
 

 

A partir do 18 de novembro 
Campaña de sensibilización cidadá contra as violencias machistas que implica ao tecido económico, asociativo, 
educativo, deportivo, social e cultural e á cidadanía nunha resposta colectiva de rexeitamento da violencia de xénero. 
 
Do venres 22 ao sábado 30 de novembro 
No horario de apertura da Biblioteca municipal: exposición bibliográfica Libros contra a violencia, a favor da igualdade. 
 
Venres 22 de novembro 
9.30 h Marcha ciclista contra a violencia de xénero. 
Saída dende os centros de ensino da cidade cara ao Auditorio Municipal (praza de Galicia) onde o alumnado de 5º e 6º 
curso de educación primaria asistirá, sobre as 11.00 horas, a un espectáculo teatral. 
17.30 e 19.00 horas no centro cívico social do Couto: Somos iguais, un espectáculo de Raquel Queizás dirixido a nenas 
e nenos de 3 a 8 anos. Inscricións do 18 ao 22 de novembro no correo a.pita@naron.es. 
 
Sábado 23 de novembro 
11.00 h na Biblioteca municipal do Alto: =(Igual), contacontos e obradoiro para a igualdade de xénero para nenas e 
nenos a partir de 5 anos. Inscricións a partir do martes 19 de novembro ás 16.00 horas no mostrador da sala de 
adultos/as da Biblioteca ou chamando ao número de teléfono 981 382 173. 
 
Luns 25 novembro 
12.00 h Acto institucional de lectura do manifesto contra a violencia de xénero e ofrenda floral na praza da Gándara, 
fronte ao monumento á Muller. 
 
Luns 25 de e martes 26 de novembro 
18.00 a 19.00 h na Axencia de Lectura da Solaina / ludoteca: elaboración e exposición dun deseño sobre o 
rexeitamento á violencia. O luns para nenos e nenas de 7 a 12 anos e o martes para os de 3 a 6 anos. Toda a semana 
haberá xogos cooperativos para a prevención da violencia. 
 
Venres 29 de novembro 
17.00 a 18.30 h na Axencia de Lectura da Solaina / ludoteca: proxección de Arturo y Clementina e posterior debate 
sobre este audiovisual. Dirixido a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos. 
20.30 h no local social da SCR A Pombiña de Pedroso: espectáculo teatral O rueiro das liortas, da compañía Elefante 
Elegante, para nenas e nenos a partir de 8 anos.  
 
Sábado 30 de novembro 
11.00 h na Biblioteca municipal do Alto: Conto xogo, contacontos e xogos de cooperación para a igualdade de xénero 
dirixidos a nenas e nenos de entre 4 e 9 anos. Inscricións a partir do martes 26 de novembro ás 16.00 horas no 
mostrador da sala de adultos/as da Biblioteca ou chamando ao 981 382 173. 


