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Altafulla

se

suma

al

dia

internacional
contra
la
violència envers les dones
18 novembre 2020
Amb motiu del dia internacional contra la violència envers les
dones, s’estan organitzant actes diversos a totes les
poblacions i, entre elles, Altafulla. Així doncs, el proper 25
de novembre s’ha previst la lectura d’un Manifest a les 18.00h
a la plaça del Pou que serà retransmès en directe per
Altafulla Ràdio. L’acte es clourà amb la il·luminació de
l’edifici de l’ajuntament en color lila.
Una hora més tard, a les 19.00h i a través del canal de
Youtube de l’ajuntament, es podrà veure la performance “No puc
més” a càrrec del grup de teatre social “+ a prop” de Mans per
l’Acció Solidària d’Altafulla.
De manera prèvia a la celebració d’aquests dos actes el 25 de
novembre, als tòtems informatius de Botigues de Mar, la
Portalada i el Roquissar, a més d’un de provisional a la plaça
del Pou, hi haurà un cartell on qui vulgui podrà deixar els
seus missatges i reflexions sobre la violència masclista.
Aquestes accions es complementaran a més amb una exposició
adreçada als alumnes de l’Institut d’Altafulla que, sota el
títol “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?”,
estarà instal·lada del 23 de novembre al 4 de desembre.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
*
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d’altafulles.cat.
* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

