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Benvolgudes i benvolguts,
Una de les principals prioritats de l'Ajuntament de Malgrat de Mar
és la lluita contínua contra la violència masclista. Per això, des de la
Regidoria d'Igualtat i LGTBIQ es treballa dia a dia per a assolir i
conscienciar malgratencs i malgratenques que la igualtat entre
dones i homes és un dels pilars fonamentals del benestar de la
nostra societat.
Enguany, malauradament, hem de tornar a commemorar el 25 de
novembre, el Dia internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones, i ho fem a través d'un seguit d'activitats, xerrades, exposicions, fent especial èmfasi en el reconeixement del
lideratge i participació de les dones al llarg de la història.
Per aquest motiu, des de la corporació us emplacem a participar
en totes les activitats programades, sempre tenint present que les
institucions hem de ser un ferm reflex de l'alternativa que representem i del compromís que hem de defensar per l’erradicació
d'aquesta xacra social.

Joan Mercader Carbó
Alcalde de Malgrat de Mar

Benvolgudes i benvolguts,
Us fem a mans les activitats programades des de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar a través de la Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ per
reivindicar, un any més el 25 de novembre, Dia internacional per a
l'eliminació de la violència envers les dones.
Cal no oblidar que com a institució tenim l'obligació de seguir
conscienciant sobre aquesta xacra social, que només es pot
erradicar si desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que
legitima la desigualtat i la subordinació de les dones, i organitza la
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a
ciutadanes de segona categoria.
Des de l’Ajuntament hem organitzat aquestes activitats de caràcter social, cultural i educatiu extensives a tots els públics per tal de
reivindicar la igualtat entre persones, independentment de la
seva identitat de gènere, i la fi de qualsevol tipus de violència per
aquest motiu.

Cinzia Valbonesi Prieto
Regidora d’Igualtat i LGTBIQ

BIBILIOTECA LA COOPERATIVA

L’exposició “Famílies trans*”—Construccions identitàries» és un projecte fotogràfic de l’artista Mar C. Llop
que mostra els processos de les famílies que tenen
infants trans* i s’endinsa en les experiències de les
criatures.
La mostra ofereix un retrat de 28 famílies amb la veu
de totes les persones que les integren. Com ha sigut
decidir socialitzar una criatura en el gènere sentit,
aquell que difereix de l’atorgat en néixer? Quines
problemàtiques s’han trobat pel camí? Com ha sigut
l’acceptació de l’entorn social? Què ha canviat en la
persona? I a la resta de la família?
Entrevista radiofònica a Ona Malgrat a la Mar C.Llop,
S’emetrà en el programa La Jungla de 9 h a 10 h i
l’Informatiu migdia de les 13h.
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Del dia 5 al 20 de novembre
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EXPOSICIÓ “FAMÍLIES TRANS*”

XERRADA “LA MATERNITAT D’ELNA”
19.00 H

BIBILIOTECA LA COOPERATIVA

En aquesta xerrada, la historiadora i autora del llibre “La Maternitat
d'Elna” ens descobrirà un dels capítols més dramàtics, tendres i
desconeguts de la nostra postguerra. Entre 1939 i 1944, la suïssa
Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida de 597 infants. Eren els fills de
les exiliades catalanes i espanyoles que malvivien en condicions
penoses en els camps de refugiats republicans de Sant Cebrià de
Rosselló, Argelers i Ribesaltes, i que van tenir la sort de ser acollides
a la maternitat que va crear Eidenbenz.
A càrrec d’Assumpta Montellà.

TRANSSEXUALITAT EN PRIMERA PERSONA
19.30 H

BIBILIOTECA LA COOPERATIVA

Amb la participació de Mar C.Llop fotògrafa freelance i activista de
l'Associació de persones trans*Generem! i Anna Maria Serra, mare
d’una filla trans i membre de la junta de l’Associació Chrysallis Catalunya i estatal (Associació de famílies de menors trans*) en motiu
del Dia Internacional de la Memòria Trans.
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TEATRE SOCIAL: “FIRST ROUND”

LES CATALANES I ESPANYOLES AL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE RAVENSBRÜCK”
19.00 H

ARXIU MUNICIPAL

El documental remarca la gran tasca de resistència que van fer dones
com Neus Català, Lola Casadellà, Mercedes Nuñez Targa i moltes
altres companyes de lluita abans i fins després d’entrar en el camp de
concentració nazi pensat exclusivament per a dones.
Presentació i posterior debat amb la historiadora malgratenca Sònia
Garangou i de la coordinadora del Censo Memorial de las españolas
deportadas a Ravensbrück Teresa del Hoyo Calduch.

