
Activitats reivindicatives entorn al 25 de novembre 2018

Dimecres 7 de novembre  
11: 00 a 14:30h Taller   “Que no t’aga� el masclisme”
Alumnat de 4 ESO. A càrrec d’Associació Candela

Mural  lila per expressar de forma grà�ca el rebuig a la 
violència masclista. Escola Sant Miquel del Cros

Penjada de Pancartes a diferents  indrets  de la Vila

Dijous 22 i 23 de novembre  
Teatre- fòrum  “La Corda ” re�exió entorn a  l’origen de 
la violència de gènere. Alumnat de 4t ESO 
A càrrec de TeDebat

Durant el matí. Decoració de l’espai públic a la  plaça 
nova  obert a la participació de la ciutadania, alumnat  i 
entitats de la vila

19:00h  Presentació del Llibre  “Tal com raja: 
re�exions anarcofeministes"  amb l’autora Mireia 
Redondo Prat  de dones llibertaries
Biblioteca d’Argentona

12:00h L'hora del conte “Tomàquets que s'estomàquen”  
Companyia Patawa.  Biblioteca d’Argentona

Durant el matí  Mural (s) en diferents indrets  de la Vila 
“per la lluita envers  les violències masclistes”  a càrrec 
de  Calabrot i col•lectiu Feminista 

Exposició grà�ca  “Que no t'aga� el masclisme “
ABS  d’Argentona 

Taller de  Sexualitat i afectivitat  “Tu decideixes!”   
alumnat de 1r Batx. A càrrec d’Associació Candela

Dijous 22  de novembre  
09:00 a 12:00h   Caminada  “A pas ferm per combatre 
el masclisme” sortida a San Jaume de Treia
Col·lectiu  “Si Sortim Millorem”

09: 00 a 13:00h  Formació Especialitzada.  “Intervenció 
amb nens i nenes que pateixen  violència masclista” 
Comissió Tècnica Violències Masclistes. Saló de Pedra 

Dijous 8, 15, 22 i 29 de novembre  

11:00 a 12:00h   Edició Vídeo “Rebutgem el masclisme”   
alumnat INS. Argentona Comunicació

Dijous  15 de novembre   

Divendres 23 de novembre    

11:00 a 13:00h   2na  Tertúlia-Café  Xarxa d’Ampas 
“ Les joguines no són sexistes,  i tu? ” 
Biblioteca d’Argentona

Dissabte 17 de novembre   

Si l'amor és un embolic...Pots desembolicar-te! 
Alumnat de 3rESO.  A càrrec d’Associació Candela 

Del 19 al 22 de novembre    

Teatre- fòrum 'Prou!',   re�exió sobre  l’assetjament 
sexual.  Alumnat de PFI. A càrrec  companyia  ImpactaT

Dimecres 21 de novembre    

Dissabte 24 de novembre     

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE 

Del 25 de novembre al  15 de desembre     


