LA VIOLÈNCIA NO ÉS NOMÉS UN COP. La Verneda i la Pau
Exposició:

Actes
de commemoració
“Vivas
nos queremos, als
ni una menos”

barris
de Santdijous
Martí14 de novembre
Inauguració,
(a les 18 h)

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1 (cafeteria)
Fins al 30 de novembre, de 9 a 21 h

La violència no és només un cop
Disseny del cartell

Institut Bernat Metge
Menorca, 55
Fins al 30 de novembre
Més informació:

barcelona.cat/santmarti
Bcn Sant Marti

@Bcn_SantMarti

Targeta SOS pa’llevar

Accions de dones, amb la col·laboració de
SPC de la Verneda i la Pau

Fins al 30 de novembre
Org: El barrio de mi casa

Escultura femenina

A càrrec de ‘Somos todas’

De l’11 al 25 de novembre

Activitats de sensibilització
per a alumnat

A càrrec de la Comissió de gèneres del Seguí

Institut Salvador Seguí
Pont del Treball Digne, 15
De l’11 al 25 de novembre

Vecina, baja tu silla

La ciutat amb mirada de dona

Parlem de violències

Plaça de la Pau
Dimecres 13 de novembre, a les 17 h

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1, 2n (sala d’actes)
Dimarts 19 de novembre, a les 18.30 h

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1 (espai de famílies)
Dilluns 25 de novembre, a les 15 h

Les violències

La violència no és només un cop

Recursos i eines per a les dones, amb
Les Vernedes i Helia Dones Somos Venus

Què puc fer com a veïna?

Xerrada col·loqui amb l’Equip de Policia
de Barri de la Guàrdia Urbana

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1 (cafeteria)
Divendres 15 de novembre, a les 18 h

Canviem els contes infantils
A càrrec de ‘La 2a’

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1, 2n (sala d’actes)
Dilluns 18 de novembre, a les 18 h

Què fem amb el bullying?

Fòrum obert, organitzat per l’institut
Bernat Metge

Escola La Pau
Extremadura, 15
Dimarts 19 de novembre, a les 15.15 h

Cinefòrum de Ciutats vivibles, organitzat per
FAVB Entrepobles, col·lectiu Punt 6

Xerrada i taller, organitzat per Moviment per
la pau

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1, 2n (sala d’actes)
Dimecres 20 de novembre, a les 10.30 h

Dansem contra les violències

A càrrec del Casal de Barri La Palmera

Pl. de la Palmera de Sant Martí
Dijous 21 de novembre, a les 18 h

Accions de Dones

Comerços liles, taller de llaços liles i
polseres, de pancartes, de serigrafia i
xapes... amb la col·laboració de SPC de la
Verneda i la Pau, Solidària Associació i el
CAP La Pau, i l’organització de EnREDando,
El barrio de mi casa, Las del Barrio, Les
Vernedes i Moviment per la pau

Casal de Barri La Pau
Pere Vergés, 1, 2n (sala d’actes)
Divendres 22 de novembre, d’11 a 13 h i
de 17.30 a 19.30 h

Tertúlia de dones, amb les professionals del
CAP La Pau

Acte final. Homenatge, flashmob i passos
liles, amb la col·laboració de SCP de la
Verneda i la Pau

Rambla de Guipúscoa
(davant Metro La Pau)
Dilluns 25 de novembre, a les 17 h

Tastet d’autodefensa

Per a noies de 12 a 16 anys, amb la
col·laboració del Punt InfoJOVE Sant Martí.
Cal inscripció prèvia

Ludoteca La Verneda Alta
Santander, 6
Divendres 29 de novembre, a les 17.30 h

Actes de commemoració als

barris de Sant Martí

EL 25N, ALS BARRIS DE SANT MARTÍ

El present és
feminista!

Taller d’autodefensa

El 25 de novembre se celebra el Dia
Internacional per l’Eliminació de la
Violència vers les Dones. Des del
Districte de Sant Martí volem sumarnos a les reivindicacions feministes
en benefici d’una societat lliure de
violències masclistes i posar en
valor el nostre teixit associatiu que
treballa dia a dia en la prevenció,
l’acompanyament i l’atenció a les
dones víctimes d’aquesta xacra.

també desenvolupen un seguit
d’activitats i actes commemoratius,
que podreu trobar en aquest programa
i a les quals us animem a totes i a tots
a participar.

Violència no és únicament l’agressió
física; també ho és el menyspreu, la
diferència salarial, els tocaments en
l’espai públic, els acudits masclistes,
les agressions sexuals, la publicitat
sexista, tornar amb por a la nit... I
des de les institucions tenim el deure
d’impulsar mesures per erradicar
aquestes violències però també el
d’acompanyar i donar suport a les
entitats que hi treballen diàriament.

Lorena Domínguez i Liébana
Consellera de Feminismes i LGTBI

És per això que volem agrair la tasca
que fan les associacions i entitats
de Sant Martí en la lluita contra les
violències envers les dones i que, al
voltant d’aquesta data tan assenyalada,

Per un Sant Martí lliure de violències
masclistes. Salut i gràcies!
David Escudé Rodríguez
Regidor del Districte

Amb l’equip del Punt d’Informació i Atenció
a les Dones - PIAD

Punt InfoJOVE Sant Martí
Rambla de Prim, 87
Diumenge 3 de novembre, a les 16.30 h

Documental contra la violència
masclista

Organitzat per l’Assoc. de Veïns i Veïnes del
Poblenou, amb la col·laboració de l’Assoc. In
Via

Assoc. de Veïns i Veïnes del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42
Dimecres 20 de novembre, a les 19 h

“Només una vegada”

Actuació a càrrec de la companyia ‘Només
una vegada’, inclosa en el programa
‘Barcelona Districte Cultural’

Centre Cívic Parc Sandaru
Buenaventura Muñoz, 21
Dimecres 20 de novembre, a les 20 h

Grafit contra la violència masclista

Pintada del mural, amb la col·laboració de
l’Assoc. In Via

Casal de Barri del Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
Dissabte 23 de novembre, a les 17 h

Dansateràpia

Casal de Barri del Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
Dilluns 25 de novembre, a les 19 h

Parlem de:
‘Així és l’ablació genital femenina’

La violència de gènere de la qual ningú
no parla, a càrrec de Dones dels Grups de
l’Amistat

Casal de Gent Gran Joan Casanelles
Concili de Trento, 35
Dimarts 26 de novembre, a les 17 h

As Punkas Possible

Mostra artística i trobada de pensament
laboratori creació, amb Vulnus Arts Vives i
Recerca
Accés lliure (aforament limitat)

Balladona: flamencoteràpia

Amb l’equip del Punt d’Informació i Atenció
a les Dones - PIAD

Casal de Barri del Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
Divendres 29 de novembre, a les 18 h

Taller d’autodefensa feminista

Tastet d’autodefensa per potenciar la
seguretat física i emocional a través de la
conscienciació de l’espai, la postura i la
comunicació verbal i no verbal, a càrrec de
l’equip del Punt d’Informació i Atenció a les
Dones - PIAD

Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87
Dimarts 3 de desembre, a les 16.30 h

Performance del Grup Besòs Creació

Sala Beckett
Pere IV, 228
Dimecres 27 de novembre, a les 17.30 h

El grup de Teatre Dansa utilitza el cos
per expressar i transmetre emocions,
sentiments, sensacions, pors, alegries,
inseguretats...

Cafè tertúlia: ‘Contra la violència
masclista, ens cuidem’

Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87
Dimarts 3 de desembre, a les 18.30 h

Amb l’Assoc. de Dones Àmbar – Prim
Accés lliure

Espai Carmen González
Catània, 3
Dijous 28 de novembre, a les 17 h

Xerrada: ‘Igualtat de gènere’

Amb la Mireia, antropòloga social, a proposta
de l’Assemblea de Joves Besòs i Maresme,
i amb debat posterior amb les persones
assistents

Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87
Dijous 5 de desembre, a les 17 h

Jam session feminista

Les noies de l’AJB organitzaran una acció
per reivindicar el paper i la veu de la dona en
aquests espais musicals

Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87
Dijous 5 de desembre, a les 20.30 h

