PER UNA BARCELONA
LLIURE DE VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

Acte commemoratiu del Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència vers les dones
10è aniversari del Circuit Barcelona i de l'Acord Ciutadà

29 DE NOVEMBRE DE 2012
LLoc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB (Sala Teatre)
Hora: de 16 a 18.30 h
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de BCN
i el Consorci Sanitari de Barcelona

PROGRAMA DE L’ACTE
Conductora: Sra. Emma Vilarasau, actriu.
15.30 h: Obertura de portes i acollida.
16.00 h: Salutació i benvinguda institucional a càrrec de la Sra.
Maite Fandos i Payà, tinent d'alcalde de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports.
16.10 h: Reconeixement i compromís interinstitucional
del Circuit Barcelona.
• Roda d’experiències: donem veu a professionals de
base.
16.45 h: Conferència marc Els drets de les dones a viure sense
violència masclista i la justícia efectiva, a càrrec de
la Sra. Encarna Bodelón i González, professora i doctora en dret, directora del grup de recerca Antígona.
17.20 h: Reconeixement a les entitats a càrrec de la Sra. Francina
Vila i Valls, regidora de Dona i Drets civils i presidenta del
Consell Municipal de les Dones de Barcelona.
• Presentació del projecte Prevenim la violència
en primera persona, de l’associació Tamaia. Viure
sense violència, guanyadora del Premi 25 de
novembre 2011.
• Ratificació de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
lliure de violència vers les dones.
18.00 h: Cloenda de l’acte per part del Sr. Xavier Trias i Vidal
de Llobatera, alcalde de Barcelona.

19.00 h: Inauguració del passeig de la vergonya, acte que vol
denunciar la realitat que viuen milions de dones a
través de 60 casos reals. L'acte anirà a càrrec de la Sra.
Francina Vila i Valls, regidora de Dona i Drets Civils, al
Portal de l’Àngel - cruïlla amb carrer dels Arcs.

