
ACTES DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
A SANTA CRISTINA D’ARO 2021 

 

Durant el mes de novembre el Punt d’Igualtat ha organitzat diferents activitats amb motiu del 
Dia Internacional contra la violència masclista.  
 
Tenint en compte que durant el 2020 hi van haver 46 dones víctimes mortals per violència de 
gènere en l’àmbit de la parella o ex-parella a tot l’Estat Espanyol i d’aquestes, 8 dones eren 
catalanes. I també, que van morir també 3 infants víctimes per violència masclista, 1 d’ells català, 
es va voler fer un homenatge al voltant d’aquestes dades terribles però a la vegada, posant llum 
a l’esperança que una societat més lliure i igualitària és possible.  
 
Les morts esmentades mostren una petita part de la realitat ja que la violència masclista tenyeix 
moltes relacions, des de petites manifestacions d’abús de poder fins a accions molt més cruels i 
violentes com poden ser les morts. És per això, que des del Punt d’Igualtat s’ha demanat a 
institucions, societat civil, homes i dones a treballar conjuntament per fer possible una societat 
lliure i sense violències. 
 
En concret es van organitzar les activitats següents:  
 

• TALLER D’AUTOPROTECCIÓ PER A DONES a càrrec dels Mossos d’Esquadra i que es va 
fer el dijous 25 de novembre de 16 a 18.15 h a la Sala d’Exposicions la Caixa.  
 

• PERFORMANCE “M’AIXECO” a càrrec del Grup de Teatre Social del Punt d’Igualtat dirigit 
per Geòrgia Bonell i Sala en la qual també hi van col·laborar la Zona Jove, l’Associació de 
Dones de Santa Cristina d’Aro Ermessenda, l’Associació Juvenil de Santa Cristina d’Aro, 
el grup de Teatre Juvenil de l’Espai Ridaura i el duet Entredós. Una actuació curta però 
impactant que es va fer també el dijous 25 de novembre i que va comptar amb una 
elevada participació. 

 

                     
 
 
 
Més info:  
https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/25n---performance-maixeco  
https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/santa-cristina-daro-organitza-un-taller-
dautoproteccio-per-a-dones-pel-25n  
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