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PROGRAMA D’ACTES
DIMARTS 23 DE NOVEMBRE

De 19.30 a 21.00 h
Taller de defensa personal femenina.
A càrrec de Dojo Karate (Club Karate Bages). Cal portar 
roba còmoda. No cal apuntar-s’hi prèviament.
Lloc: instal·lacions de la Piscina Municipal (entrada pel primer 
tram del carrer Ignasi Abadal, a tocar de la plaça de Sant Joan).

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
17.30 h

Encesa d’espelmes, lectura del manifest   
i actuació musical.
Acte central del Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones, que es commemora cada 
25 de novembre arreu del món per tal d’estendre la 
sensibilitat social cap a aquest greu problema. L’actuació 
musical serà a càrrec de l’Escola Municipal de Música.
Lloc: Casa de la Vila.

De 19.30 a 21.00 h
Taller de defensa personal femenina.
A càrrec de Dojo Karate (Club Karate Bages). Cal portar 
roba còmoda. No cal apuntar-s’hi prèviament.
Lloc: instal·lacions de la Piscina Municipal (entrada pel primer 
tram del carrer Ignasi Abadal, a tocar de la plaça de Sant Joan).



PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 3 DE DESEMBRE

18.00 h
Teatre: ‘És de conya’.
A càrrec de Nus Cooperativa. Espectacle teatral 
social. No cal apuntar-s’hi prèviament. És un viatge 
per la socialització de gènere, l’amor romàntic i les 
violències masclistes i subtils a dins i fora de la parella. 
Una història sobre les petites coses que gairebé passen 
desapercebudes, que no ens agraden i que, sense saber 
com, es fan massa grans per aturar-les... O no!
Lloc: Sala d’actes de la Residència Bell Repòs.

TOTES LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA SÓN 
OBERTES I GRATUÏTES PER A JOVES I ADULTS.

ALTRES ACTIVITATS
▶ Tallers preventius a l’Institut Mig-Món. Durant 

aquest curs 2021-22 es faran tallers sobre prevenció de 
conductes discriminatòries per a alumnes de 4t d’ESO, a 
càrrec d’agents dels Mossos d’Esquadra.

L’organització de la Setmana contra la violència de gènere 
és a càrrec de les àrees d’Igualtat, Joventut, Benestar Social i 
Solidaritat de l’Ajuntament de Súria, amb el suport del Consell 
Comarcal del Bages i el Servei d’Informació i Atenció a la Dona 
(SIAD) del Bages i la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Formació d’Adults, Casal de Joves i Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ), Escola Municipal de Música, Institut Mig-Món, Residència 
Bell Repòs, Dojo Karate i Nus Cooperativa.
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