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EXPOSICIONS / CICLES
Del 4 al 27 de novembre al Claustre del 
Centre Cultural La Mercè
Exposició fotogràfica “On habiten les 
violències masclistes” de Joan Aureli Martí
Ho organitza: Fundació Sergi

Del 4 al 30 de novembre al Centre Cívic Ter
Exposició: Dona la volta a les llegendes
Exposició sobre les llegendes de Girona, els 
valors que transmeten i altres mirades que en 
poden sorgir si hi reflexionem des de la 
perspectiva de construir una societat gironina 
amb uns valors basats en la justícia i la igualtat.
Ho organitza: Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Girona.

Del 7 de novembre al 19 de desembre a 
diversos espais de la Universitat de Girona
Gèneres i sexualitats contrahegemòniques
Activitat dirigida a tractar la perspectiva de 
gènere interseccional en tres contextos diferents: 
I) els cossos trans i la salut; II) les violències de 
gènere: en dones cis i sexualitats no binàries, en 
dones empresonades i en mares i fills/filles que 
pateixen violència a la parella, i III) l’estigma i la 
sexualitat en dones que exerceixen treball sexual 
i la seva relació amb la llei i amb les polítiques 
feministes.
Ho organitza: Universitat de Girona

Del 21 al 27 de novembre al vestíbul del 
Centre Cívic Pla de Palau-Santa Pau
Instal·lació Commemorativa del 25 de 
novembre
Acte de sensibilització de totes les persones 
usuàries del Centre Cívic Pla de Palau i la 
Biblioteca Ernest Lluch respecte a la violència 
que pateixen les dones en tots els àmbits.
Ho organitza: Dones en l’Església per la Paritat i 
Dones d’Arreu del Món

Del 21 al 28 de novembre al vestíbul del 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
Exposició del curs de pintura Art Dones 
Barri Vell “Alçar les veus silenciades”
El 25 de novembre de 1960 van ser assassinades 
les germanes Mirabal, activistes polítiques 
conegudes també com les germanes Papallones, 
a mans del dictador Trujillo a la República 
Dominicana, que va intentar amagar l'assassinat 
com si fos un accident de cotxe. Les posteriors 
mobilitzacions arran de la seva mort van fer 
decaure el govern dictatorial.
Alçar les veus silenciades és donar veu a totes 
aquelles dones a les quals s’intenta reprimir la 
força i voluntat, potser sols així podrem 
sentir-nos partícips d'una societat més justa i 
igualitària.
Ho organitza: Art Dones del Barri Vell i Centre Cívic 
Barri Vell-Mercadal

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
De 17 a 19 h al Centre Cívic Ter
Dona la volta a les llegendes 
transformant estereotips
Mitjançant un taller ple d’activitats que es 
complementa amb una exposició, es 
treballaran els personatges de les llegendes 
de Girona, que ens ensenyaran a donar la 
volta a les seves històries. La quitxalla 
descobrirà les desigualtats de gènere d’una 
manera lúdica i adquiriran eines per 
transformar-les en relacions basades en la 
igualtat. Activitat per fer en família, però 
també hi poden participar persones a títol 
individual.
A càrrec de Cristina Vila, sociòloga
Ho organitza: La Pissarra del Ter

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE
De 10 a 14 h al Centre Cívic Ter
Taller d’autodefensa feminista
Taller que aborda l’autodefensa des d’una 
perspectiva de gènere i situa les agressions 
envers les dones dins d’un context social. 
Permet augmentar la consciència de l’espai i 
presentar-la junt amb la consciència de la 
postura, la comunicació verbal i no verbal 
com a eines per potenciar la seguretat física 
i emocional. És una introducció a 
l’autodefensa 
física i emocional. Per tenir una idea bàsica 
sobre què farem, consulteu 
www.autodefensa.net.
A càrrec de Karin Konkle
Ho organitza: Associació Entre Mans i Centre Cívic Ter

