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Dia
Internacional
contra la
violència
vers les
dones

LA BATLLÒRIA
Divendres, 25 de novembre
a les 20.30 h
a Les Casetes (c/ Miquel Mateu, 6). La Batllòria
- Sopar commemoratiu de dones, amb lectura de textos,
repartiment de llacets liles confeccionats pel grup de costura
i exposició del mural fet pel grup de pintura.
- Lectura del Manifest a càrrec de Dolors Lechuga, presidenta
del Consell de Poble de la Batllòria.
Cal inscriure’s a Les Casetes.
Cada participant portarà quelcom per menjar.

SANT CELONI
Dissabte, 26 de novembre
a partir de les 17 h
a la plaça de la Vila i al pati de Can Ramis
- Presentació a càrrec del regidor de Comunitat,
Jordi Arenas
- Cantada del Cor de Dones de l’Escola Municipal de Música
(pati interior de Can Ramis)
- Ballada de l’Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni
- Ballada de la Colla Bastonera Quico Sabaté
- Lectura de textos en contra de la violència vers les dones,
per l’Associació de Dansa Espitirual del Ventre
- Lectura dramatitzada de fragments de Solitud, de Caterina
Albert (Víctor Català), a càrrec del grup teatral Rebrot
- Encesa d’espelmes i lectura de poema en record a les
víctimes mortals per violència de gènere el 2011, per
l’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny
- Lectura del Manifest a càrrec del músic Joan Colomo i
interpretació d’alguns dels seus temes
- Cloenda de l’acte a càrrec de l’alcalde Joan Castaño
Conduirà l’acte Cristina Espunya, periodista i tècnica en
violència de gènere.
Durant l’acte es repartiran llaços liles confeccionats per
l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny.
Des del balcó de Can Ramis durant uns dies estarà penjat
un llaç lila gegant en commemoració de la diada, elaborada
per l’Associació de Dansa Espiritual del Ventre.
Es podrà gaudir dels treballs artístics cedits pel JASC, realitzats
durant l’EXPRESSART 11.

El Centre d’Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere (CIRIG)
imparteix durant el curs diversos tallers als centres educatius.
També està treballant en la creació d’un pla de prevenció, dins el
marc del protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere,
aprovat per ple municipal el passat 27 d’abril de 2011.
CIRIG - Àrea de Comunitat
Plaça Josep Alfaras, 6 - Tel. 93 864 12 12

