
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Del 12 al 30 de novembre 
 > EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA  

Defensores del cos-territori 
Dones que defensen la terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres.  
D’Ester Pérez Berenguer. Exposició virtual a: www.mirades.suds.cat 
Organitza: CIRD-Ajuntament de Mataró 

 
 
Del 14 al 28 de novembre 

> INTERVENCIÓ 

Sabates vermelles 
Exposició de sabates vermelles com a símbol del dolor i en record a  
les dones assassinades al món.  
Organitza: Teixit de Dones i les entitats del Consell Municipal d ’Igualtat, 
 

 
Del 16 al 17 de novembre 
> DOCUMENTAL  

Les Resilients 
El documental mostra l’emergència de la nova escena musical feminista a  

través de quatre bandes  liderades per dones. Un projecte de Clack en  
col·laboració amb el Grup Enderock  
Visionat 1: del 15 al 17 de novembre a: https://n9.cl/ejx1  

Organitza: Xarxa d’Espais Joves – Serveis Juvenils de Mataró  
 
 

Divendres, 20 de novembre 
> PROGRAMA DE RÀDIO  

“Amb veu de dona” Les dones a la guerra civil  
A Mataró Ràdio 89.3 FM de 12 a 13 h, amb la historiadora Margarida Colomer.  
Per internet a www.mataroradio.cat 
Organitza: Dones Reporteres de Mataró 

Col·labora: Mataró Ràdio 
 
 

Dilluns, 23 de novembre i dijous 26 de novembre 
> DOCUMENTAL i DEBAT 

La memoria de las olvidadas  
Veus i experiències de dones que van viure la Guerra Civil espanyola.  
Amb la participació d'Antonia Jover de l 'Associació d'expresos polítics i una historiadora. 
A l’Institut Laia l’Arquera i a l’Institut Puig i Cadafalch  

Organitza: Vocalia Dones Laia L’Arquera de Pla d’en Boet  
Col·labora: Associació de la Memòria història  
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Del 23 al 24 de novembre 
> DOCUMENTAL  

Les Resilients 
El documental mostra l’emergència de la nova escena musical feminista a  
través de quatre bandes  liderades per dones. Un projecte de Clack en  

col·laboració amb el Grup Enderock  
Visionat 2: del 22 al 24 de novembre a: https://n9.cl/ejx1 
 

> COL·LOQUI VIRTUAL  
sobre el documental Les Resilients amb la seva directora, Cristina Madrid  
Instagram LIVE: el dimarts 24 a les 18h a: https://www.instagram.com/mataro_jove/  

Organitza: Xarxa d’Espais Joves – Serveis Juvenils de Mataró  
 
 

Dimarts, 24 de novembre 
> HORA DEL CONTE ESPECIAL 

Marina i el somni de volar 
Espectacle visual que combina teatre de text, danses del món i titelles. 
A càrrec de la Companyia NSdansa. Edat recomanada: a partir de 4 anys.  
A les 18 h, al canal Youtube https://www.youtube.com/user/lapompeufabra  

Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró 
 
 

Dimecres 25 de novembre 
> VÍDEO A LES XARXES SOCIALS 

No són Números, són Vides 
A partir de les 10.30 h a Youtube de CCOO 
Organitza: CCOO VORMAROS 
 

> MANIFEST  

Lectura del Manifest de rebuig contra les violències masclistes  
A les 12 h a través de Youtube de CCOO  

Organitzen: CCOO VORMAROS i UGT Mataró-Maresme 
 
 

Dimecres 25 de novembre 
> CONCENTRACIÓ  

Concentració de rebuig contra les violències masclistes  
Lectura Manifest a càrrec de membres de Teixit de Dones 
Davant Ajuntament a les 19.30 h 
Acció en directe per Instagram @teixitdonesmt  

Organitza: Teixit de Dones en col·laboració amb les entitats del Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBI i el CIRD, Centre per a la Igualtat i Recursos per a les dones  
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Dijous, 26 de novembre 

> ACCIÓ A LES XARXES 

Cerdanyola atura la violència 
Publicació de videos reivindicatius a les xarxes socials  
Facebook i Instagram @donesdecerdanyola  
Entrevista de la presidenta de l 'Associació Raquel Fernández a Ràdio La Veu TV 

http://www.laveucdm.cat/  
Organitza: Associació Dones de Cerdanyola i col·laboració de l 'Espai Jove de Cerdanyola 
> XERRADA  

Les violències masclistes en temps de conflicte 
A càrrec d’Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en l’abordatge  
 de les violències masclistes i sexuals.  

A les 19 h,  al canal Youtube https://www.youtube.com/user/AjuntamentdeMataro  
Organitza: CIRD- Ajuntament de Mataró 
 

 
Del dissabte 28 al diumenge 29 de novembre 
> PEL·LÍCULA  

Force of habit (2019) 
Visionat gratuït a través https://www.filmin.es/serie/force-of-habit 
Dissabte 28 i diumenge 29 de novembre 

Organitza: CIRD-Ajuntament de Mataró 
 
 

Dissabte, 28 de novembre 
> PRESENTACIÓ LLIBRE 

“Trencar el silenci” de Mireia Boya. 
Diàleg amb la Laia Nonell d’Omnium Cultural  
Als Jardins de l'antic escorxador  a les 17.30 h 
Activitat pendent de l'evolució de la situació sociosanitària actual. 

Organitza: Arqueres Rebels de Mataró 
 
 

Dilluns, 30 de novembre  
> XERRADA 

La veu de les dones grans 
A càrrec de Violeta García Guió, psicòloga, terapeuta Gestalt  
A Zoom a les 16 h, inscripcions via whatsap al 662 302 311 o a gga@ajmataro.cat  
Organitza: Ajuntament de Mataró 

 
 
Divendres, 4 de desembre 

> TEATRE 

Sortida d’emergència, de pell i de fil 
Coreografia i interpretació d’Antonella D’Ascenzi i Antonia Roux  

Al Teatre Monumental, a les 20 h 
Accés gratuït amb invitació. Iinvitacions a: www.entradesculturamataro.cat  
ctivitat pendent de l'evolució de la situació sociosanitària actual. 

Organitza: CIRD 

http://www.laveucdm.cat/
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