DIMECRES 16 DE NOVEMBRE
De 9 a 14 h a l’Auditori Josep Irla de 
l’edifici de la Generalitat
La violència obstètrica des de la 
perspectiva dels drets humans
La jornada comptarà amb diversos espais 
de sensibilització i debat amb l'objectiu de 
conceptualitzar la problemàtica, incrementar 
la seva visibilització i reflexionar al voltant 
de les bones pràctiques, les necessitats i els 
reptes en relació al seu abordatge.
Ho organitza: Departament d’Igualtat i Feminismes

17 h al Centre Cívic Pla de Palau
Taller d’autodefensa feminista
Taller gratuït de dues sessions 
d'autodefensa feminista i empoderament 
personal mitjançant la defensa personal. 
Caldrà inscripció prèvia a través de 
l’agenda: web.girona.cat/ccivics/agenda.
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS 
Palau

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE
De 19.30 a 21 h a l’Auditori Josep Viader, 
Casa de Cultura
Xerrada sobre la violència estètica
La violència estètica és la pressió social que 
s'imposa, especialment sobre les dones, per 
adaptar-se als cànons estètics, arribant a posar 
fins i tot en risc la seva salut mental i física per 
tal d'assolir-los.
Per tal d’abordar aquesta problemàtica en 
profunditat tindrem dues presències de primer 
nivell: la consellera d’Igualtat i Feminismes, 
Tània Verge i Mestre, i la diputada al Congrés, 
Pilar Vallugera i Balañà. Tot plegat presentat i 
moderat pel vicealcalde de Girona, Quim Ayats.
Ho organitza: ERC i Dones Republicanes

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
15 h a l’Auditori Jaume Casademont, Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG Picture a 
Scientist
El documental Picture a Scientist del 2020 
(www.pictureascientist.com) posa de 
manifest la desigualtat de gènere en la 
ciència. La pel·lícula explica les històries de 
diverses dones investigadores destacades i 
treu a la llum les barreres que van trobar, 
inclosos els casos de discriminació i 
assetjament.
Ho organitza: Universitat de Girona

19 h al Centre Cívic Ter
Assemblea taller Associació de Dones de 
l’Horitzó
Assemblea taller de dones de l’Esquerra del Ter. 
Taller de balls llatins perfer-nos vibrar, i podrem 
hidratar-nos amb sucs detox i el que vingui… A 
continuació et convidem a una assemblea amb 
jocs dinàmics per informar del moment actual 
de l’associació i recollir propostes i 
col·laboracions per al futur d’aquesta entitat 
de dones amb més de 20 anys d’història 
treballant per a l’enfortiment de les dones a 
l’Esquerra del Ter.
Ho organitza: Associació de Dones de l’Horitzó

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE
17 h al Centre Cívic Pla de Palau
Taller d’autodefensa feminista
Taller gratuït de dues sessions d'autodefensa 
feminista i empoderament personal mitjançant 
la defensa personal. Caldrà inscripció prèvia a 
través de l’agenda: 
web.girona.cat/ccivics/agenda.
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau
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Assemblea taller de dones de l’Esquerra del Ter. 
Taller de balls llatins perfer-nos vibrar, i podrem 
hidratar-nos amb sucs detox i el que vingui… A 
continuació et convidem a una assemblea amb 
jocs dinàmics per informar del moment actual 
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través de l’agenda: 
web.girona.cat/ccivics/agenda.
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE
De 9.30 a 13.30 h al Centre Cultural La 
Mercè
Ocupació en clau de gènere
Assetjament sexual a la feina: prevenció, 
detecció i abordatge
Sessió adreçada a tota la ciutadania, s’hi 
treballaran els continguts següents:

-La manifestació de la violència de gènere 
a la feina: l'assetjament sexual. Concep-
tualització i tipologies. Conseqüències en 
l’àmbit organitzatiu i social.

-El protocol contra l'assetjament sexual i 
per raó de sexe. Identificació i abordatge 
de casos. 

