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• Campanya de formació a la Policia Local vers la detecció i intervenció amb dones en situació de violència de 
gènere.

• Campanya de sensibilització als instituts juntament amb l’Observatori de les Dones per a l'eradicació de la 
violència masclista. 

• Homenatge a Montserrat Roig (escriptora i periodista) en el 25è aniversari de la seva mort.
 Els dimecres �ns al desembre, de 18.30 a 19.30h, lectura de textos de l’autora a la plaça de la Sardana, baixos. 

Del 12 al 19 de desembre, exposició entorn la seva obra i llegat. Dia 14 de desembre xerrada de Roger 
Sempere, Isabel Clara Simó, Betzabé García, a les 19h al Centre Cultural Mercè Rodoreda. 

ALTRES ACTIVITATS

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 900 900 120

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Àrea de Serveis a la Persona

Av. Barcelona, 41  -  Tel. 93 477 00 51  -  donesdespi@sjdespi.net
https://www.facebook.com/donesdespi.santjoandespi/

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dilluns i dimecres, de 17 a 19 hores. 

Del 12 al 27 de novembre, acció col·lectiva 
contra les violències masclistes.
Consell de dones de Sant Joan Despí. 
Penja teles liles al balcó de casa teva, decora
el teu aparador amb motius liles, vesteix-te de lila...
Utilitzem el lila per sensibilitzar i visibilitzar el nostre 
suport a totes les dones que pateixen violència 
masclista.

Dissabte 12 de novembre a les 17.15 hores al 
Centre cívic Les Planes
Associació de Dones Progressistes. Cinefòrum. JOY. 
Una història de superació i fortalesa femenina davant les 
dificultats de la vida. L’empoderament de les dones. 

Dijous 17 de novembre a les 18.30 hores
a l’Agrupació del PSC.
Carrer de Josep Maria Pi i Suñer, 18.
PSC Sant Joan Despí. Xerrada: "Opinió als tribunals 
sobre els drets de les dones", a càrrec de Lucía Avilés, 
magistrada i sòcia fundadora de l'Asociación de Mujeres 
Juezas de España. 

Dimarts 15 de novembre a les 18.30 hores,
al local d’ICV. Carrer de Catalunya, 28
Dones amb iniciativa de Sant Joan Despí. Acció 
contra les violències masclistes “Vestim de lila el carrer”
Dimarts 15 de novembre a les 19 hores, al 
local d’ICV. Carrer de Catalunya, 28
Dones amb iniciativa de Sant Joan Despí. Xerrada: "Dona, 
guerra civil i refugiades al Baix Llobregat (1936-1939)". A 
càrrec de Gemma Tribo i Taveria, historiadora.

Un any més, la campanya contra les violències masclistes convoca les dones i els homes de Sant Joan Despí a 
participar activament en tot un seguit d’accions que es desenvoluparan entre el 12 i el 27 de novembre. Hem de fer sentir 

la nostra veu per expressar el rebuig a les agressions que arreu del món es produeixen contra les dones i les nenes. 

Dissabte 19 de novembre a les 18.30 hores a la 
plaça del Mercat de les Planes
Associació Violeta, contra la violència de gènere.
No t'oblido. Acte per donar veu a les dones víctimes de la 
violència masclista.

Dilluns 21 de novembre a les 18 hores al
Centre Cultural Mercè Rodoreda. Sala Camèlies
SiqueEspot/SísePuede. Les Dones PODEM. Xerrada: 
"Violència de gènere, una reflexió conjunta per a 
reconèixer i superar aquesta xacra social". Ponent: 
Ángels Martínez Toledo. Amaltea Igualtat Cooperativa.

Dimarts 22 de novembre a les 19.30 hores
al local Filles de Maria.
Carrer de Jacint Verdaguer, 24.
ERC Sant Joan Despí. Xerrada col·loqui amb la diputada 
al Congres Ana Surra, ex refugiada d’origen uruguaià.

Diumenge 27 de novembre a les 10.30 hores
IV Marxa contra al violència masclista
Sortida de l'Àrea de Serveis a la Persona (av. de 
Barcelona, 41), el recorregut es farà caminant fins arribar 
al parc de Torreblanca, on tindrà lloc l’acte central a les 
12 hores.
Organitzat per catorze ajuntaments i pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

Divendres 25 de novembre a les 18 hores a 
l’Àrea de Serveis a la Persona.
Avinguda de Barcelona, 41
Consell del Dones de Sant Joan Despí.
Cadena humana i lectura del manifest a càrrec d'Olga 
Torres Hostench, guanyadora del XVI Premi de Relats 
Breus per a Dones.


