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NOVEMBRE π 2021
DIA INTERNACIONAL PER A

l’ELIMINACIÓ
de la VIOLÈNCIA
ENVERS les DONES

Programa
d’activitats

Mont-roig i Miami Platja

www.mont-roig.cat

Som molt
més que dones

Dimarts, 23 de novembre

Sento que les dones
tenen ment,
tenen ànima,
a més de cor.

sempre) d’Anna Llenas

Tenen ambició,
tenen talent,
a més de bellesa.

Contes violeta

Les dones
som fortes,
som tossudes,
som treballadores,
a més de ser dones.
Deixem d’escoltar
a aquells que diuen:
«les dones només són dones».
No ho suporto.
Fem-los callar totes juntes,
perquè ja sabeu;
les dones, som molt
més que dones!
Halima Riffi,

Guanyadora del 40è Premi
juvenil de poesia Vila de Mont-roig.

10 h π Llar d’Infants Mare
de Déu de la Roca

Kamishibai amb el
conte T’ESTIMO (quasi
Activitat que ofereix la Biblioteca
Joan Miró.
18 h π Biblioteca Joan Miró
de Mont-roig
A càrrec de la Tribu juganera.
Contes on les dones trenquen
estereotips i es deslliuren dels
rols de gènere.
19 h π Centre Cultural Església
Vella de Mont-roig

Taller de biodansa
Inscripció a:
deixatabracar@gmail.com

Organitza: Deixa’t Abraçar, suport al dol.

Dimecres, 24 de novembre
18 h π Biblioteca Miramar
de Miami Platja

Contes violeta

A càrrec de la Tribu juganera.
Contes on les dones trenquen
estereotips i es deslliuren dels
rols de gènere.

Dijous, 25 de novembre

10 h π Llar d’Infants Petete

Divendres, 26 de novembre
18 h π Centre Polivalent
de Miami Platja

Kamishibai amb el
Taller d’autodefensa
conte T’ESTIMO (quasi per a dones
sempre) d’Anna Llenas A càrrec de Gustavo Polistena,
Activitat que ofereix la Biblioteca
Miramar.

instructor de taekondo.
Inscripció a: cultura@mont-roig.cat

12 h π Oficines municipals
de Miami Platja

Diumenge, 28 de novembre

Lectura del manifest
institucional

per a l’eliminació de la violència
envers les dones.
13 h π Ajuntament de Mont-roig
del Camp

Lectura del manifest
institucional

per a l’eliminació de la violència
envers les dones.
18 h π Centre Polivalent
de Miami Platja

Taller per a famílies
sobre la prevenció de
la violència en joves
A càrrec d’H20.

18 h π Casa de Cultura Agustí
Sardà de Mont-roig
Els Amics de la Poesia reciten

Amb veu de dona

Acompanyats per Susannes.
Organitza: Amics de la Poesia

Dimarts, 30 de novembre

19 h π Casa de Cultura Agustí
Sardà de Mont-roig

Xerrada Violències
masclistes. Diem prou!
A càrrec de la Laia Sabaté,
agent dels Mossos d’Esquadra.

Dijous, 2 de desembre

18 h π Casal de Joves K1
de Mont-roig

Taller d’autodefensa
per a dones

A càrrec de Gustavo Polistena,
instructor de taekondo.
Inscripció a: cultura@mont-roig.cat

Dijous, 9 de desembre

Divendres, 28 de gener

Xerrada República
i vot femení

Taller de biodansa

19 h π Casa de Cultura Agustí
Sardà de Mont-roig

A càrrec d’Aïda Sánchez Martínez,
doctorand en història (URV).

19 h π Centre Polivalent
de Miami Platja

Inscripció a:
deixatabracar@gmail.com

Organitza: Deixa’t Abraçar, suport al dol.

SERVEIS D’ATENCIÓ

contra la violència masclista
Telèfon d’atenció i informació contra
la violència masclista:

Mossos d’Esquadra. Servei de
WhatsApp, 24 hores 365 dies:

Si no pots trucar, pots contactar via

Policia Local de Mont-roig del Camp:

O bé escriure un correu al

I sempre en cas d’emergència,

900 900 120

WhatsApp al 671

601 00 11 22

778 540 977 83 88 73

900900120@gencat.cat
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