Ponent: Berta Canals i Renau
Ho organitza: Servei Municipal d’Ocupació 

De 18 a 20 h al Centre Cívic Sant Narcís
Parlem de Re-sistències
Acte dedicat a posar sobre la taula 
les resistències que generem les 
dones davant les diferents violències 
que patim. Espai pensat per generar 
sinergies, diàlegs, per posar nom als nostres 
sentiments, per cuidar-nos i compartir totes 
aquestes eines que desenvolupem davant 
les violències. Taula rodona dinamitzada per 
Natalia Zaro, educadora social especialista 
en violències masclistes.
Ho organitza: Associació Ñamatu
Hi col·labora: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís i 
Centre Cívic Sant Narcís

De 19 a 19.30 h al Centre Cívic Onyar
Acte commemoratiu contra la violència 
de gènere
Es farà una rotllana i al centre es col·locarà 
un gran llaç de color lila (després s’hi 
posaran espelmes). Lectura del manifest 
escrit per les dones integrants del grup 
VESPA, posteriorment es farà una encesa 
d’espelmes liles i blanques, una per cada 
víctima de violència masclista (liles per les 
dones, blanques pels infants) per fer un 
homenatge a les dones i infants assassinats 
aquest any. Seguidament es llegirà un poema 
de Magdalena S. Blesa. L’acte finalitzarà amb 
una batucada al pati del centre cívic. 
Ho organitza: Centre Cívic Onyar, AASS i 
l’associació dones VESPA

19.30 h a l’Auditori de La Mercè
Concert contra la violència masclista
Actuació de tres veus femenines de les 
comarques gironines: Mireia Vilalta, Namina 
i Nuri Thunder.
Ho organitza: Fundació Sergi



DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE
De 19.30 a 21 h a l’Auditori Josep Viader, 
Casa de Cultura
Xerrada sobre la violència estètica
La violència estètica és la pressió social que 
s'imposa, especialment sobre les dones, per 
adaptar-se als cànons estètics, arribant a posar 
fins i tot en risc la seva salut mental i física per 
tal d'assolir-los.
Per tal d’abordar aquesta problemàtica en 
profunditat tindrem dues presències de primer 
nivell: la consellera d’Igualtat i Feminismes, 
Tània Verge i Mestre, i la diputada al Congrés, 
Pilar Vallugera i Balañà. Tot plegat presentat i 
moderat pel vicealcalde de Girona, Quim Ayats.
Ho organitza: ERC i Dones Republicanes

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
15 h a l’Auditori Jaume Casademont, Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG Picture a 
Scientist
El documental Picture a Scientist del 2020 
(www.pictureascientist.com) posa de 
manifest la desigualtat de gènere en la 
ciència. La pel·lícula explica les històries de 
diverses dones investigadores destacades i 
treu a la llum les barreres que van trobar, 
inclosos els casos de discriminació i 
assetjament.
Ho organitza: Universitat de Girona

19 h al Centre Cívic Ter
Assemblea taller Associació de Dones de 
l’Horitzó
Assemblea taller de dones de l’Esquerra del Ter. 
Taller de balls llatins perfer-nos vibrar, i podrem 
hidratar-nos amb sucs detox i el que vingui… A 
continuació et convidem a una assemblea amb 
jocs dinàmics per informar del moment actual 
de l’associació i recollir propostes i 
col·laboracions per al futur d’aquesta entitat 
de dones amb més de 20 anys d’història 
treballant per a l’enfortiment de les dones a 
l’Esquerra del Ter.
Ho organitza: Associació de Dones de l’Horitzó

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE
17 h al Centre Cívic Pla de Palau
Taller d’autodefensa feminista
Taller gratuït de dues sessions d'autodefensa 
feminista i empoderament personal mitjançant 
la defensa personal. Caldrà inscripció prèvia a 
través de l’agenda: 
web.girona.cat/ccivics/agenda.
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
De 12 a 14 h a la Sala Antònia Adroher – 
Edifici Les Àligues
Acte institucional de la UdG
Ho organitza: Universitat de Girona

