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Dia contra la Violència de Gènere
Des de 1981 es commemora cada 25 de novembre el Dia contra la Violència de Gènere.
Aquest dia neix en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i María Teresa Mirabal, tres germanes assassinades
el 25 de novembre de 1960. Anys més tard, en 1999, l'ONU es va sumar a la jornada reivindicativa i va declarar
cada 25 de novembre Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, en honor a les
germanes Mirabal.
La Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona emesa per l'Assemblea General de l'ONU defineix
la violència contra la dona com “tot acte de violència que tingui o pugui tenir com resultat un dany o
sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la
privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada.”
La violència (física i/o psicològica) contra dones i nenes és una de les violacions dels drets humans més esteses,
persistents i devastadores del món actual.
Així doncs, amb motiu d'aquest dia, les diferents comarques del Barcelonès realitzaran diversos actes
commemoratius.
Consulta les diferents accions que es realitzaran a cada comarca clicant als següents enllaços:

Barcelona [1]
Badalona [2]
Sant Adrià de Besòs [3]
Santa Coloma de Gramenet [4]
L’Hospitalet de Llobregat [5]
No t’oblidis que, davant d’una situació de violència, no estàs sola. Tens diversos recursos al teu abast per posar
fi a aquesta situació, com per exemple el Servei Telefònic d'Informació i d'Assessorament Jurídic en matèria de
violència de gènere, a través del número telefònic de marcació abreujada 016.
Informa’t sobre com detectar la violència de gènere, què fer i quins són els teus drets, clicant aquí [6].
*Et recomanem veure aquest vídeo [7] molt interessant sobre la violència de gènere.
Etiquetes: dones [8], Jornades [9], violència de gènere [10]

Links:
[1] https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es
[2] http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal;jsessionid=QT7yb2pcrr4fYD55xnWFpdWcNRwdkfhvT4GCRGNJ
tjCtVG2ksQys!-2123066776?_nfpb=true&amp;_pageLabel=detall_noticia&amp;dDocName=AJB089879#wlp_det
all_noticia
[3] http://www.sant-adria.net/esdeveniments/marxa-ciutadana-contra-la-violencia-masclista
[4] https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/info-local/es-desplega-la-campanya-enxarxat-per-una-ciutat-lliure-d
e-violencies-masclistes/
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[5] http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6HZsQAhUTt5dqazCUirA28EZ5KxC9ivZRJZ849MYXXzKH
ec6eP7Y5xDix
[6] http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/
[7] https://youtu.be/VjZ_127lIuk
[8] https://www.barcelonesjove.net/tags/dones
[9] https://www.barcelonesjove.net/tags/Jornades
[10] https://www.barcelonesjove.net/tags/violència de gènere

Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