XERRADA “CERVELL MASCULÍ - CERVELL FEMENÍ”
18.00 H

ESCOLA D’ADULTS CASES DELS MESTRES
Activitat adreçada a l'Escola d'Adults Cases dels Mestres

Cervell masculí-cervell femení. Diferències i semblances. Plantejarem
el taller des d'una mirada neurocientífica, planera i fàcil de comprendre que encetarà un debat sobre el concepte home, dona, gènere,
per augmentar el nostre benestar emocional amb l'objectiu de
potenciar l'autoestima, l'autoconeixement, el projecte vital propi i les
xarxes de dones.
A càrrec de Maria Navarrete i Fa
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PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “DONA I RESISTÈNCIA:

Activitat adreçada a l’alumnat de
4T D’ESO DE L’INSTITUT RAMON TURRÓ I DARDER

Sota el judici constant i l’atenta mirada de la nostra
societat opressora, viatjarem de la mà de l’Àlex veient
com afronta, assumeix i pateix les situacions de
masclisme quotidià que ens trobem les dones constantment en les diferents etapes de la nostra vida.
“First Round”, la vida és com un ring de boxa.
A càrrec de Las Fritas

CARPA INFORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ
11. OO H A 13.30 H

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Hi podreu trobar diferents activitats de sensibilització com l’iceberg de violència masclista.
A càrrec de Creu Roja Alt Maresme

12.00 H

Per commemorar i visibilitzar aquest dia el Cercle Artístic pintarà el símbol de la dona.
A càrrec del Cercle Artístic Malgratenc
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LECTURA DEL MANIFEST
18.00 H

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Lectura del manifest institucional, encesa d’espelmes i
acompanyament musical a càrrec de l’Aula de Música
Contrapunt.

IL·LUMINACIÓ DE
LA TORRE DEL CASTELL
18.00 H

TORRE DEL CASTELL
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PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
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PINTEM PER LA IGUALTAT

CONTACONTES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
L’ARTUR I LA CLEMENTINA
18.00 H

BIBILIOTECA LA COOPERATIVA

Un bonic dia de primavera, dues joves i formoses tortugues es van
conèixer al voltant d'un llac, i van decidir casar-se aquella mateixa
tarda.
Després del matrimoni, Clementina es va anar anul·lant fins a quedar,
literalment, sepultada sota els 25 pisos de regals que li fa l'Artur.
A càrrec de Sílvia Serra
Inscripcions a la Biblioteca La Cooperativa

SORTIDA D’EXILI
8.00 Hora de sortida - hora d’arribada 19.00 h

AVINGUDA COSTA BRAVA
DAVANT EL TREN DE RENTAT

Visitarem la Maternitat d’Elna, el Museu de l’Exili, la platja d’Argelers i
Cotlliure.Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Tot i que les entrades de la Maternitat d’Elna (4 €), Museu de l’Exili (4 €)
i dinar van a càrrec de cadascú. Preus orientatius. Si us plau, cal que
porteu monedes per facilitar la gestió a l’entrada de cada activitat.
Per entrar al museu serà necessari portar el certificat de vacunació
COVID.
Visita guiada a càrrec d’ Assumpta Montellà
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CARPA INFORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Amb Motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
Hi podreu trobar diferents activitats de sensibilització.
A càrrec de Creu Roja Alt Maresme

INSCRIPCIONS SORTIDA D’EXILI

Organitza:
Ajuntament de Malgrat de Mar

Col·labora:
Biblioteca La Cooperativa
Cercle Artístic Malgratenc
Creu Roja
Centres Educatius de Malgrat de Mar
Escola Municipal d'Adults Cases dels Mestres
Ona Malgrat

Places limitades,
només es podrà fer una única reserva per persona.
Inscripcions del 19 al 26 de novembre
Telèfon 93 761 98 13

@

igualtat@ajmalgrat.cat

L’accés a les activitats d’aforament limitat seran ateses per ordre d’arribada.
Més informació 93 761 98 13

En tot moment es seguiran les mesures que preveu la normativa sanitària vigent i
es respectarà el protocol d’actuació de la COVID-19 que s’indiqui.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul•lar o reformular el format de
les activitats programades en base a l’evolució de la pandèmia.
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