
día internacional contra a violencia de xénero

“ s o m o s  t r i b u ”

21 ao 28 de novembro:
acendido en cor violeta do teatro jofre e fonte do cantón e pancarta da campaña no jofre.

24 e 25 de novembro:
obradoiro de defensa persoal no pavillón de sta. mariña, de 9.30h-13.30h, (xunta de galicia e concello de 

ferrol) actividade de balde. (Inscricións en www.ferrol.gal/defensapersoal)

25 de novembro:
acto-declaración Institucional do 25n e prantación de roseiras en homenaxe ás mulleres asasinadas vítimas da 

violencia machista e lectura da declaración Institucional do 25n ás 12.00h na avda. de esteiro (diante da estatua 

de concepcion arenal)

25 e 26 de novembro:
microteatro contra a violencia machista. establecementos hostaleiros da cidade de 20:30h-23:30h 

(+ info e inscricións en www.ferrol.gal/microteatros25n)

25, 26 e 27 de novembro: 
“espazos de información contra a violencia machista na rúa”

(25n praza de españa de 9.30h-15h / 26n - praza de españa de 9.30h-14.30h / 27n cantón de 10h- 14.30h)

27 de novembro:
III carreira contra a violencia de xénero. saída do cantón 11.00h 

(Inscricións de balde en www.carreirasgalegas.com)

27 de novembro:
saída en a malata do equipo racing de ferrol de fútbol coa pancarta do 25n “somos tribu”.

28 de novembro:
teatro “feminíssimas”, para centros educativos ás 11.30h no auditorio municipal.

29, 30 de novembro e 1 de decembro: 
“píldoras informativas contra a violencia sexual e en rrss” en centros educativos da cidade (a partir de 3º da eso).

3 de decembro:
conferencia no centro cultural torrente ballester ás 12.00h da xuíza ana lópez-suevos fraguela, que falará 

sobre os delitos sexuais e aspectos da nova lei de garantía integral da liberdade sexual.

3 de decembro:
obradoiro intensivo de defensa persoal. de 10.00h-14.00h e de 16.00h-20.00h

(inscricións de balde en www.ferrol.gal/defensapersoal)

3 de decembro:
saída en a malata do equipo o parrulo de fútbol-sala coa pancarta do 25n “somos tribu”.

se és víctima chama 

(sen rastro na factura)

016 www.ferrol.gal/25n

cim. centro de información ás mulleres (asesoramento xuridico e apoio psicolóxico)

981 944 124                       Casa da muller ferrol  