13 h al Centre Cultural La Mercè
Acte institucional de commemoració del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les dones
Presentació de l'exposició fotogràfica  “On 
habiten les violències masclistes” de Joan 
Aureli Martí
Ho organitza: Ajuntament de Girona, Diputació de 
Girona, Generalitat de Catalunya i Fundació Ser.Gi

17 h al Centre Cívic Pla de Palau
Mostra de l’acció artística comunitària pel 
25N al barri de Palau-Sant Pau
Es mostrarà el resultat final del treball fet a 
partir de les respostes rebudes al missatge 
“Com vius el 25N? Què t'agradaria que es 
posés de manifest aquest dia per sentir-te 
representada?”, que quedarà uns dies exposat 
en el Centre Cívic Pla de Palau. Serà un punt 
de trobada i reflexió mentre es fa un petit 
berenar.
Ho organitza: Espai Jove Els Químics i Centre Cívic 
Pla de Palau
Hi col·labora: SBAS Palau, SIAD i entitats del territori

18 h al Centre Cívic Ter
Homenatge a les víctimes de violències 
masclistes
Homenatge a les víctimes de violències 
masclistes amb un encesa d’espelmes i lectura 
d’un manifest col·lectiu dels Grups de Dones 
de l’Esquerra del Ter.
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra del Ter 
(Associació de Dones de l’Horitzó, Associació Entre 
Mans, Grup d’Intercanvi de Labors, Espai de les 
Dones, Punt de Trobada Jove)

18.30 h a la sala d’actes del Centre Cívic 
Barri Vell-Mercadal
Presentació del llibre Jo. Júlia de 
Montse Cufí
Presentació de la novel·la biogràfica Jo, 
Júlia, de Júlia Domínguez Fernández, 
transcrita per Montse Cufí i editada per 
Girasol Edicions. Jo, Júlia és el renéixer de 
les cendres d’una dona a la qual han pres la 
identitat. Llibre basat en la biografia d’una 
dona que va patir maltractament masclista i 
que és un crit a la llibertat, a ser dones 
completes, madures i independents.
Ho organitza: Amics de la UNESCO conjuntament 
amb la Xarxa Dones de Girona

17.30 h al Centre Cívic Santa Eugènia
Acció feminista descolonial per a 
sentipensar la vida
Girona, anàlisis col·lectiu
Ho organitza: Red de migración, género y 
desarrollo i #Diverses8M-Girona.
Hi col·labora: Centre Cívic Santa Eugènia

19 h al Centre Cívic Santa Eugènia
Jornada contra la violència de gènere
Trobada conjunta de diferents iniciatives 
que promouen les relacions respectuoses i 
la fi de la violència de gènere. Monòlegs 
teatralitzats a càrrec de TdeSET. Lectura de 
manifest, reflexions i encesa d’espelmes.
Ho organitza: entitats, associacions i serveis de 
Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE 
18 h a la Sala d’Actes Luis Herrera del 
Centre Cívic Pont Major
N’hi ha de tocs colors
Obra de teatre a càrrec de la companyia de 
teatre Ateneu de la Dona de Vilabrareix.
Ho organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

De 18 a 20 h al Centre Cívic Ter
Quina feminista
Et convidem a una quina molt especial en 
què reconeixem dones que al llarg de la 
història han fet del nostre un món millor. Un 
espai on fer-les visibles tot jugant, 
relacionant-nos, rient i obrint-nos a conèixer 
nous mons reconeixent la petjada que han 
deixat en nosaltres. 
I com tota bona quina podràs cantar línia i 
quina i emportar-te algun regal! A 
continuació hi haurà un berenar popular.
Ho organitza: Grups de Dones de l’Esquerra del 
Ter (Associació de Dones de l’Horitzó, Associació 
Entre Mans, Grup d’Intercanvi de Labors, Espai de 
les Dones, Punt de Trobada Jove) amb la 
col·laboració de l’Associació Lo Relacional



