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escolta-la
acompanya-la
ajuda-la

Si veus, escoltes, 
tʼexpliquen agressions 
masclistes contra una 
dona 

Implica’t

25 de novembre 2021 Dia internacional contra la violència masclista

seva visió del món i la seva comprensió a partir 
de fets específics -personals o no-, transfor-
mant aquesta visió, gràcies a la comprensió, a 
l’acció”.

Lloc: Espai Maria-Mercè Marçal (Sala 
tallers)
Aforament limitat
A càrrec de: Mercè Martí
Inscripcions gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat

12/11 a les 19h 
Teatre “Les traces del silenci” 
“Les traces del silenci és una obra que hibrida 
teatre de la memòria i teatre documental a par-
tir d’una investigació relacionada amb la riuada 
del Vallès de 1962 i una de les seves con-
seqüències més silenciades: el tràfic d’infants. 
Una historiadora i una arxivera protagonitzen 
aquesta història que busca compartir amb el 
públic una recerca real per a plantejar un debat 
de memòria i de reparació dels crims del fran-
quisme, en un cas on les seves protagonistes 
encara són vives i encara esperen justícia”.

Lloc: Sala Josep Brossa
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
A càrrec de: Therkas Teatre
Entrades gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat

Del 15/11 al 3/12
Exposició “Lliures i Sense Por” 
Exposició comissionada i dissenyada per l’Ins-
titut Català de les Dones i Creación Positiva per 
reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat 
de les dones en l’àmbit públic i privat.

Lloc: Centre Municipal de Formació 
d’Adults l’Olivera

Del 28/10 al 9/11  
Exposició 
“Cicatrius Compartides”
Exposició “CICATRIUS COMPARTIDES” sobre 
la violència de gènere a la República Demo-
cràtica del Congo. Es tracta d’un projecte amb 
contingut del conflicte i del territori facilitat per 
la Lliga dels Drets dels Pobles, desenvolupat 
per un equip de l’Escola Superior de Disseny 
(ESDi) a nivell de recerca, disseny i conceptua-
lització.
A càrrec de la Lliga dels Pobles

Lloc: Espai Maria-Mercè Marçal  
Recepció-Sala Tallers

Del 3/11 al 29/11
Exposició 
“Cap a la plena igualtat. Els articles 
de la CEDAW”  
CEDAW: Convenció sobre l’Eliminació de Totes 
les Formes de Discriminació Contra la Dona. 
Un recurs que amb l’ajuda de vinyetes hu-
morístiques i un resum molt breu dels articles 
que impacten directament a les dones, pretén 
acostar i donar a entendre els diferents drets.

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca

4/11 de 18 a 20h
“Una proposta d’escriptura per 
alliberar-nos i actuar”
Taller realitzat aprofitant un dels usos primers i 
principals, genuïns, que té l’escriptura: ser una 
eina reflexiva que, amb una tria de paraules 
-i, particularment, de conjugacions verbals-, 
contribueix a que cadascuna expliqui a les 
altres i, més important potser, a ella mateixa, la 

23/11 a les 18h
Taller d’autodefensa feminista
El taller vol oferir eines a les noies i dones per 
poder detectar les diverses formes de violència 
de gènere i oferir possibles mesures i tècniques 
d’autoprotecció davant situacions de control, 
intimidació i/o possibles agressions.

Lloc: Centre Cívic Can Feliu
A càrrec de la Montse Piqueras
Activitat adreçada a joves a partir de 15 anys. 
Places limitades 
Inscripcions a: 
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Can Feliu (C/ Eduard Toldrà, s/n) 
Mòbil: 607 54 57 84 / 678 040 628
canyajove@santquirzevalles.cat

24/11 a les 17h
Taller de pancartes 
Emmarcat en els actes del 25 de novembre, el 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones, farem un taller de creació 
de pancartes reivindicatives per a penjar a 
finestres i balcons.

Lloc: Centre Cívic Can Feliu
Inscripcions a: 
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Can Feliu (C/ Eduard Toldrà, s/n) 
Mòbil: 607 54 57 84 / 678 040 628
canyajove@santquirzevalles.cat 

24/11 a les 17.30h
Taller de xapes i dinàmiques 
d’identificació de violències 
masclistes
Emmarcat dins dels actes del 25 de novem-
bre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, es farà un taller de 
xapes reivindicatives i dinàmiques grupals.

