
SETMANA 25N 
contra la
violència

vers les dones
19 h  OBERTURA DE LA SETMANA 25N: Lectura de Manifest i Xe�ada "El ciclo de la violencia como 
modelo explicativo de la violencia de género"
 a càrrec de Martina Morell Gonzalo, psicòloga sanitària i experta en psicologia forense. Professora associada de la URV. 

Dimarts 19 de novembre
Ca la To�e de Vande�òs  

Dimecres 20 de novembre
Centre Cultural Infant Pere (Sala Bonet Caste�ana) de l’Hospitalet de l'Infant

19 h Conferència: “Teresa Pàmies, mirada de dona” 
a càrrec de  l'escriptora Margarida Aritzeta.  

Dijous 21 de novembre
Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant  

19 h  Proje�ió de la pel·lícula “Me �amo violeta”  del Cicle Gaudí  
Seguidament, cine-fòrum amb el director David Fernández de Castro i el productor executiu Joan Úbeda, amb la 
col·laboració de Ràdio l’Hospitalet. 
Preu: 4,50 € (3 € amb el carnet de les biblioteques públiques)

 Divendres � de novembre
Centre Cultural Infant Pere (Sala Bonet Caste�ana) de l’Hospitalet de l'Infant

18 h Els contes de la Pitu�a “Jo vaig amb mi” de Raquel Díaz Reguera
a càrrec de la Montse Parra.
Auditori de Vande�òs 

� h CINEMA amb la pel·lícula “LA DIRECTORA DE ORQUESTA”  
Entrada gratuïta. 
 
 Di�abte 23 de novembre 
Piscina Coberta DE l’Hospitalet de l’Infant

De 16:30 a 18 h Jornada gratuïta  de defensa personal 
a càrrec del Bartolomé López. 
Casal de Joves de Vande�òs 

17 h Ta�er de xapes amb motiu del 25N 
 

Diumenge 24 de novembre
Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant  

18 h Proje�ió del documental “El Proxeneta” 
amb la presentació de Mabel Lozano; i posterior col·loqui amb la col·laboració de Ràdio l’Hospitalet. 
Entrada gratuïta. 
 
Di�uns 25 de novembre   
DAVANT DE LA CASA DE LA VILA DE L'HOSPITALET DE L'INFANT

12 h Lectura del manifest 25N  
Espai Jove de l’Hospitalet de l'Infant

17 h Ta�er de sensibilització “Malamente” 
Campanya de la Direcció General de Joventut per prevenir les violències sexuals contra les adolescents i joves.

Del 18 al 27 de novembre la Regidoria de Joventut farà dinàmiques de sensibilització 
amb "TABÚ, tu tries què t’hi jugues", una eina creada per la Direcció General de Joventut i l'Institut Català de les Dones 
amb els alumnes de 4t d'ESO i la UEC.
  
 

DAVANT DE LA CASA DE LA VILA DE L'HOSPITALET DE L'INFANT

17 h Trobada per anar plegats/des a la manifestació de Ta�agona en vehicles privats


