
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

Salt aprofita el 25N per abordar les violències 
sexistes en l’espai públic 
 
Un any més el municipi de Salt se suma als actes de commemoració del Dia Internacional per 

l’eliminació de la violència envers les dones, amb activitats adreçades a la identificació, 

l’abordatge i la visibilització de les diferents violències masclistes. Per la 1a tinent d’alcaldia i cap 

d’àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Salt, Margarita de Arquer, la programació 

d’enguany “permet mostrar el  treball coordinat i transversal que porten a terme els diferents 

serveis i recursos municipals amb el tercer sector, i que té com a objectiu millorar 

l’abordatge de les violències en l’espai públic, l’aplicació de mesures de prevenció i control 

i la consolidació del circuit d’atenció especialitzada”.  

 

Del 23 al 26 de novembre des de diverses àrees de l’Ajuntament de Salt, en col·laboració amb 

serveis socioeducatius i entitats del municipi, s’han organitzat un conjunt d’actes i activitats amb 

motiu de la commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, 

sota el lema 25N. SALT contra la violència masclista.  

 

En primer lloc, i amb l’objectiu d’elaborar un futur protocol de prevenció i d’actuació de violències 

sexuals en l’espai públic i d’oci de Salt, professionals de l’àmbit social, educatiu, policial i judicial 

del municipi participaran en una jornada de treball el dimarts 23 de novembre, al Casal Cívic Les 

Bernardes. I és que, segons de Arquer, “resulta imprescindible establir les bases d’un 

document de treball coordinat i transversal que permeti que Salt esdevingui un municipi 

lliure de violències masclistes”.  

 

Acte institucional 

El dijous, 25 de novembre s’organitzaran bona part dels actes programats com la lectura del 

manifest a les 12 hores davant l’Ajuntament a càrrec de Margarita de Arquer. D’altra banda, es 

realitzarà un taller al carrer a càrrec dels serveis i entitats que formen part la Comissió 25N de Salt 

amb parades a diferents punts del municipi per tal que els més joves reflexionin sobre Què és 

violència? 

 

Posteriorment a les 18 hores hi ha programada la inauguració de l’exposició fotogràfica Tribut a la 

Bata de Lucia Herrero que comptarà amb una visita guiada a càrrec de l’artista. La mostra, que es 

podrà visitar al Museu de l’Aigua fins al 7 de gener, permet fer un recorregut crític i amb tocs 

d’humor sobre qüestions de gènere a través de la bata com a fil conductor.  

 

A les 19 hores la companyia Rodamons explicarà Contes que acaben malament, o no dins del 

marc de les activitats del cicle D de Dona, organitzades pel Museu de l’Aigua i l’Àrea de Cultura 

de l’Ajuntament de Salt i, finalment, Salt Jove també ha organitzat diverses activitats que compten 

amb la participació dels joves del municipi.  

 



 

En aquest sentit, la Fàbrica Jove albergarà fins al 2 de desembre una exposició sobre La 

cosificació de la dona amb treballs realitzats per joves de Salt sobre els cànons de la bellesa 

femenina i el  divendres 26 de novembre, a les 17 hores, se celebrarà el cinefòrum Parla amb la 

boca plena amb la voluntat de debatre amb els assistents sobre el tractament de la violència 

masclista al cinema. 

 
 


