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25
de novembre
2019
Dia Internacional 
per a l’eliminació 
de la violència 
envers les dones

Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

Cervelló, del 20 al 28 
de novembre de 2019



  Dimarts 26 de novembre

18 h Xerrada: “Violències masclistes: FAQ - Preguntes freqüents” a 
càrrec de Maria Jesús Rodríguez Carrero, psicòloga forense especialitza-
da en violència masclista i directora del Servei d’Intervenció Especialitza-
da del Baix Llobregat

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló

  Dijous 28 de novembre 

De les 10 h a les 14 h Taller artístic “Amors Quotidians” a càrrec de 
l’Associació Teatral Mousiké adreçat a l’alumnat del SI Cervelló

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló

17.30 h L’hora del conte: L’Artur i la Clementina, a càrrec de la Sara 
Genovart

Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca

Del 18/11/2019 al 30/11/2019 Selecció de llibres amb motiu del Dia 
internacional contra la violència masclista a la Biblioteca municipal

Concurs Talla Ja! amb la violència masclista
Concurs de fotografia adreçat al col·lectiu 
de joves d’entre 15 i 30 anys que organitza 
el Servei Comarcal de Joventut 
del Baix Llobregat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Cervelló.

SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
Del 20 al 28 de novembre de 2019

  Dimecres 20 de novembre

10 h Taller sobre violències masclistes a càrrec de María Mateo Pérez, 
psicòloga del Servei d’Atenció Psicològica per a les Dones de l’Ajunta-
ment de Cervelló

Lloc: La Masia

  Diumenge 24 de novembre

7a Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista

9 h Trobada davant de l’Ajuntament de Cervelló, es repartiran uns moca-
dors de coll identificatius de la marxa

10.15 h Sortida Pl. Catalunya de Molins de Rei

12.30 h Acte central al Parc Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat
En arribar a Sant Feliu s’oferirà xocolatada a càrrec de “les Xocolateres de 
Cervelló”

  Dilluns 25 de novembre 

17.30 h Acte institucional amb motiu del Dia internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les dones

Lectura del manifest a càrrec de la Clara Escajedo Pastor autora del llibre: 
La Elegía del Verdugo

Acció artística espectacle de dansa: Incógnito de Lali Ayguadé i Xavier 
Auquer

Encesa d’espelmes i repartiment de llaços a càrrec de l’Associació de 
Dones

Lloc: Plaça de l’Ajuntament Si ens toquen a una, ens toquen a totes!


