
Castelldefels

Del 10 a 26 de novembre 2007

Jornades del Dia
Internacional
contra laViolència de 
Gènere

Del 10 de novembre al 9 de desembre 2007

Castelldefels

«L’Assetjament a la feina»



Programa d’Activitats

Dissabte 10 i Diumenge 11 de novembre

Obra de teatre: Ràbia. Drama en dos actes original de Manel Alcaraz.
L’obra és un al·legat contra la violència de gènere.

Direcció: Juan Taberner i Omar Quaglia
Organització: Grup de teatre Nou Horitzó

Horari: 19:00 h (dissabte), 18 h (diumenge)
Lloc: Sala Margarida Xirgu
Preu de l’entrada: 5 euros

Dimarts 20 de novembre

L’Hora del conte: Juguem junts: conte de tots els colors per a nenes i
nens

Narrador: Jose Luís Guerrero
Horari: 17:30 h
Lloc: Biblioteca municipal Ramon Fernàndez Jurado

Dijous 22 de novembre

Cinema: En tierra de hombres

Directora: Niki Karo
Basada en un fet real, aquesta pel·lícula tracta
el tema de l’assetjament sexual en el món
laboral i relata la història del primer judici
massiu en contra d’aquesta discriminació.

Horari: 20 h
Lloc: Cinema Metropol
Entrada Gratuïta. L’accés serà lliure fins a
completar l’aforament de la sala.



ACTE CENTRAL

Presentació i inauguració a càrrec de:

Antonio Padilla Reche, alcalde de Castelldefels
Núria Milà i Gonzalo, regidora de Polítiques d’Igualtat

Conferència:
La violència de gènere: Assetjament a la feina

A càrrec de:

-Mònica Geronés Rovira, cap del Servei d’Igualtat d’Oportunitats
del Servei d’Ocupació de Catalunya

-Carolina Gala Durán, professora titular del Dret de Treball de la
UAB

Esquetx teatral a càrrec del Grup de teatre PARANOIA

Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Frederic Mompou

    

Serveis

. Atenció a la infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix
centre Frederic Mompou
. Servei d’intèrpret de signes (*)
. Atenció Domiciliària(*)

(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes i/o tinguin
a càrrec alguna persona dependent (discapacitat, persona gran) i vulguin
assistir a la conferència, poden sol·licitar aquests serveis a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament fins el 17 de novembre.
Telèfon: 93 665 11 50
E-mail: e-oac@castelldefels.org

Dimecres 21 de novembre



Dissabte 24 de novembre

Inauguració de l’exposició. Feminicidi i Maquila a Ciudad Juárez
La comissària de l’exposició, Eva Sànchez Martín, farà una visita guiada.

Manifestació-concentració
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Fem una crida a tots els homes i dones perquè assumeixin la
responsabilitat de rebutjar públicament la violència de gènere.
12:00 hores- Sortida de la seu del grup de Dones de Castelldefels, 

c/Blas Infant, 15, fins a l’Ajuntament
13:00 hores- Concentració i lectura de manifest

 Dilluns 26 de novembre

Obra de teatre: Ja n’hi ha prou
Es treballa el tema de la violència en l’àmbit de la joventut (família,
amistats, escola). Adreçat a l’alumnat de secundària.

Horari: 10.30 h i 15.30 h (dues sessions)
Lloc: Sala Margarida Xirgu

Exposició que tracta el tema de la violència
de gènere a partir del feminicidi (onada sense
fre d’assassinats indiscriminats de dones)
que assetja l’Amèrica Llatina, concretament
Ciudad Juárez.

Horari: 17 h
Lloc: Local de l’Agrupació de Cultura Popular,
Av.Lluís Companys, 16

Diumenge 25 de novembre

TALLERS EDUCATIUS
Durant aquestes jornades es realitzaran diversos tallers de prevenció
de la violència de gènere adreçats a l’alumnat de secundària.
EXPOSICIÓ Feminicidi i Maquila a Ciudad Juárez
Del 24 de novembre al 9 de desembre

Per a més informació:
http://www.castelldefels.org/igualtatt



Col·laboren:

PRESENTACIÓ

Com cada any, amb motiu del Dia Internacional contra
la violència de gènere (25 de novembre),  l’Ajuntament
de Castelldefels organitza unes jornades per reflexionar
entorn d’aquest problema social d’abast mundial.

En aquesta ocasió, les jornades posaran llum sobre
una de les cares de la violència contra les dones: la
que es produeix en l’àmbit laboral.

L’assetjament a la feina, ja sigui sexual o moral, és
una malhaurada realitat. Les dones pateixen i han
patit amb més freqüència aquesta mena d’abusos,
fruit d’una situació laboral més precària i d’una
estructura social que encara no és prou igualitària.

La Llei d’Igualtat aprovada aquest any inclou com
a drets laborals de les persones treballadores la protecció
contra l’assetjament i la necessitat que tant les
administracions públiques com les empreses adoptin
mesures de prevenció i d’actuació per garantir un
ambient de treball lliure de violència.

A banda de la conferència dedicada a l’assetjament, el
programa ofereix activitats educatives i de  sensibilització
complementàries: n’hi ha que són específiques per a
determinats sectors de la població i d’altres estan
pensades perquè s’hi impliqui i hi participi tota la
xarxa social del moviment associatiu i del conjunt de
la ciutadania. Esperem que siguin del seu interès.

Antonio Padilla
Alcalde de Castelldefels

Núria Milà
Regidora de Polítiques

d’Igualtat



Consell Municipal de les Dones Consell Municipal de Pau i Solidaritat

Col·laboren:


