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Dimecres 25 de novembre de 2020

Proposta

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

ACTIVITATS

Manifest #25N: Adhesió al manifest institucional: www.castellarvalles.cat/25N
., Difusió de vídeo a xarxes socials Fem Castellar

Castellar Jove #25N: performance sabates liles: Plaça d’El Mirador: acte d’art i
memòria de denúncia dels feminicidis

Escola d’Adults: exposició “La tortura”: Recull de frases contra el masclisme i
fotografies de sabates de taló, instrument de tortura i símbol d’opressió de les
dones. Participeu-hi enviant pensaments i imatges a l’Escola (Pedrissos, 9 baixos,
escoladults@castellarvalles.cat)

Filmografia de denúncia de violència sexista: Selecció de pel·lícules de denúncia
de violència sexista del Club Cinema Castellar a www.clubcinemacastellar.com

Bibliografia contra la violència sexista: Selecció de lectures de la Biblioteca
Municipal Antoni Tort relacionades amb la violència envers les dones

ESPAI PÚBLIC

La Dona Acollidora, amb mascareta feminista! Acció de sensibilització sanitària
i de reivindicació feminista

Senyalització a la via pública contra la violència masclista. Prou a les agressions
masclistes! Hem col·locat senyals a les entrades del municipi i a diversos punts per
conscienciar de la necessitat d’eradicar les violències envers les dones!

Diposita aquí el teu masclisme! Ens adherim a la campanya de l’Institut Català de
les Dones que pretén reconèixer i desmuntar el masclisme per llençar-lo directament
a la paperera

SERVEIS

Servei d’Informació i Atenció a les Dones:  Informació, assessorament, primera
atenció i acompanyament en els àmbits laboral, social, personal, familiar i d’altres.
Inclou assessoria jurídica (cita prèvia  
www.castellarvalles.cat/assessoriajuridicadones) i serveis de suport Psicodona i
Psicoinfància

Punt lila virtual: Espai obert a la ciutadania per atendre situacions d’assetjament
i/o de violències masclistes i lgtbi-fòbiques que es puguin donar a la vila. Si veus o
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vius una agressió o sents malestar de gènere pots deixar els teus missatges a
www.castellarvalles.cat/puntlila

Establiments segurs contra la violència masclista: Si sents que casa teva deixar
de ser un espai segur  per a tu o els teus fills i filles, ves a un establiment contra la
violència masclista i trucaran per tu al 900 900 120. Atenció comerciants!
Actualitzem la llista! Apunteu-vos-hi a 
www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona

Telèfons d’atenció contra la violència masclista: Línia d’atenció contra la
violència masclista (24 h): 900 900 120. 

Més informació a:

Regidoria de Feminisme

C. de Portugal 2C

Tel. 937144040 (de 9 a 14 h)

Organitza | Regidoria de Feminisme / Comissió municipal per la igualtat
d’oportunitats

Lloc | Diversos espais i horaris

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

http://www.castellarvalles.cat/puntlila
http://www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona

