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TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 24h:*010
807 117 010 si truques des d’un mòbil o des de fora de Mataró
(*Preu trucada des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA.
Preu de la trucada des d’un mòbil 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA)

contra la violència      envers les dones

16h • Plaça de la Peixateria

TALLERS PER A NENS I NENES
JUGAR I APRENDRE
Diferents tallers de maquillatge, pintura i poesia per passar-s’ho bé
i reflexionar sobre el respecte i la igualtat entre les persones.

17,30h • Plaça de l’Ajuntament. Davant de Can Palauet

VISITA GUIADA
EXPOSICIÓ “ON SÓN LES DONES?”
Visita guiada per aquest recorregut per les representacions pictòriques
femenines en l’art català de finals del segle XIX i tot el segle XX.
Són pintures que mostren a les dones en diversos espais: l’àmbit domèstic,
els escenaris socials, els espais naturals... i com els canvis polítics,
econòmics i socials han transformat la seva presència a la vida quotidiana.

18h • Plaça de la Peixateria

TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA
MARINA, LA NOIA QUE SOMNIAVA VOLAR
Un conte entranyable: la història d’una noia que viu un entorn
tancat i trist. Somnia en ser lliure, volar, viure... Serà capaç
de canviar la situació? De ben segur que sí! no us ho perdeu!

19h • Plaça de la Peixateria

LECTURA DEL MANIFEST
L’actriu Anna Lluch farà la lectura del manifest
contra la violència envers les dones.

19,15h • Plaça de la Peixateria

COMPANYIA NS DANSA
ESSÈNCIES
Espectacle de dansa que fa un recorregut poètic per la vida
i els sentiments femenins. Amb diferents llenguatges artístics il·lustra
les vides de dones de diversos entorns i edats. Música popular,
d’autor, poesia... per presentar aquest retrat delicat i tendre.

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL

contra la violència
envers les dones

A M B  L A  C O L · L A B O R A C I Ó  D E :

PER COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA

ENVERS LES DONES, EL DISSABTE 25 DE NOVEMBRE,

US CONVIDEM A PARTICIPAR D’AQUESTES ACTIVITATS I ESPECTACLES,

que presentarà el periodista Espartac Peran

Em va mig de sper tar
una matinada
un e sc lat  de  papal lones
de  l l iber tat .
M A R I A  R O S A  L L A B R É S
Papallones de llibertat (fragment)


