
II CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’ESLÒGANS 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (per a joves de 
12 a 18 anys). 

• Aquest concurs té com a objectiu oferir un espai on poder
reivindicar la igualtat de gènere i la lluita contra la violència
masclista.  La frase guanyadora  i la resta de seleccionades
estaran incloses  en les campanyes de sensibilització i preven-
ció del nostre municipi. Podeu consultar les bases de partici-
pació en la web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat

DIA 15 DE NOVEMBRE 
• “Por qué volvías cada verano”
Com aborda la literatura la violència contra les dones? En 
aquest taller online impartit per l’escriptora Belén López Peiró 
(Buenos Aires, 1992) compartirem consells pràctics 
d’escriptura tot abordant com a eix principal la violència, la 
corporalitat i tots aquells temes que ens importen. Un intent 
col·lectiu d'aprendre a dir.
Taller per Zoom de 18 h a 19.30 h.
Informació i inscripcions per trucada o WhatsApp 662926211

DIA 28 DE NOVEMBRE 
• Passejada commemorativa del 25 de novembre. Tomb
Oriental Vallès (TOV). La UEC Vall del Tenes organitza un cicle
de passejades passant per diferents indrets naturals i urbans
del Vallès Oriental i inicia aquest projecte en col·laboració amb
l’Ajuntament en el marc del Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones.
Recorregut: De Lliçà d’Amunt fins el Castell de Montbui.
Distància: 11,60 kms aprox. amb un desnivell positiu de 450 m.
Dificultat: Mitjana
Sortida i arribada: Pati dels Galliners
Hora de sortida: 8 h i aproximadament l’arribada a les 13 h.
Per inscripcions i més informació: UEC VALL DEL TENES
http://uecvalltenes.com/web/.

I Concurs de fotografia 
del dia Internacional de les Dones 
de Lliçà d’Amunt.
Autora: Sonia Lujan Lorenzo, “Quan 
van intentar fer-me callar vaig cridar”

Programa                DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES 25 de novembre

DIA 22 DE NOVEMBRE 
• Presentació del protocol local per a l’abordatge de les
violències masclistes a Lliçà d’Amunt.
Aquest document és el resultat d’un procés de treball dels i 
les professionals dels serveis que atenen a dones en el nostre 
municipi en situació de violència masclista així com els seus 
fills i filles. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la biblioteca 
Ca l’Oliveres a les 16 h.

DIA 26 DE NOVEMBRE 
• Taller d’empoderament femení “Tu ets la teva pròpia joia”
Taller de potenciació de l’autoestima i autoconeixement per a 
dones on també hi haurà un espai de creativitat on cada dona 
crearà la seva pròpia “joia”.
Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres de les 10 a les 13 h.

• Taller de sexualitat conscient: com gaudir d’una sexuali-
tat plena, satisfactòria, igualitària.
Taller dividit en 5 sessions els dies 2, 9, 16 i 23 de novembre 
de 10.30 a 12.30 h i el dia 29 de Novembre de 10 a 13 h a Can 
Godanya.

• Taller de xapes amb motiu del 25 de novembre. Vine al
Galliner i fes-te la teva! Podràs escollir entre diferents 
dissenys o fer-ne un de propi.
S’obsequiarà a tots els participants amb una motxilla de la 
campanya “No en deixem passar ni una +”
Taller Gratuït. Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o 
enviant un WhatsApp al 673930937
Espai Jove el Galliner. Horari: de 17.30 h a 19.30 h.

DIA 25 DE NOVEMBRE 
• Lectura del manifest a càrrec de la Lourdes Martin
regidora d’Igualtat, gènere i LGTBI i minut de silenci en senyal 
de dol i rebuig per totes les víctimes de violència masclista. 
L’acte tindrà lloc, el 25 de Novembre a les 12 hores davant de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Per inscripcions i informació sobre les activitats programades podeu demanar informació al telèfon del PADI: trucades o WhatsApp al 662 926 211.




