
 

AJUNTAMENT                          Del 21 al 28 de novembre 
   

EXPOSICIÓ: Mural realitzat pels alumnes de dibuix de 4rt d’ESO 
de l’INS. de Vidreres.  

 

SALA D’ACTES DE L’ANTIC AJUNTAMENT   
25 de novembre 
 

20:00h. A la sala d’actes de l’antic Ajuntament de Vidreres 
 

* Minut de silenci en record a  les víctimes de violència  masclista. 

* Cançó d’obertura a càrrec de l’Escola de Música Municipal  de  
 Vidreres.  

* Benvinguda a càrrec de la regidora d’Igualtat 

* Taula Rodona: Ester Mas, Psicòloga del SIAD  del Consell           
 Comarcal de la Selva; Elena Blaya, Educadora en  el Centre 
 Obert; Steph Watson, Fotografia Conscient;  Rosalia García, 
 Treballadora Social i Natàlia Artigas,  especialista en dol   
 perinatal de l’Hospital Trueta de Girona.  

* Lectura del Manifest 

* Cançó de tancament de l’acte a càrrec d’alumnes de l’EMMV 

Organitza:                                                 Col·labora:                                                 

Gràcies per ser-hi! 

#25NVIDRERES2022 

BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA  

24 de novembre a les 19 h (Cal inscripció prèvia) 
 

TAULA RODONA: “Violència de gènere a les novel·les             
romàntiques: de Cinquanta  ombres de Grey a After”. 
 

25 de novembre  a les 19 h (Cal inscripció prèvia)  
 

VIDEOFÒRUM: “Las damas azules”. Projecció, seguida de taula 
rodona i debat . Las damas azules son dones que lluiten per 
l’accés a l’aigua i la resistencia femenina  organitzada contra el 
projecte Conja. Dins del programa  Biblioteques sense          
Fronteres.  

Del 21 de novembre al 16 de desembre   
 

* APARADOR CULTURAL: “Desinflem les violències!” fruit del 
taller “Unides contra les violències”, realitzat per les mares del    
Centre Obert.  
 

Del 28 de novembre al 16 de desembre   
 

* EXPOSICIÓ: “Dona, ombres i maternitat”, a càrrec d’Steph 
Watson Fotografia Conscient.   
 

AVINGUDA MEDITERRÀNIA  Del 21 al 28 de novembre 
  

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “El mirall de la por”, a càrrec        
d’Steph Watson Fotografia Conscient.   

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA             Del 21 al 28 de novembre 
   

EXPOSICIÓ EXTERIOR: “Dona, ombres i maternitat”, a  càrrec 
d’Steph Watson Fotografia Conscient.   

PLAÇA LLUÍS COMPANYS                         25 de novembre 
 

Des-te una fotografia amb la figura de l’Associació  de Comerciants i 
penja-la a instagram amb el hastag #noalaviolenciagenere i            
etiqueta a @vidrerescomerç. Entraràs en un sorteig de 20€ en vals 
de compra per bescanviar als establiments associats. Organitza:  
ACESV. 

XARXES SOCIALS                                           25 de novembre 
 

* Difusió a les xarxes socials de la coreografia realitzada pel Club       
Twirling Vidreres contra la violència de gènere. 
 

* Difusió a les xarxes socials de la Lectura del Manifest del 25N pel 
Club Twirling Gimnàstic Vidreres.  

 

DONA,  

OMBRES  

I MATERNITAT 

DIA INTERNACIONAL  

PER A L’ELIMINACIÓ DE LA  

VIOLÈNCIA ENVERS  

LES DONES  

25N 

CENTRE CÍVIC            27 de novembre de 11:30 a 12:30h 
  

“Desperta les caderes” ballar i gaudir de la feminitat amb    
danses i músiques orientals. Cost: 6€. Organitza: Cercle Dones 
de llum.  

CERCLE  

DONES  

DE LLUM  


