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EXPOSICIONS / CICLES
Del 15 de novembre al 14 de desembre
Exposició  “Apareixes i desapareixes” de 
Dolors Duran
Ho organitza: Dolors Duran i Centre Cívic Ter

Del 22 al 30 de novembre
Exposició “Dones marcades” de Josep 
Perpiñà Citoler
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Sala 
Isabel Vila
Inauguració el dia 22 de novembre a les 6 
de la tarda amb la intervenció de Carme 
Bosch, expresidenta de Xarxa Dones 
Girona
Ho organitza: Xarxa Dones de Girona

Del 3 de novembre al 12 de desembre
Exposició de fons sobre la violència envers 
les dones
Ho organitza: Biblioteca Ernest Lluch

Dimarts 9, 16 i 23 de novembre
VII Seminari Feminista. Feminismes i migra-
cions: lluitant pels drets de totes arreu del 
món
Àfrica: 9 de novembre
Àsia: 16 de novembre
Llatinoamèrica: 23 de novembre
Ho organitza: CUP Girona
Cente Cívic Barri Vell-Girona

Dissabte 20 de novembre
17 h Parlem del treball de la llar i la cura. 
Trobada de participants i presentació de 
l’estudi “Dones cuidadores, treballs de 
cura i violències”, realitzat pel Grup de 
Recerca Envelliment, Cultura i Salut de la 
UdG.
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza: Àrea de Drets Socials i Coo-
peració de l’Ajuntament de Girona

Diumenge 21 de novembre
17 h “Flamenc i dona. Una relació desigual 
al llarg de la seva història” Conferència a 
càrrec de María Jesús Castro.
Centre Cívic Pont Major.

19 h Las opinólogas, concert d’humor 
feminista. 12 €
Ho organitza: Comissió de Gènere del 
projecte “Construïm ponts” del barri de 
Pont Major.
Centre Cívic Pont Major.

Dilluns 22 de novembre
9.30 h La violència de gènere. La mirada de 
l’estudiantat. Conferència a càrrec de 
Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense
Facultat de Turisme, Sala de Graus
Ho organitza:  UdG

Dimecres 24 de novembre
17 h Taller decoratiu de la plaça de l’Om. 
Es podrà fer o dur una peça de color lila.
Dones pont: relats de resiliència. Tràiler del 
documental de Talkinto Me
Mural de reflexió participatiu i lectura del 
manifest pel 25N.
Ho organitza: Comissió de Gènere del 
projecte “Construïm ponts” del barri de 
Pont Major

De 18.30 a 20.30 h Marxa exploratòria. 
Urbanisme i seguretat des del feminisme 
Sortida de davant la Carbonera (pujada 
Sant Feliu), final a la Devesa 
Dinamització per part del Col·lectiu Punt6. 
Inscripció prèvia a info@guanyemgirona.cat. 
Acte dirigit a dones. 
Ho organitza: Guanyem Girona

Dijous 25 de novembre
11 h Acte institucional de commemoració 
del Dia Internacional contra les Violències 
Masclistes
Lectura del manifest a càrrec de l’entitat 
Amunt i Crits i actuació de la companyia 
Neusmar 
Auditori Josep Irla
Ho organitza: Generalitat de Catalunya a 
Girona, Ajuntament de Girona i Diputació 
de Girona

11.15 h Inauguració de l’Espai Cristina 
Cervià: “Un espai d’expressió, de diàleg, 
d’igualtat, de tolerància, de llibertat. Un 
espai per posar en valor la diferència”
Ho organitza: UdG

11.20 h Inauguració del “Mural de microre-
lats de micromasclismes protagonitzats, 
patits o personals”. Ponències a càrrec de 
la Dra. Cristina Sànchez i del Dr. Germà 
Coenders. 
Aules Obertes de la UdG
Ho organitza: UdG

12h Lectura del manifest i performance en 
la que s’escenificarà l’enderrocament del 
mur de les violències envers les dones a la 
plaça Independència
Ho organitza: CCOO

13.00 h Xerrada oberta “Violència de 
gènere: les dues cares de la violència de 
gènere dins la sanitat”
Fundació Universitat de Girona 
En línia: 
https://zoom.us/j/7867248237#success
Ho organitza: UdG

19 h Concentració, performance i lectura 
del manifest
Plaça U d’Octubre de Girona
Ho organitza: 8M - Girona. Coordinadora 
de Feminismes Anticapitalista

Durant tot el dia
Encesa d’espelmes liles, que es duu a 
terme cada any, en memòria de les vícti-
mes que han estat assassinades arran de 
les violències masclistes.
Ho organitza: Comissió de Dones 
V.E.S.P.A.
Centre Cívic Onyar

De 18 a 20 h Projecció d’un vídeo en el 
qual han col·laborat diverses dones de 
Girona Est responent a la pregunta “Què 
consideres que és la violència de 
gènere?”. Es conclourà amb una batuca-
da per representar que les dones es fan 
sentir.
Centre Cívic Onyar
Ho organitza: Centre Cívic Onyar i Comis-
sió Dones V.E.S.P.A.

