
VIOLENCIA
DE GENERE

LLUITA CONTRA LA

Taller d’introducció a l’autodefensa adreçat a dones:

Introducció al tema de la comunicació i dels límits interpersonals per
afavorir la seguretat i evitar conflictes físics.

A càrrec: Karin Konkle, Llicenciada en estudis de gènere per la
Universitat de Columbia de Nova York i professora d'autodefensa

Horari: 10:30 - 12:30h
Lloc: C.M Frederic Mompou

Dissabte 29 de novembre

TALLERS EDUCATIUS:

• Durant el mes de novembre i desembre es realitzaran diversos tallers
de prevenció de la violència de gènere adreçats a l’alumnat de
secundària.

EXPOSICIÓ d’Amnistia Internacional
• “Retrat d’un escàndol universal dels drets humans.

La discriminació  i la violència contra les dones”

Del 24 d’octubre al 14 de desembre

Dimarts 2
de desembre

L’hora del conte: Contes per la igualtat
- Quintin Blake, Todos a una
- Adela Turín, Una feliz catástrofe

Horari: 18h
Lloc: Biblioteca Municipal
Ramon Fernández

Col·laboren:

xarxa de municipis

Consell
Municipal de les
Dones

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

www.castelldefels.org/igualtat



PRESENTACIÓ

Any rere any, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, l’Ajuntament de Castelldefels organitza unes jornades de
sensibilització ciutadana per lluitar per l’eradicació d’aquesta xacra social.
En aquesta ocasió hem volgut incidir especialment en la gent jove, a la
qual la violència de gènere no és aliena, com confirmen les dades de
l’Organització Mundial de la Salut: la violència de gènere és la primera
causa de mort entre les dones de 16 a 44 anys, per sobre del càncer, els
accidents i la guerra.

Bona part dels actes inclosos en el programa, per tant, aniran adreçats a
les persones joves. Hi haurà un bon ventall d’activitats, com ara cinema,
teatre, exposició i tallers, que estem segurs que seran del vostre interès.
També es presentarà la nova llei catalana dels dret de les dones a eradicar
la violència masclista, un instrument que representa  un avenç indiscutible
per fer efectius els seus drets.

D’altra banda, volem destacar la manifestació del 25 de novembre, que
compta amb el suport del teixit associatiu, a la qual convidem a tothom
a assistir-hi perquè la ciutat sigui una sola veu en contra de la violència
de gènere i perquè algun dia no ens calgui convocar jornades com aquestes.

Antonio Padilla
Alcalde de Castelldefels

Núria Milà
Regidora de Polítiques
d’Igualtat

PROGRAMA DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VI    LÈNCIA DE GÈNERE

TEATRE
Ja n’hi ha prou!
Es treballa el tema de la violència en l’àmbit de la joventut
(família, amistat, escola).
Adreçat a l’alumnat de secundària i formació d’adults.

Horari: 10:30 hores i 15:30 hores (dues sessions)
Lloc: Sala Margarida Xirgu

Dilluns 24 de novembre

ACTE CENTRAL
Presentació i inauguració a càrrec de:
Antonio Padilla Reche, alcalde
Núria Milà i Gonzalo, regidora de Polítiques d’Igualtat

1. Inauguració de l’exposició d’Amnistia Internacional
“Retrat d’un escàndol universal dels drets humans.
La discriminació  i la violència contra les dones”

Milions de dones i nenes d'arreu del món són víctimes de violència
per raó de sexe. En la família i en la comunitat, en temps de
guerra i de pau, la violència contra les dones és, a més de la
més estesa, la violació de drets humans més oculta i impune.

2.Presentació de la nova Llei catalana del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, a càrrec d’una advocada de
l’Associació de Dones Juristes

3.Conferència:
• Joves: violència de gènere i noves identitats masculines,
a càrrec de Heinrich Geldschläger, psicòleg del Servei 
d’atenció a homes que maltracten i membre d’AHIGE

• Atenció a la Infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix centre Frederic Mompou
• Servei d’Intèrpret de llengua 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 l’acte central, poden sol·licitar aquests serveis a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins el 19 de novembre.
- Telèfon: 936651150
- E-mail: e-oac@castelldefels.org

4. Lliurament dels premis del concurs de power point contra la
violència de gènere “Digue-hi la teva i transforma” i projecció
de les presentacions guanyadores

Horari: 18:30 hores • Lloc: C.M. Frederic Mompou

Dimarts 25 de novembre

MANIFESTACIÓ-CONCENTRACIÓ:

18:30h Sortida de la Seu del Grup de Dones de Castelldefels,
c/ Blas Infante, núm. 15  fins a l’Ajuntament

Concentració i lectura del manifest i performance a la plaça
de l’Ajuntament

Les organitzacions ciutadanes que donem suport a aquesta manifestació fem una crida
a tots els homes i dones, perquè participin en aquest acte i rebutgin públicament la
violència de gènere.

Dijous 27 de novembre

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ÀMBIT FAMILIAR
ADREÇAT A MARES I PARES

Lloc: CEIP Els Pins • Hora: 17:15h

Les persones que necessitin un servei d’atenció a la infància, han de sol·licitar-ho a
l’AMPA Els Pins dos dies abans del taller.

CINEMA: 4 meses, tres semanas, 2 días - Horari: 20h • Lloc: Cinema Metropol
Premis Europa 2007 Millor pel·lícula i director
Palma d’Or al Festival de Cannes 2007
Direcció: Cristian Mungiu

Sinopsi:
Otilia i Gabita comparteixen habitació en una residència estudiantil.
Ambdues van a la universitat d’una petita ciutat de Romania durant 
els últims dies del comunisme. Gabita està embarassada i l’avortament
és il·legal. L’avortament clandestí és una de les manifestacions de la 
violència de gènere.

Entrada gratuïta. L'accés a la sala serà lliure fins a completar l'aforament de la sala