Girona 
emmurallada
contra la 
violència 
de gènere

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE
De 19.30 a 21 h a l’Auditori Josep Viader, 
Casa de Cultura
Xerrada sobre la violència estètica
La violència estètica és la pressió social que 
s'imposa, especialment sobre les dones, per 
adaptar-se als cànons estètics, arribant a posar 
fins i tot en risc la seva salut mental i física per 
tal d'assolir-los.
Per tal d’abordar aquesta problemàtica en 
profunditat tindrem dues presències de primer 
nivell: la consellera d’Igualtat i Feminismes, 
Tània Verge i Mestre, i la diputada al Congrés, 
Pilar Vallugera i Balañà. Tot plegat presentat i 
moderat pel vicealcalde de Girona, Quim Ayats.
Ho organitza: ERC i Dones Republicanes

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
15 h a l’Auditori Jaume Casademont, Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG Picture a 
Scientist
El documental Picture a Scientist del 2020 
(www.pictureascientist.com) posa de 
manifest la desigualtat de gènere en la 
ciència. La pel·lícula explica les històries de 
diverses dones investigadores destacades i 
treu a la llum les barreres que van trobar, 
inclosos els casos de discriminació i 
assetjament.
Ho organitza: Universitat de Girona

19 h al Centre Cívic Ter
Assemblea taller Associació de Dones de 
l’Horitzó
Assemblea taller de dones de l’Esquerra del Ter. 
Taller de balls llatins perfer-nos vibrar, i podrem 
hidratar-nos amb sucs detox i el que vingui… A 
continuació et convidem a una assemblea amb 
jocs dinàmics per informar del moment actual 
de l’associació i recollir propostes i 
col·laboracions per al futur d’aquesta entitat 
de dones amb més de 20 anys d’història 
treballant per a l’enfortiment de les dones a 
l’Esquerra del Ter.
Ho organitza: Associació de Dones de l’Horitzó

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE
17 h al Centre Cívic Pla de Palau
Taller d’autodefensa feminista
Taller gratuït de dues sessions d'autodefensa 
feminista i empoderament personal mitjançant 
la defensa personal. Caldrà inscripció prèvia a 
través de l’agenda: 
web.girona.cat/ccivics/agenda.
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau

DILLUNS 28 DE NOVEMBRE 
De 10 a 13 h a la Sala de Graus de la 
Facultat de Dret
La dispensa de declarar en el context de la 
violència masclista: canvis legislatius i 
dinàmiques de violència
Ponents de la jornada: Susanna Oromí, 
Francisca Verdejo, Loreto Garijo, Esther García 
i Núria Santayana. La moderació la portarà a 
terme Sílvia Pereira.
Ho organitza: Universitat de Girona

De 17.30 a 19.30 h a la sala d’actes Luis 
Herrera del Centre Cívic Pont Major
Commemoració del 25N:Dones Pont, relats 
de resiliència
Presentació de l’acte a càrrec de la regidora 
de barri Maria Àngels Cedacers. Consistirà en 
l’elaboració i lectura del manifest per part dels 

joves de l’Espai Jove Pont Major i 
presentació del projecte audiovisual Dones 
Pont, relats de resiliència a càrrec de la 
productora Talkin To Me i algunes de les 
seves protagonistes. L’acte conclourà amb 
un torn de paraula obert al públic i 
l’elaboració d’un mural participatiu, 
dinamitzat per la psicòloga Isabel Piñeiro.
Ho organitza: Comissió de Gènere del pla 
comunitari Construïm ponts

DIMARTS 29 DE NOVEMBRE 
19 h a (Lloc per determinar)
L’educació sexual contra la violència de 
gènere
Es tracta d’una conferència i col·loqui 
posterior sobre la importància de l’educació 
sexual per evitar la violència de gènere.
Ho organitza: PSC Girona