18.30 h Lectura del manifest de la Plata-
forma Feminista Gironina. 
Avinguda Ramon Floch (davant els Jutjats).
Ho organitza: Plafatorma Femimnista 
Gironina.

Divendres 26 de novembre
12.30 h “Violències masclistes digitals: 
reptes per al seu abordatge” a càrrec de 
la Sra. Eva Cruells López. 
Facultat d’Infermeria/Facultat de Medici-
na. En línia: https://bit.ly/3qhZBwM
Ho organitza: UdG

18.30 h “Reconeixement de les víctimes 
per violència masclista”. Es farà un mun-
tatge col·lectiu en el qual qui assisteixi a 
l’acte podrà participar amb l’objectiu de 
reflectir el dol que genera aquesta situa-
ció.
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra 
del Ter i Dolors Duran
Centre Cívic Ter

18.30 h Presentació de l’exposició “Apareixes i 
desapareixes” de Dolors Duran 
Centre Cívic Ter
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra 
del Ter i Dolors Duran

Dissabte 27 de novembre 
18 h Esquitxades a càrrec del grup de 
teatre La Tramoia
Ho organitza: Col·lectiu de Dones La Cata 
de Pont Major
Centre Cívic Pont Major

Dilluns 29 de novembre 
19 h Trobada conjunta de diferents iniciati-
ves que promouen les relacions respectuo-
ses i la fi de la violència de gènere.
Lectura de manifest, reflexions i encesa 
d’espelmes. 
Actuació de Cant Coral Art de Troya i 
monòlegs Històries de dones a càrrec de 
Tdset
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 
entitats i serveis de Santa Eugènia de Ter i 
Can Gibert del Pla

19.30 h Víctimes invisibles. Menors i violèn-
cia de gènere. Debat al voltant de l’impacte 
de la violència de gènere en els menors. 
Definició, atenció, estigmatització i necessi-
tats.
Casa de Cultura de Girona, aula A.
Ho organitza: PSC Girona

Dimecres 1 de desembre
De 18.30 a 20.30 h Marxa exploratòria. 
Urbanisme i seguretat des del feminisme 
Sortida de la plaça de Salvador Espriu 
(Mercat del Lleó), final a la plaça de l’As-
sumpció (Sant Narcís) 
Acte mixt. No cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Guanyem Girona

Dijous 2 de desembre
12 h Taula rodona sobre violència masclista 
i la importància de la comunitat a l’hora de 
trencar el silenci. Ponències a càrrec de la 
Dra. Elena Duque i la Dra. Patrícia Melgar
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials – Aula 14/15
Ho organitza: UdG

Divendres 3 de desembre
12 h “La violència vicària. Visions des de la 
psicologia i la pràctica judicial” Conferèn-
cia a càrrec de Lucía Ortiz
Facultat de Dret, Sala de Graus
Ho organitza: UdG

18 h Quina quina! Reconeixem les dones
Una quina atípica en què, a través de la 
dinàmica d’una quina tradicional, et convi-
dem a reconèixer i reivindicar dones que 
han contribuït a fer que el nostre món sigui 
un lloc millor. 
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra 
del Ter i Lo Relacional
Centre Cívic Ter

Les dones de Girona ens volem lliures
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DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Girona diu prou a la violència masclista
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ses i la fi de la violència de gènere.
Lectura de manifest, reflexions i encesa 
d’espelmes. 
Actuació de Cant Coral Art de Troya i 
monòlegs Històries de dones a càrrec de 
Tdset
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 
entitats i serveis de Santa Eugènia de Ter i 
Can Gibert del Pla

19.30 h Víctimes invisibles. Menors i violèn-
cia de gènere. Debat al voltant de l’impacte 
de la violència de gènere en els menors. 
Definició, atenció, estigmatització i necessi-
tats.
Casa de Cultura de Girona, aula A.
Ho organitza: PSC Girona

Dimecres 1 de desembre
De 18.30 a 20.30 h Marxa exploratòria. 
Urbanisme i seguretat des del feminisme 
Sortida de la plaça de Salvador Espriu 
(Mercat del Lleó), final a la plaça de l’As-
sumpció (Sant Narcís) 
Acte mixt. No cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Guanyem Girona

Dijous 2 de desembre
12 h Taula rodona sobre violència masclista 
i la importància de la comunitat a l’hora de 
trencar el silenci. Ponències a càrrec de la 
Dra. Elena Duque i la Dra. Patrícia Melgar
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials – Aula 14/15
Ho organitza: UdG

Divendres 3 de desembre
12 h “La violència vicària. Visions des de la 
psicologia i la pràctica judicial” Conferèn-
cia a càrrec de Lucía Ortiz
Facultat de Dret, Sala de Graus
Ho organitza: UdG

18 h Quina quina! Reconeixem les dones
Una quina atípica en què, a través de la 
dinàmica d’una quina tradicional, et convi-
dem a reconèixer i reivindicar dones que 
han contribuït a fer que el nostre món sigui 
un lloc millor. 
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra 
del Ter i Lo Relacional
Centre Cívic Ter

Si fa mal, 
no és amor


