Una setmana d’activitats contra la violència masclista
dimarts, 15 de novembre de 2016 17:22

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, ha presentat juntament amb la
presidenta d'Espai Dones, Dolores Fernández Tamargo, i la tècnica de l'àrea, Azuzena
Carrasco el cartell d'activitats que l'associació de dones ha organitzat per commemorar el "Dia
Internacional per a l'Eliminació de la violència contra la Dona" sota el lema: Ni Una Menys. Les
activitats comencen el pròxim divendres i no s'aturaran fins dissabte 26 de novembre.

Activitats
Espai Dones ha organitzat un taller de "Reforç i millora personal" a càrrec del psicòleg Pere
Serra. Serà divendres 18 a les 20 h i dissabte 19 de 10 a 12 h a les aules de l'Escola d'Adults al
costat del CEIP Mestre Lluís Andreu. El dilluns 21 de novembre a les 20.00 hores hi haurà la
inauguració de l'exposició A corazón abierto de Paz Die Dean, a la sala d'Exposicions de
l'Ajuntament Vell. Dimecres 23 de novembre Nadia Ghulam, una jove afgana, ens narrarà la
seva experiència com dona en la guerra d'Afganistan amb els talibans, a les 19 h a la sala
d'Actes de Cultura.

El divendres 25 novembre, que és el dia de la celebració es farà tota una tarda d'activitats. A
les 17h es muntarà una taula informativa a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. A les
17:30 es farà la lectura de manifest amb motiu de l'eliminació de la Violència de Gènere, i a les
18 es farà el taller Remodelarte, que consistirà a fer un collage entre totes les persones
assistents al Centre Antoni Tur "Gabrielet".

Monòleg i sopar
El dissabte 26 de novembre a les 20.00 hores actuarà la monologuista Patricia Sornosa de
Central Comedy a la sala de Cultura (Cinema) per un preu de 8 euros i sòcies 5 euros. I com
cada any a les 21.30 hores es farà uns sopar de germanor per totes les dones que s'hi vulguin
sumar, el telèfon per fer les reserves és el 697 941 016.
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