
Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
Setmana del 19 al 23 de novembre
Exposició en tots els instituts de la ciutat de l’acció conjunta «Decàleg 
contra la violència masclista», feta pels referents d’igualtat. 
Organitzat pel Casal de Joves i el Casal de les Dones

Dimecres 21 de novembre
Inauguració de la mostra d’art «Breu», de pintura i reflexions en 
positiu, que es podrà visitar del 21 de novembre al 7 de desembre.

  19 h
   Antics rentadors del Casal de les Dones
Organitzat pel Casal de les Dones en col·laboració amb diferents entitats i grups de dones 
de la ciutat

21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre
Taller de defensa personal per a noies 
(de 14 a 30 anys)

  De 18.30 a 20 h
   La Palma. Cal inscripció prèvia al Casal de Joves
Organitzat pel Casal de Joves i el Casal de les Dones

Dimarts 27 de novembre
Cinema i debat amb el documental «Un Home Millor», conduït per 
Laura Sumalla Giralt, psicòloga de la Fundació AGI.

  17 h
   Sala d’actes del Casal de les Dones
Organitzat per la Regidoria de Benestar Social

Dimecres 28 de novembre
Contes igualitaris dins el cicle Contes a cau d’orella 

  17.30 h
   Biblioteca Xavier Amorós
Organitzat pel Casal de les Dones amb el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). Promo-
ció per la igualtat de gènere de l’institut d’Educació Secundària Gaudí

Dijous 29 de novembre
Contes igualitaris dins el cicle Contes a cau d’orella 

 17.30 h
   Biblioteca Pere Anguera
Organitzat pel Casal de les Dones amb el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). Promo-
ció per la igualtat de gènere de l’institut d’Educació Secundària Gaudí

Divendres 30 de novembre 
Acte institucional del Camp de Tarragona

  10 h
   Palau Bofarull de Reus

Lectura del manifest institucional, a càrrec de l’escriptora Marta 
Magrinyà.

Taula rodona «10 anys de la Llei 5/2008: avaluació dels resultats 
i reptes de futur», moderada per la regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, i amb la participació de M. 
Angels Gensana, jurista de l’Institut Català de les Dones (ICD); Elisa-
bet Godoy, advocada del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD), i Francisco Javier Goimil, fiscal delegat de Violència sobre la 
Dona de la Fiscalia Provincial de Tarragona.
Organitzat per l’Institut Català de les Dones i la Regidoria de Benestar Social

Dimarts 4 de desembre
Col·loqui amb la directora, productora i protagonista del curtmetratge 
«Basuras», sobre violència masclista i salut mental.

  19.30 h
   Sala d’actes del Casal de les Dones
Organitzat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència amb la col·laboració 
de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Reus
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ACTUA 
CONTRA LA 
VIOLÈNCIA

Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)
Avinguda de Marià Fortuny, 27

977 010 092

Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD)

Casal de les Dones, 
plaça de la Patacada, 9

977 010 672

ZERO COMPLICITATS 
AMB QUI FA MAL

Les aplicacions següents corresponen a formes d’identificació 
del Telèfon contra la violència masclista 900 900 120.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en 
línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/
identificacions 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria


