25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Volem expressar el nostre més enèrgic rebuig davant de
les violències masclistes i les seves diverses expressions
que malauradament ens estan colpejant.
Les violacions, les agressions sexuals, els assassinats
(feminicidis) siguin en grup o individualment, siguin a casa,
al carrer, a l‘escola, a la feina, a les institucions o a grups
religiosos, socials i polítics, no són fets aïllats i responen a
un mandat patriarcal i basat en les relacions de poder. Els
violadors, agressors i assassins són homes, independentment del seu origen, procedència, edat, classe social, nivell
acadèmic o de quina sigui la seva relació amb les dones.

IL·LUMINACIÓ LILA
LA CASA DE LA VILA
Del 23 al 29 de novembre

LA VIOLÈNCIA SEXUAL COM A
PROJECTE POLÍTIC: EL CAS ALCÀSSER
I LA CONSTRUCCIÓ DEL TERROR SEXUAL
XERRADA A CÀRREC DE NEREA BARJOLA
Feminista, activista, escriptora, doctora en feminismes i gènere, i autora de “Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y
la construcción de terror sexual”.
Dilluns, 23 de novembre, 19h. Plataforma ZOOM.
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (Ajuntament de Vic i Consell
Comarcal d’Osona), SIAD Manlleu (Ajuntament de Manlleu), Ajuntament de Torelló,
Ajuntament de Centelles i Mancomunitat La Plana.

EINES I ESTRATÈGIES PER MILLORAR
LA SALUT DEL SÒL PELVIÀ MÉS ENLLÀ
DELS KEGELS I ELS HIPOPRESSIUS
XERRADA A CÀRREC DE JUDIT CAPA
Judit Capa de FisioMum.cat, és llicenciada en CAFE i fisioterapeuta especialista en sòl pelvià.
Dijous, 26 de novembre, 20h. Plataforma ZOOM.
Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Torelló.

ECOFEMINISME SITUACIÓ ACTUAL
CLIMÀTICA I D’EMERGÈNCIA SOCIAL.
+ARTISTES SIMBIÒTIQUES
XERRADA A CÀRREC DE FEDERICA RAVERA
Federica Ravera és doctora en Ciències Ambientals, en l’especialitat d’Economia Ecològica per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Actualment és investigadora Ramón y Cajal i
coordinadora del projecte AGATA Agrifood systems, Gender
And Transformational Adaptation: a systemic and intersectional approach applied in Mediterranean context.
Aproximacions als no humans a través del cos, a càrrec de
Paula Bruna.
Dijous, 3 de desembre, 19h. Plataforma ZOOM i Escola d’Arts
Plàstiques de Torelló. Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Torelló, Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d’Osona), Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de
Centelles i Mancomunitat la Plana. Col·labora: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló.

emPODERades
PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Una exposició fotogràfica que posa al centre allò que sempre
ha sigut perifèria.
Hi ha persones que en l’imaginari social viuen invisibilitzades,
causant així que les noves generacions creixin orfes de referents. És per aquesta raó que neix el desig d’oferir a la societat
l’oportunitat de netejar i cuidar la mirada a través de l’emPODERo, una exposició de fotografies que mostra diverses veïnes
del municipi, posant al centre el seu esdevenir dones, d’origen
migrat i portadores d’una motxilla carregada de valentia,
resiliència i poder.
Dimarts, 15 de desembre, 19 h.
Plataforma ZOOM i Escola d’Arts Plàstiques de Torelló.
Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Torelló. Hi col·labora: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
i l’Associació Fotogràfica de Torelló.

AFROFEMINISME
XERRADA A CÀRREC DE BASHA
CHANGUERRA, JENABOU DEMBAGA.
MODERA: YOUSRA TOURI EL MANSOURI.
Espai de conversa sobre afrofeminisme. Amb Bacha Changuerra, militant antiracista i activista afrofeminista, articulista, una
de les impulsores de l’organització social afrofeminista AfroFem
Koop i membre de la CNAACAT. I Jenabou Dembaga, graduada
en sociologia a la UAB i centrada en la sociologia de les identitats.
Divendres, 4 de desembre, 18h. Plataforma Zoom.
Organitza: Ajuntament de Torelló.

• Totes les activitats són gratuïtes
• Cal inscriures al web torellojove.cat

