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El 25 de Novembre és la data en que homes i dones expressem el nostre rebuig a les 
violències que pateixen les dones.

A Cerdanyola ens sumem activament a aquesta commemoració, perquè diem prou a 
una violència que té un enorme cost en la vida de les persones, -47 dones assassinades 
durant l’any 2014-, perquè ens oposem al control, la por i el patiment que implica la 
violència, perquè dia a dia fem de Cerdanyola una ciutat igualitària, on dones i homes, 
nens i nenes, ens expressem, estimem i relacionem en llibertat, des del respecte i el 
reconeixement.

Per totes aquestes raons  durant aquest mes de novembre compartirem un seguit d’inici-
atives per reflexionar, sensibilitzar i prevenir les diferents manifestacions de les violències 
masclistes, de les sexuals a aquelles invisibles com la psicològica, ens trobarem a l’acte 
central, en el que enguany participen de forma molt especial les escoles de la nostra 
ciutat, on farem lectura del manifest institucional i on amb l’encesa d’una espelma tota la 
ciutadania ens sumarem simbòlicament a il·luminar un món sense violència. També els 
homes de la ciutat expressaran mitjançant un espot el seu rebuig a la violència i trobareu 
a l’aparador dels comerços de tota la ciutat els cartells del telèfon 900 900 120 d’atenció 
gratuïta a la violència masclista.

Una proposta amplia, oberta, una voluntat compartida de fer de Cerdanyola una ciutat 
lliure de violència!. Necessitem la teva participació!.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès.

PROGRAMA ACTIVITATS 
Dia internacional per l’eradicació de 

la Violència vers les Dones 2014

Dimarts 25 de novembre

De 9 a 14 hores

Jornada. Violències sexuals: manifestacions
contemporànies. 
Lloc: MAC (Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès). C/Sant Martí 88
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola

18.30 h Commemoració institucional del Dia internacional per 
l’eradicació de la violència vers les dones
• Lectura del Manifest Institucional, amb la participació del Consell de 

Dones.

• Encesa d’espelmes amb la participació activa de les escoles de la 
ciutat.

• Acompanyament musical en viu per part de l’Escola 
 Municipal de Música, Aulos.

Organitza: Ajuntament de Cerdanyola
Lloc: Pça. Ajuntament. 

Dijous 27 de novembre

18.00 h Violències invisibles: maltractaments psicològics 
Lloc: Ateneu Cerdanyola  (sala 22), c. Indústria 38-40
Organitza: Dones per la Igualtat

Actuacions a la ciutat durant el mes de novembre

Els homes de Cerdanyola contra la violència masclista. 
Visionat de l’espot.

Aquest espot es podrà veure durant el mes de novembre a cinemes 
El Punt i altres llocs de la ciutat.

Els comerços ens sumem a la Campanya 
dels cartells del telèfon 900 900 120 

(atenció gratuïta en casos de violència masclista) 


