visitants
Informació i reserves a visitalagarriga.cat info@visitalagarriga.cat o al
telèfon 610477823

