Activitat ﬁnançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Dijous 25 de novembre, a les 10.30 h

Del 22 al 24 de novembre, a les 10.30 h

Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus

Activitat virtual

Acte institucional

Lectura del manifest, a càrrec d’Eva Oliva,
presidenta de la Colla Castellera dels
Xiquets de Reus.
Parlaments institucionals.
Concert del guitarrista Pau Duran.
En acabar, cap a les 12 h, a la plaça del
Mercadal, actuació del Bou de Reus.
A les 19 h, a la plaça del Mercadal, pilar
commemoratiu del 25N de la Colla
Castellera Xiquets De Reus.

Del 13 d’octubre al 25 de novembre

Fotoreclam itinerant
Diverses ubicacions

Fotoreclam itinerant, on tothom es pot fer
fotos i penjar-les a Instagram o Facebook
amb l’etiqueta #25NReusDonemLaCara.
Qui es vulgui fer la foto pot triar alguna de les
frases que ja hi trobarà o escriure la frase que
vulgui.
Calendari del fotoreclam:
13, 14, 15 i 20 d'octubre i del 15 al 25 de
novembre, al Casal de les Dones (plaça de
la Patacada, 9).
18 i 19 d’octubre i del 25 d’octubre al 12
de novembre, al Casal de Joves La Palma
(carrer de Castellvell, 24).
21 i 22 d'octubre, al vestíbul de l'antic
hospital (carrer de Sant Joan).

Xerrades en línia

Tres xerrades en línia sobre la temàtica de
la violència masclista, organitzades per la
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament
de Reus. Gratuïtes i destinades a professionals
que aborden les violències masclistes de forma
directa o indirecta. Es faran a través de la
plataforma Zoom de l’Ajuntament i tindran una
durada d’una hora. En acabar la ponència,
s’obrirà un torn de preguntes d’uns deu minuts.
Inscripció prèvia al correu electrònic
vcarrillo@reus.cat
Dilluns 22 de novembre, a les 10.30 h,
«La violència masclista en els col·lectius
més vulnerables (infants i adolescents,
dones grans i discapacitats o malalts
mentals)», a càrrec de Laura Guxens,
directora del Servei d’Intervenció
Especialitzada (SIE) de Tarragona.
Dimarts 23 de novembre, a les 9.30 h,
«Aturar les violències masclistes és
responsabilitat de tothom», a càrrec de
Carla Vall i Duran, advocada penalista i
especialitzada en violència masclista i
criminòloga.
Dimecres 24 de novembre, a les 10.30 h,
«L’abordatge i l’atenció dels homes en
les violències masclistes», a càrrec
d’Álvaro Ponce Antezana, doctor en
psicologia i membre de l’Associació
Conexus.

