Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

“No més violència contra les dones!”, programa
d’activitats a l’entorn del Dia Mundial de la No Violència
contra les Dones
El 25 de novembre és el Dia Internacional de la No Violència contra les
Dones. Per commemorar aquest dia i per sensibilitzar la ciutadania sobre
aquesta xacra social, l’Ajuntament i les entitats de dones de la ciutat
preparen un programa d’activitats amb el lema “No més violència contra
les dones!”.
Com és habitual, entre les activitats més destacades trobem la lectura pública
del Manifest del Dia Internacional, que tindrà lloc davant la Casa de la Vila, el
divendres anterior a la diada, 23 de novembre, a les 12 del migdia.
Però les activitats de sensibilització comencen uns dies abans. El proper
divendres, 16 de novembre, es farà la presentació de l’Espai Safareig, al CIRD
Joana Barcala, amb la xerrada-taller “Estimar des de la llibertat”. Diumenge 18,
la caminada del programa esportiu Itineraris es dedicarà a la lluita contra la
violència de gènere. Entre els actes programats, també destaca el magazine
Posa’t les piles de Ràdio Mollet, que el dia 23 de novembre estarà dedicat al
Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones amb el tema “Amor
sense dependència, si us plau”, amb la participació de membres de
l’Observatori Local de la Violència de Gènere.

Programa sencer d’activitats
16 de novembre, 6 de la tarda
CIRD Joana Barcala
Presentació Espai Safareig
Xerrada-taller: Estimar des de la llibertat, a càrrec de M. José Chinchilla
18 de novembre, 10 del matí
Estació de França
Caminada contra la violència de gènere
Dins el programa esportiu Itineraris. Circuit La Llera-Montmelo (7’5 km)
Cal inscripció prèvia als centres cívics de la ciutat
23 de novembre, 9 a 2/4 d’11 del matí
Ràdio Mollet (96,3 FM)
El magazine Posa’t les piles estarà dedicat al Dia Internacional de la No
Violència Contra les Dones amb el tema “Amor sense dependència, si us

plau”, amb la participació de membres de l’Observatori Local de la Violència de
Gènere
23 de novembre, 12 del migdia
Plaça Major
Lectura del Manifest del Dia Internacional de la No Violència Contra les
Dones
23 de novembre, de 5 a 8 del vespre.
Av. Llibertat (davant del Mercat Municipal)
Estand de difusió i sensibilització sobre la violència de gènere
Associacions de Dones de Mollet
Presentació Tele-assistencia mòbil de Creu Roja Mollet Baix Vallès
30 de novembre, de 3 a 5 de la tarda
Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n ‘Arimon
Taller de Defensa Personal i consells d’autoprotecció
Cal inscripció prèvia al CIRD Joana Barcala o al correu
cirdjoanabarcala@molletvalles.cat
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