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»INTERVENCIÓ COL·LECTIVA

Sabates vermelles 
contra la violència 
masclista

25
9h - Plaça de l’Ajuntament

Durant tot el matí l’alumnat dels centres educatius de Navàs 
aniran passant de forma esglaonada a penjar les sabates 
vermelles, que ja fa dies que estan tenyint de vermell, en re-
cord a totes les dones que els homes han matat al llarg dels 
temps. Totes aquelles persones que per iniciativa pròpia vul-
gui portar les seves sabates tenyides de vermell i penjar-les, 
també seran benvingudes.

»ACTE INSTITUCIONAL

Lectura del 
Manifest

12:45h - Plaça de l’Ajuntament

Sota un sostre de sabates vermelles que ens recorda el gran 
nombre de dones que ja no podran caminar a causa de la 
barbàrie masculina, el consistori navassenc convoca a la 
ciutadania a la Plaça de l’Ajuntament per llegir el manifest 
institucional d’enguany i prendre consciència col·lectiva de la 
necessitat de canviar la nostra societat.

»TALLER DE RAP PER A JOVES

Prou sexisme, 
fem el nostre rap

17h - Biblioteca Josep Mas Carreras

Del Rap global al rap de resposta feminista. Aquest és el viat-
ge que ens proposen Las VVITCH, el grup de rap encarregat 
de dur a terme aquest taller per a joves d’entre 12 i 20 anys 
amb ganes d’aprendre l’estil i la forma.
Podeu escoltar-los al seu SoundCloud: LAS VVITCH.

»DIVENDRES
»NOVEMBRE

»PERFORMANCE

Donar veu

26
Durant tot el matí - Mercat setmanal

Les Mireies, companyia de teatre al carrer, faran una perfor-
mance al mercat setmanal que ens farà prendre consciència 
de la societat masclista on vivim. Serà un bon dia perquè 
homes i dones us acosteu a fer la compra de la setmana i 
trepitgeu la realitat.

 

QUI SOM? 

Mireia Chalamanch  (Directora escènica, actriu, performer i docent) 
Llicenciada en art dramàtic. Ha dirigit i actuat en teatre d’autor, ha produït creacions pròpies i 
ha creat peces amb contingut científic i de caràcter literari. El seu recorregut artístic es 
caracteritza per una recerca poètica del cos i la paraula que s’ha anat expressant en diversos 
àmbits. S’ha dedicat a la tasca docent, vinculant l’art i la pedagogia,  aportant i facilitant 
recursos per a la comunicació i donant suport a la creativitat de cada persona. Al mateix temps 
ha realitzat projectes de participació i creació, enfocats a temes actuals. 
 
Mireia Zantop (Artista visual interdisciplinària, performer i docent ) 
Llicenciada en Belles Arts. Després d'anys de dedicació a la pintura i l'obra gràfica, la 
investigació en arts del moviment i música convergeixen, des de 1999, en la creació de peces 
interdisciplinàries, instal·lacions efímeres i accions/performances.   
En l'actualitat forma part del col·lectiu d'art d'acció Corpologia i del grup d'acció Els Polissons. 
Combina l'ensenyament d'art i la divulgació cultural amb els projectes personals de la seva 
obra plàstica, poètica i performàtica 

OBJECTIUS 
 

 Crear una situació integrada al context  quotidià que cridi l’atenció a les persones que 
passin per l’espai on es desenvolupa l’acció i que els permeti vincular-s’hi. 

 Generar reflexió,  creant la necessitat de parar un moment, pensar i sensibilitzar-nos sobre 
el tema escollit. 

 Oferir un espai per poder expressar allò que és tan difícil de dir. 
 Afavorir la comunicació, el diàleg,  la participació i la inclusió de la diversitat de veus. 
 Respectar l’anonimat i la implicació voluntària. 
 

FITXA TÈCNICA 
 

Concepció, creació i realització de l'acció: Mireia Chalamanch i Mireia Zantop  
Modalitat: Acció performàtica, pensada principalment per a l’espai públic. 
Durada: 3hores i una hora prèvia de preparació. 
Requeriments tècnics: sala i lavabos per a canviar-nos i preparar-nos. 

»DISSABTE
»NOVEMBRE

»TALLER PER A HOMES

Més enllà del sí 
i el no: masculinitats 
i cultura de la violació

1
19h - Biblioteca Josep Mas Carreras

L’entitat Ulleres per Esquerrans ens proposa unes preguntes: 
Què vol dir ser homes? Quina relació hi ha entre ser home i 
ser masclista? Tots els homes som masclistes? Quin paper 
hi tenim els homes en la lluita per la igualtat? Per què és 
important el nostre compromís? 
El taller donarà llum a preguntes que normalment els homes 
no ens fem o generarà debats importants per fer-nos-les.
Taller per a homes joves i adults de 2 hores de durada. Qui hi 
assisteixi obtindrà un certificat d’assistència.

»DIJOUS
»DESEMBRE

Lamentablement els darrers anys el 25 de novembre no 
pot ser un dia normal i corrent. El dia 25 de novembre 
fem esforços per recordar que no podem fer normal allò 
que no ho és.
I és que quan tanco aquest escrit ja són 33 les dones 
que han mort a mans d’homes. Vivim en un estat d’ex-
cepció permanent que no ens permet viure normalment.
L’Ajuntament de Navàs fa anys que treballa per eradicar 
aquesta anomalia social i enguany hi hem abocat més 
esforços programant més activitats. 
En destaco el curs per a homes joves i adults del proper 
1 de desembre que té per objectiu fer un treball col·lec-
tiu a la recerca d’altres masculinitats. Trencar tòpics ens 
farà més forts.
I com a gran novetat, enguany inspirats en el cartell, vo-
lem omplir la Plaça de l’Ajuntament de sabates tenyides 
de vermell en la que serà una gran acció col·lectiva en 
record a les víctimes. 
Us demanem que fins al dia 21 ens porteu unes sabates 
per llençar a l’Ajuntament i els joves dels instituts les 
tenyiran de vermell. El dia 25 les aniran penjant durant 
tot el matí a la plaça. Quan ja les tinguem totes penjades, 
al migdia, llegirem el manifest.
Espero la vostra complicitat.

Agustí Serra i Riba
Regidor de Drets Socials


