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Amb el suport de

JORNADES 25N 2022
Programació d’activitats

Dissabte 19 de novembre  de 17 a 19 h a Ca la Badia

Taller Violències masclistes i resistències a les 
pantalles

De dones i noies que parlen entre elles d’agressions viscudes al carrer, els debats 
feministes al voltant dels usos de l’espai públic es traslladen a les pantalles a través 
del cinema, les sèries i les campanyes. En aquesta activitat, visionarem fragments 
audiovisuals que posen en escena narratives de resistència, desmuntant mites i 
tòpics. Farem una activitat creativa col·lectiva on articular campanyes en contra les 
violències masclistes al carrer. 

Taller adreçat a joves entre 15 i 18 anys.  Cal inscripció prèvia.
A càrrec de Drac Màgic (amb el suport de la Diputació de Barcelona)

Del 21 de novembre al  7 de desembre  al vestíbul de la 
Biblioteca Municiapal Can Baró

Exposició:Lliures i sense Por 

Exposició   pensada per reflexionar sobre què són les violències sexuals, com 
identificar-les, quines són les causes, i què es pot fer davant situacions de violència.

Activitat realitzada amb el suport de l’Institut Català de les Dones

Del 21 al 25 de  novembre al  Casal de la Gent Gran Les 
Magnòlies

Mural: Què es per a tu una relació sana?
Participa-hi en la creació del mural col·laboratiu.

Activitat realitzada pel Casal de la Gent Gran Les Magnòlies

 

Divendres 25 de novembre a les  19 h a plaça sant Antoni

Instal·lació efímera en representació
dels feminicidis del 2022

 Lectura del manifest i concentració ciutadana.

Divendres 25 de novembre a les  22 h a la Societat 
Sant Telm 

Teatre: L'últim cop, de Mònica Salvador

Una obra sobre violència de gènere. Durada 60 minuts 

Entrades: www.sant-telm.cat

Organitza Societat Sant Telm

Dissabte 26 de novembre de 10 a 13h al ginmàs del CEIP 
El Corb

Taller de defensa personal femenina
Taller teòric pràctic que parteix del sistema d’autodefensa i desenvolupament personal 
que té com a nucli doctrinal el Muay Thai, el Karate i el Aikijutsu. Es tracta d’unes 
classes on es combina preparació teòrica, física i psicològica que tenen dos objectius 
principals: donar eines per detectar una situació de perill; aconseguir una bona 
resistència mental i física per poder evitar-la, i si fos necessari, afrontar-la.

A càrrec de l'entitat Món Físic

Cal inscripció prèvia