Lloc: Centre Cívic Torre Julià 
Informació i inscripcions a: 
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Torre Julià. Josep Mitats, s/n
Tel. 937 840 136
Mòbil: 670 053 884
canyajove@santquirzevalles.cat

Del 15/11 al 27/11 
Exposició amb recomanacions de 
lectures i pel·lícules amb motiu del 
25N
Lloc: Biblioteca Municipal Marcel Ayats

18/11 a les 17h
A cop de likes
Taller de prevenció de les violències masclistes 
a les xarxes socials. Les xarxes socials són una 
gran eina de comunicació i interacció. Però no 
són neutres i tot i els seus beneficis, també s’hi 
reprodueixen violències masclistes, cal, doncs, 
fer visible aquesta realitat i aprendre a detectar 
quins són els mecanismes que s’utilitzen, quins 
missatges i conseqüències genera i trobar 
estratègies per combatre-ho

Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys
Inscripcions a: Servei de Joventut Canya Jove 
Centre Cívic Can Feliu (C/ Eduard Toldrà, s/n) 
Mòbil: 607 54 57 84 / 678 040 628 
canyajove@santquirzevalles.cat

22/11 a les 18h 
Taller: “Laboratori d’un cos sincer” 
Un espai d’expressió creativa i artística on 
la imatge i la fotografia permeten una nova 
mirada al propi cos. En aquest taller explora-
rem què ens mostren els cànons de bellesa 
imperants, com aprendre a habitar els nostres 
cossos i a estimar-nos com som. Potenciar 
l’autoestima i treballar l’autoconcepte ens aju-
darà a sentir-nos a gust en la nostra pell.

Lloc: Espai Maria Mercè Marçal (Sala 
Tallers) 
A càrrec de Magranes. 
Entrades gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat

Si l’amic del teu fill  
t’explica que el pare 
pega a la mare.  
No passis olímpicament
Implica’t

Si veus com el teu cap 
assetja una companya 
de feina.  
No facis com si res
Implica’t

Si veus com un  
desconegut es frega amb 
una noia al tren. No miris 
cap a una altra banda
Implica’t  

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la
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#SQVantipatriarcal

25N
Dia internacional contra 
la violència masclista

25 de novembre 2021 Dia internacional contra la violència masclista

25/11 a les 17.30h
Taller de pancartes 
Emmarcat en els actes del 25 de novembre, el 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones, farem un taller de creació 
de pancartes reivindicatives per a penjar a 
finestres i balcons.

Lloc: Centre Cívic Torre Julià
Informació i inscripcions a: 
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Torre Julià. Josep Mitats, s/n
Tel. 937 840 136
Mòbil: 670 053 884
canyajove@santquirzevalles.cat

26/11 a les 17.30h  
Taller de xapes i dinàmiques 
d’identificació de violències 
masclistes 
Emmarcat dins dels actes del 25 de novem-
bre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, es farà un taller de 
xapes reivindicatives i dinàmiques de grup.

Lloc: Centre Cívic Can Feliu
Inscripcions a: 
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Can Feliu (C/ Eduard Toldrà, s/n) 
Mòbil: 607 54 57 84 / 678 040 628
canyajove@santquirzevalles.cat 

25/11 a les 12h
Lectura del Manifest del 25N i 
performace a càrrec dels i les joves 
dels centres educatius 
Els/les joves dels diversos centres educatius 
de Sant Quirze participen i generen una per-
formance a través de l’expressió plàstica per 
retre homenatge a totes les víctimes mortes per 
violència de gènere durant el 2021 en tot l’estat 
espanyol i mostrar el rebuig cap a les violèn-
cies masclistes.

Les mateixes joves seran les responsables de 
fer la lectura del manifest.

Lloc: Plaça de la Vila i carrer Pompeu 
Fabra

25/11 a les 18h
“Niña Mamá” Mostra Internacional 
de Films de Dones 
Argentina, 2019, 67 (Llengua castellana)
Està filmada -amb absoluta cura i respecte- en 
la intimitat de les consultes d’un hospital públic 
a Argentina. A partir de la veu de dones que 
transiten maternitats en la seva adolescència, 
travessades per diverses violències i per una 
extrema vulnerabilitat, el film aprofundeix en les 
vicissituds de la presa d’una decisió: continuar 
o no l’embaràs. Niña mamá és fruit de les ten-
sions de les seves maternitats forçades i la por 
latent que provoquen els avortaments insegurs 
i clandestins.
Entrades gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat”

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

26/11 a les 20h
“Nosaltres les dones” Maria del 
Mar Bonet
“Nosaltres les dones” és el títol d’un poema 
de Edith Södergran, que Maria del Mar Bonet 
va musicar i enregistrar a finals dels setanta a 
l’àlbum Alenar (Sony Music, 1977). La cantan-
tautora presenta un espectacle acompanyada 
de Dani Espasa al piano i a l’acordió. Plegats 
interpreten algunes de les poetesses i autores 
que formen part de la discografia i el reper-
tori de l’extens cançoner de la mallorquina. 
Cançons de totes les èpoques de la trajectòria 
revisitades en clau de present al costat d’algu-
nes de molt recents. Maria del Mar Bonet i Dani 
Espasa col·laboren a l’escena des del juliol 
del 2000. El pianista és un dels musics més 
celebrats de l’escena catalana, i ha participat 
en gires de la cantant al Japó, als Estats Units, 
a Europa i al Nord d’Àfrica. A més d’arranjar i 
dirigir-ne musicalment alguns dels espectacles, 
ha treballat frec a frec en obres discogràfiques 
de Bonet - Terra Secreta (Picap, 2007), i és 
un acompanyant habitual de la cantant als 
escenaris.

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Entrada general: 2€
Organitza: Servei de Cultura. Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 
Amb el suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Barcelona.

26/11 a les 17.30h
Taller d’autodefensa feminista
El taller vol oferir eines a les noies i dones per 
poder detectar les diverses formes de violència 
de gènere i oferir possibles mesures i tècniques 
d’autoprotecció davant situacions de control, 
intimidació i/o possibles agressions. 

Lloc: Centre Cívic Torre Julià 
A càrrec de la Montse Piqueras. 
Places limitades
Informació i inscripcions a:
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Torre Julià. Josep Mitats, s/n
Tel. 937 840 136
Mòbil: 670 053 884
canyajove@santquirzevalles.cat

27/11 a les 19:00h
Microteatre i col·loqui amb 
l’espectacle “Ofec” 
OFEC mostra la realitat de la dona. Una 
realitat tenyida d’opressió degut a la violència 
imposada pel sistema patriarcal que ens vexa, 
ens humilia i ens calla. Com fer front a aquesta 
càrrega que fa tant temps que ens ofega?

Quatre cossos corporalment poètics es des-
perten per iniciar la rebel·lió contra una societat 
rica d’opressions i absent d’humanitat. Ara és 
el moment de trencar amb el conformisme que 
ens anul·la. La sororitat és recordar-nos que 
som lliures. Lluitem. Fem un acte d’amor propi 
i deixem anar la maleta. Un crit mut és arrencat 
del silenci.

Lloc: Sala Josep Brossa de La Patronal
A càrrec de Les cícliques 
Entrades gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat

29/11 a les 19h 
“Taller de “comunicació no violenta 
amb els infants”
Taller d´iniciació pràctic i vivencial, amb dinàmi-
ques que faciliten la presa de consciència del 
propi llenguatge, dels patrons automàtics més 
freqüents en la comunicació amb els nostres 
infants i que poden portar a la violència o apro-
par i construir. Descobrirem una nova manera 
de parlar i d´utilitzar les paraules, els gestos, 
els tons, des d´una escolta empàtica i honesta. 
Què vols, ser feliç o tenir raó?

A càrrec de la psicòloga Lin Pérez-Calvo Soler, 
organitzat per l’Associació Nuevos Pasos.

Lloc: Sala Salut Pastor de La Patronal 
(C/ de Barcelona núm. 65)
Inscripcions gratuïtes a: 
entrades.santquirzevalles.cat

Si la teva companya de 
feina t’explica que la 
seva parella li fa por
No facis l’orni
Implica’t

Si veus com el nòvio 
controla massa la teva 
amiga. No dissimulis
Implica’t

Si al costat de casa el 
veí crida molt i  
menysprea  la dona, que 
no t’entri per una orella 
i et surti per  l’altra
Implica’t

Si veus com ridiculitzen 
i es mofen d’una noia a 
Instagram, no ho obviïs
Implica’t

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la

escolta-la, ajuda-la, acompanya-la


