
Un Sant Andreu per la igualtat
Arribat el mes de novembre reivin-
diquem el dia contra la violència 
masclista, una data històrica per 
continuar lluitant per la igualtat, des-
muntar el masclisme i posar fi a totes 
les formes de violència que pateixen 
les dones.

La nostra ciutat avança una vegada més pels drets de 
les dones gràcies al treball en equip. Una feina que 
necessita de tota la societat 
La vostra participació i compromís per dir no al mas-
clisme i a la violència és imprescindible.
Som-hi!

Ana Alba Aguilera
L’alcaldessa
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SANT ANDREU DE 
LA BARCA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Això és cosa de totes i tots!
Acabar amb la violència masclista 
comença amb petits-grans gestos: 
dient no al control, al xantatge emo-
cional, als insults o a la cosificació 
de les dones. Joves i grans, dones i 
homes, ens hem d’unir i aprendre a 
relacionar-nos d’una manera sana i 
igualitària.

A Sant Andreu de la Barca, a través d’iniciatives 
com el Pacte Municipal contra la Violència Masclista 
o l’Escola d’Igualtat, les entitats, empreses i la ciu-
tadania ens unim per fer xarxa i prevenir qualsevol 
forma de discriminació. I és que encara ens queda 
molta feina a fer contra la desigualtat.
Comptem amb vosaltres per fer de Sant Andreu una 
ciutat lliure de violència masclista!

Rubén Castro Torres
Regidor de Polítiques d’Igualtat

Comptem amb tu per fer de Sant 
Andreu de la Barca una ciutat 
lliure de violència masclista!



• Taller “A mi també” per 
a conèixer i visibilitzar 
situacions de masclisme 
quotidianes.

• Taller de disseny i impressió 
en 3D de xapes per la igualtat.

• Taller de serigrafia de dones 
pioneres en bosses: 
estamparem un disseny 
feminista i reivindicatiu a 
una totte bag de cotó.

• Taller de fer saquets tèrmics 
pel dolor menstrual i altres 
dolències.

• Espai i exposició de 
l’Associació de Dones del 
Palau.

• Espai i exposició de 
l’Associació Espai de Dones 
Creatives.

• Espai de la Plataforma per la Igualtat.
Lloc: Plaça de Federico García Lorca 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
COL·LABOREN: Entitats per la igualtat i instituts de Sant Andreu 
de la Barca

Diumenge 28 de novembre
18h

Espectacle ¡Silencio!
L’espectacle ¡Silencio! del 
ballarí Sergio Barroso i l’artista 
Coco García retrata una 
història de maltractament físic i 
psicològic, on els protagonistes 
reflecteixen la realitat de la 
violència de gènere a través de 
l’art de la dansa, la música, la 
poesia i el teatre.

Lloc: Teatre Núria Espert
Venda d’entrades a través de www.teatrenuriaespert.cat

Del 12 al 30 de novembre
Els comerços de Sant Andreu de la 
Barca s’uneixen contra la violència 
masclista
Les botigues fan campanya contra la violència 
masclista amb diferents cartells i materials de 
prevenció.
COL·LABORA: Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la 
Barca

Dissabte  20 de novembre
17h

Cinefòrum amb Mabel Lozano, 
directora de cinema, premi Goya al 
millor curtmetratge documental

Projecció de “El Proxeneta. Paso 
corto, mala leche”.
Una història salvatge, 
apassionant i única sobre el 
crim organitzat que mou els fils 
de la prostitució i la tracta en 
l’actualitat.
Cal cita prèvia a través de  
www.sabarca.cat 

Lloc: Teatre Núria Espert 
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

Diumenge  21 de novembre
11h

Acte Nos queremos libres
Acte reivindicatiu contra el terrorisme masclista, amb 
la col·laboració d’altres entitats del municipi i artistes 
sorpresa. Presentació oficial de l’entitat.
Lloc: Parc Central
ORGANITZA: Plataforma per la Igualat
COL·LABORA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Dimarts 23 de novembre
19h

Xerrada: Què és el 
bontracte i quins són 
els seus beneficis?
A càrrec de Francisca Molero, 
sexòloga i presidenta de 
la Federación Española de 
Sociedades de Sexología.

A través de l’Escola d’Igualtat de Sant Andreu de la 
Barca a www.escolaigualtat.com

Dijous 25 de novembre
De 16:30h a 19:30h

Fira del bontracte: acte central del 
Dia contra la violència masclista
Tota una tarda de tallers i activitats gratuïtes per a tota 
la família amb les que promoure la igualtat.
• Carpa de recursos contra la violència masclista.
• Taller “Una flor per la igualtat” on podràs fer la 

teva flor amb missatges sobre com relacionar-nos 
amb respecte i igualtat. Amb la col·laboració dels 
instituts de la ciutat.


