
25 de novembre. Un any més el calendari no s’atura i arribem a 
la commemoració d’una diada fatídica. Un any més ens trobem 
davant del Dia internacional de la violència envers les dones, 
encara que aquest dia, no hem d’oblidar, ho és també els 364 
dies restants.

Des del nostre consistori com a institució més propera al 
ciutadà tenim l’obligació de denunciar la violència masclista. 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar expressa el seu profund rebuig 
a aquesta xacra contra la qual cada vegada tenim tots més 
consciència, però que malauradament no és suficient.

L’única manera d’assolir els objectius igualitaris és 
implicant-nos, convertint-nos en agents transformadors. Per 
aquest motiu animo a tothom a participar dels actes que la 
Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ ha organitzat per commemorar 
aquest 25 de novembre.

No oblidem que el 25N s’ha de tenir present dia a dia, hora a 
hora i minut a minut, defensant sempre una societat justa i 
igualitària, i lliure de violència i de masclisme. 

Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa de Malgrat de Mar

El Dia Internacional de l'Eliminació de la violència envers les 
dones del 25 de novembre commemora el fatídic assassinat de 
les germanes Mirabal, conegudes com "les papallones" l’any 
1960 en la República Dominicana. Dones activistes i feministes 
que van ser assassinades pel fet de ser-ho i per rebel·lar-se 
contra una societat patriarcal i totalment injusta que vulnerava 
els drets humans de les dones. 

Seixanta-dos anys després, les dones encara patim violència de 
gènere. És per això, que avui i cada dia, la Regidoria d'Igualtat i 
LGTBIQ posa novament de manifest el seu ferm compromís 
amb la defensa dels drets humans de les dones i manifesta el 
seu rebuig cap a qualsevol mena de violència masclista. Fem un 
pas més en el compromís per erradicar aquesta vulneració, 
commemorant el 25 de novembre amb un calendari d'activitats 
que vol arribar a tots els públics i alhora sensibilitzar sobre 
aquesta crua realitat que sembla no tenir final. En aquest 
programa, hi trobareu una sèrie d'activitats adreçades a la 
informació, la denúncia i la lluita contra la violència envers la 
dona.

Vull agrair a totes les persones i entitats que fan possible 
aquests actes, i us animo a totes i tots a participar-hi.

Cinzia Valbonesi Prieto
Regidora d’Igualtat i LGTBIQ 
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Dissabte, 26 novembre
Top Queens i Fight for Glory a Malgrat de Mar, 
un esdeveniment on podreu trobar un programa d’activitats 
molt extens amb xerrades sobre nutrició, assessorament 
jurídic, curs de defensa personal femenina, i un col·loqui amb 
professionals.
A la tarda, campionat Fight for Glory.
9 h a 10 h  Xerrada nutricional sobre les diferents etapes
 de la dona
10 h a 11 h  Xerrada col·loqui amb la participació de
 lluitadores professionals
11 h a 12 h  Curs de defensa personal femenina
12 h a 13 h  Assessorament Jurídic,
 amb els Mossos d’Esquadra
13 h a 15 h  Pica pica i sobretaula
15 h  Obrim portes al Pavelló Germans Margall
15.30 h   Fight for Glory Malgrat de Mar – TOP QUEENS
Organitza: Top King Training Center i Ajuntament de Malgrat 
de Mar
Lloc: Sala del 1r pis del Pavelló Germans Margall 

Reserva la teva plaça a les xerrades matinals indicant el teu 
nom i dades de contacte trucant al 93 761 98 13 fins al 23 de 
novembre a les 14 h. Només s’admetrà una reserva per 
persona. Aforament per xerrada de 30 persones.

Diumenge, 27 novembre
Sortida a Corbera d’Ebre
Visita del municipi a càrrec d’Assumpta Montellà
Visitarem l’espai i centre d’interpretació 115 dies, de Corbera 
d’Ebre, un espai que han creat per recuperar la memòria de 
les dones que van patir la Guerra Civil i la postguerra. Hi troba-
reu una exposició on es recrea les feines que les dones van fer 
durant la guerra, com a la indústria tèxtil, cosint uniformes 
pels soldats, fent de mestres o encarregant-se dels ferits, per 
part de les infermeres.

Punt de trobada: Av. Costa Brava davant del CAP a les 7.30 h
Es preveu arribar cap a les 21.30 h 
50 places. 

Reserva la teva plaça indicant el teu nom i dades de contac-
te trucant al 93 761 98 13 fins al 23 de novembre a les 14 h. 
Només s’admetrà una reserva per persona.

Divendres, 25 novembre
Sessió de contes per a la igualtat de gènere:
‘Contes de nenes valentes’
A càrrec de Sara Genovart
17.30 h
Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
Organitza: Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
Il·luminació de la Torre del Castell
De 19 h a 24 h
Lectura del manifest
19 h Sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal 
Concert de Mabel Flores
Mabel Flores compta ja amb una intensa trajectòria en 
l’escena catalana. Sap com arribar ben endins i arrelar al cor 
de qui l'escolta. Gràcies a la seva diversitat musical, rítmica i 
temàtica col·loca el pop urbà, els ritmes llatins i la cançó 
d'autor en una altra dimensió i guanya una nominació pels 
Premis Enderrock com a millor artista (2022).
19.30 h
Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal
Entrada lliure

Durant el mes de novembre les xarxes socials de la Regidoria 
de Joventut publicaran continguts relacionats amb el 25N

Dissabte, 19 novembre
Representació del monòleg: Teresa, Teresot
Un relat sobre el personatge històric conegut com La Pastora, 
el maqui més buscat de la Guàrdia Civil.
A càrrec de Teresa Gelpí
20 h adreçat a tots els públics
Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal
Entrada lliure

Diumenge, 20 novembre
Representació del monòleg: Teresa, Teresot
Un relat sobre el personatge històric conegut com La Pastora, 
el maqui més buscat de la Guàrdia Civil.
A càrrec de Teresa Gelpí
19 h adreçat a l’escola d’adults
Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal

Dimecres, 23 novembre
Inauguració i descoberta de l’espai Neus Català i Pallejà 
17.30 h Amb la participació de Teresa Gelpí
Espai Neus Català. Avinguda del Carme 17

Dijous, 24 novembre
Representació del monòleg: No sólo duelen los golpes
A càrrec de Pamela Palenciano
11.15 h Activitat adreçada a l’alumnat de l’IES
Institut Ramon Turró i Darder
Descoberta del mural: Dona i pagesia
17.30 h 
Espai Antic Sindicat. Carrer de Sant Esteve
Xerrada: Un Mundo mejor
A càrrec de Lancy Dodem
20 h
Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
Organitza: Fundación Vicente Ferrer


