
Del 2 al 27 de novembre de 2020
Commemoració de la jornada del 25 de novembre

 
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Vine a buscar la teva mascareta pel 25N 
amb el lema “Anem a l’arrel; plantem-nos 
contra la violència” al Centre Cívic Vicenç 
Bou i suma’t a la lluita contra la violència 

masclista!

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Regidoria de Benestar Social 
Comissió d’Igualtat
T 972 818 341 · ccivic@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com   www.platjadaro.com

El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional Contra la Violència de 
Gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Car-
ibe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l’any 1981. En aquesta trobada les dones 
van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’as-
setjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos 
que patien moltes presoneres polítiques. 

Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les ger-
manes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, que van 
morir a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la Repú-
blica Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits 
empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats 
van aparèixer al fons d’un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única ger-
mana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al 
moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, 
aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va 
donar caràcter oficial a aquesta data.



• Expressa’t contra la violència masclista
Contingut online a través de Xarxes Socials
El grup de Teatre Social es suma a l’acció de “Sabates vermelles contra la 
violència masclista” elaborant un vídeo de sensibilització i conscienciació 
recitant frases per la defensa dels drets i llibertats de les dones; contribuint 
així en l’erradicació de les violències masclistes.
Pots sumar-te a l’acció gravant el teu propi vídeo i reivindicant la teva frase 
per fer front a les violències masclistes. Etiqueta’ns a Centre Cívic Vicenç 
Bou i compartirem el teu vídeo! 

• Tinc un monstre a casa · De tal Palo 
Contingut online a través de Xarxes Socials
Curtmetratge “Tinc un monstre a casa” i actuació de teatre “De tal Palo” a 
càrrec de l’associació ETC (espectacle, teatre i cinema). Es pot visualitzar 
el curtmetratge i l’obra a través del canal de youtube de l’Ajuntament. 
18.30 h · Reflexió i debat a través de plataforma online Zoom:  https://
zoom.us/j/95280199994

• Dones emprenedores de Platja d’Aro 
Contingut online a través de Xarxes Socials
Ressaltem el rol de la dona en el comerç i la restauració, la seva emprenedoria 
i l’esforç constant de conciliar la vida familiar amb la vida laboral. A càrrec 
d’ADEM. Podreu trobar les entrevistes realitzades a dones emprenedores 
del municipi a Instagram: empresaris_platjadaro i Facebook: Associació 
empresaris Castell Platja d’Aro S’Agaró.

Del 2 al 30 de novembre

• Exposició obres literàries feministes 
Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro 
Espai dedicat a llibres i material audiovisual amb perspectiva de gènere i 
feminista.

Dimecres 25 de novembre
• Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró es planten contra la violència 

masclista
Contingut Online a través de Xarxes Socials 
Lectura del manifest amb col·laboració política, Associació Dones de la 
Vall d’Aro, Associació Emporderats, Associació Empresaris (ADEM), joves 
i ciutadania. 

• Sabates vermelles contra la violència masclista
Davant Ajuntament · Platja d’Aro
Acció que s’ha dut a terme en diversos llocs i que el seu origen va ser a 
Ciudad Juárez (Mèxic) per l’artista Elina Chauvet. La finalitat d’aquesta 
acció és visibilitzar els 79 feminicidis comesos aquest 2020 a través de les 
sabates vermelles que simbolitzen cada una de les dones assassinades 
per violència masclista. Les sabates es col·locaran davant la plaça de 
l’ajuntament. 
Fins el 19 de novembre pots col·laborar portant sabates en el “Punt Vermell” 
de recollida del Centre Cívic Vicenç Bou i a l’Institut Ridaura. El grup de 
joves d’igualtat de l’IES ja han col·laborat!


