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Com arribar-hi:
Metro: Sant Andreu (L1)

Bus: 11, 40, 73 ,126, H8 i N9
Bicing: 257 C/Sant Adrià, 2-8
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ATENEU L’HARMONIA La Comissió Antiestigma es reuneix mensualment 
per tal de visibilitzar i defensar els drets de les  
persones que pateixen diferents tipus de 
discriminació i dinamitzar accions per trencar 
estigmes.

La Comissió Antiestigma està formada per:

Si vols apuntar-t’hi envia un correu a
antiestigma@ateneuharmonia.cat
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TOT EL DIA

Speak Up - Alça la veu contra l'abús sexual 
infantil!
Realitzar fotogra�es del projecte Speak Up amb 
una frase en un cartell envers l’abús sexual 
infantil. Amb els cartells que es vagin portant a 
terme al llarg de la jornada, farem un mur que 
anirà creixent amb totes les frases de la gent.

Exposició de missatges Estigma/Antiestigma
A la vegada que el projecte Speak Up i en el 
mateix lloc, hi haurà una exposició de missatges 
que hem recollit entre les persones i entitats de 
la Comissió que organitza la Jornada. Aquests 
missatges representen els sentiments, sensacions 
i pensaments que sovint s’associen a l’estigma 
amb l’objectiu de donar visibilitat al malestar 
d’aquesta condició i moure consciències a nivell 
social.

DURANT TOT EL MATÍ

Mostra d’entitats Antiestigma 
Taules informatives d’entitats diverses que 
treballen dins i fora de l’Ateneu per trencar tot 
tipus d’estigma.

MATI

10:15h Obertura de portes i presentació de la 
jornada 
Presentació de la comissió antiestigma i de les 
persones i col·lectius que en formen part.

10:30h Mostra de teatre “La partida”
Petita peça teatral on un grup de peces d’escacs 
s’adonen que no són su�cients per fer una partida. 
Comencen a relacionar-se de manera diferent a 
com acostumen a fer i descobreixen així que no 
sempre les coses són com es pensaven.

11:00h - 12:00h Taller de poesia 
Introduirem al públic la poesia des de la vessant de 
l’emoció. Parlarem dels diferents tipus de poesia: 
eròtica, emocional, dels paisatges, de l’amor, 
l’amistat, l’odi, la tristesa...

12:00h Recital de poesia antiestigma
Participació en el recital de poesia  per part de les 
persones del taller i per altres membres de les 
diferents entitats de la Comissió Antiestigma.

12:30h Contes que obren camins
Tres contes que ens parlaran de l’estigma i la seva 
superació.

13:00h Actuació de la coral, Els Cantaires 
d’Arep.
Interpretació de repertori de cançons.

TARDA

14:00h Dinar Popular a càrrec del Banc Obrer 
Solidari d’Aliments
Es posaran a la venda 50 tiquets aquell mateix dia 
per tal de dinar conjuntament i gaudir de la 
jornada, el preu del tiquet serà de 2€.

16:30h Passi del videoclip “Acoso viral” de LGR
Passi de videoclip que tracta l’assetjament escolar. 
Un cop acabada la presentació hi haurà un debat 
amb propostes de plans d’actuació contra 
l’assetjament escolar dinamitzat pel mateix 
cantant, la fundació NACE, FANJAC i GAM 
Asperger.

17:00h Curt i Debat sobre l'abús sexual infantil
Es projectarà un curt i en acabar s'obrirà debat 
sobre l'abús sexual infantil.

18:30h - 19:30h Dj per tancar la Jornada
Música per tancar la Jornada plegats d’una manera 
ben festiva!


