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Masclista

Quan és
difícil parlar,
l'important és

ESCOLTAR

Col·labora:Organitza:

Per a més informació, adreceu-vos al
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Carrer Portalet, 4, 4a planta de Granollers
Tel. 93 842 67 14

plaigualtat@ajuntament.granollers.cat
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Amb el suport de:



Granollers commemora el Dia Internacional contra la 
Violència Masclista

El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) centra la 
campanya del Dia Internacional contra la Violència Masclista d'enguany 
en la sensibilització ciutadana amb l'eslògan Quan és difícil parlar, 

l’important és escoltar. L'objectiu és conduir a la reflexió respecte a 
aquest tipus de violència i posar en coneixement dels granollerins i 
granollerines que l'Ajuntament de Granollers, a través del CIRD, posa a 
l'abast el servei integral d'atenció a dones en situació de violència per a 
totes aquelles persones que ho necessitin, com també informació i 
assessorament en temes de gènere. Aquesta commemoració pretén 
visibilitzar que la violència masclista atrapa les dones que la pateixen en 
un cercle de por, vergonya i submissió del qual és molt difícil sortir. 
L'acompanyament i el suport a la dona que es troba en aquesta situació 
és essencial per poder prendre consciència i canviar la situació. Val a dir 
que les dones que pateixen violència es fan cada vegada més visibles i 
intenten reparar el dany que han patit elles i els seus infants. Així, durant 
el que portem d'any, el CIRD ha atès 301 dones veïnes de Granollers de 

les quals 185 són casos de violència masclista. A més, l'Ajuntament de 
Granollers ofereix atenció psicològica als infants víctimes de violència 
masclista des del 2015; aquest any, s'han atès 13 nens i nenes.

El CIRD és el servei gratuït de referència per a les dones del municipi de 
Granollers. L’objectiu principal és donar resposta a totes les demandes 
d'atenció i informació relaciones amb la condició de gènere, i prestar 
especial atenció a les situacions de violència masclista. El servei ofereix 
atenció social i psicològica, assessorament jurídic a totes les dones que 
es trobin en aquesta situació, i assessorament a familiars, amics i veïnat 
sobre la violència masclista. 

Dimarts 22 de novembre
18.30 h Museu de Granollers
(c. Anselm Clavé, 40)

Xerrada: “Com afrontem la convivència al 
llarg de la vida?” 
Com han evolucionat les relacions de 
parella els últims 50 anys? Es mantenen 
els mateixos rols en la parella i en la 
família? Què en pensa, la gent gran, de les 
noves generacions?
A càrrec de la Taula d'Igualtat de Gènere 
de Granollers

Organitza: AGEVO

Dimecres 23 de novembre
17.45 h Gra (plaça de l'Església, 8)

Lectura del manifest en la llengua de 
signes (amb traducció simultània en 
llenguatge oral)

Organitza: Ajuntament de Granollers. Servei 
de Joventut
Col·labora: Fem Comunitat - Persones Sordes 
de Granollers (FECO)

18 h Gra (plaça de l'Església, 8)

Representació de l'obra de teatre La 
corda, de Clàudia Cedó (Projecte TeDebat)

Organitza: Ajuntament de Granollers. Servei 
de Joventut

Dijous 24 de novembre
19 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
(c. Rec, 19)

Xerrada: “Islamofòbia de gènere” 
Les actituds xenòfobes i racistes 
discriminen més les dones musulmanes 
que els homes musulmans? 
Com reacciona Occident i el feminisme 
davant aquest patriarcat?

A càrrec de Brigitte Vasallo, escriptora i 
activista, especialitzada en islamofòbia, 
gènere i racisme; David Karvala, membre 
de la Unitat contra el feixisme i el racisme, 
i Fatiha El Mouali, tècnica d'acollida de 
l'Ajuntament de Granollers

Organitza: Taula d'Igualtat de Gènere de 
Granollers

Divendres 25 de novembre
D'11 a 13 h i de 17 a 19 h Plaça de la Porxada

Estand informatiu de temes relacionats 
amb la violència masclista

Organitza: Centre d'Informació i Recursos per 
a Dones. Ajuntament de Granollers

18 h Plaça de la Porxada

Acte central del Dia Internacional contra 
la Violència Masclista. Lectura del 
manifest, performance i encesa 
d'espelmes a càrrec de la Taula d'Igualtat 
de Gènere de Granollers

Organitza: Centre d'Informació i Recursos per 
a Dones. Ajuntament de Granollers
Col·labora: Taula d'Igualtat de Gènere de 
Granollers

19 h Centre Cultural de Granollers
(c.  Joan Camps, 1)

Cinefòrum: Mustang (França, 2015), de 
Deniz Gamze Ergüven. VO en turc

Organitza: Centre d'Informació i Recursos per 
a Dones, Associació Cultural

Dimecres, del 9 de novembre al 
30 de novembre
18 h. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
(c. Rec, 19)

“Tirania de la bellesa”. Cicle de debat 
sobre les conseqüències del patriarcat en 
la imatge de les dones. Cal fer inscripció 
prèvia, al tel. 93 842 67 14 

Més informació: 
http://www.granollers.cat/igualtat

Del 21 de novembre al 2 de 
desembre
Gra (plaça de l'Església, 8)

Exposició sobre els treballs artístics del 
projecte Teatant igualtat
A càrrec dels alumnes de 3r i 4t d'ESO 
d'Imatge personal i jardineria, de la Unitat 
d'Escolarització Compartida (UEC)

Organitza: Centre d'Informació i Recursos per 
a Dones. Ajuntament de Granollers

ESCOLTAR


