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CADA DIA ÉS 25N FINS A ERRADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

→

Violència masclista, violència de gènere, violència patriarcal, violència domèstica, violència contra
les dones... De què parlem?
Les violències masclistes són una greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les
dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. El masclisme és el concepte que
de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les
dones i ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a
superior.
La violència contra les dones és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura, que no només
destrueix vides sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les
llibertats de les dones. I parlem de totes les dones independentment del seu estatus social, la seva
procedència, la seva edat, diversitat funcional, color de pell, religió o grup de pertinença. Perquè cal
entendre la intersecció d’opressions com una realitat que agreuja i fa més complexos els processos, i
dificulta encara més la recuperació i reparació del dany.
Les regidores d’igualtat dels ajuntaments de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena us convidem, un
any més, a participar en l’agenda d’activitats de commemoració del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, per fer visibles els masclismes quotidians i allò que ens relega a
la condició de ciutadanes de segona.
Seguim alçades per a l’erradicació de les violències masclistes.
Carlota Carner Carrer, Sílvia Escura i Sabaté, Alba Gallardo Sola, Laura Pavón Pérez, Carla Peña Pelegrí,
Berta Pons Molina, Coral Vázquez Hontoria · Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ

←

PROGRAMA D’ACTES

DEL 17 AL 28 DE NOVEMBRE
PENJADA DE PANCARTES

Contra la violència masclista als balcons
dels ajuntaments

IL·LUMINACIÓ LILA

de la façana dels ajuntaments

DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ SOBRE
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Exposició bibliogràfica sobre la violència
masclista a les biblioteques dels municipis MICOD

PENJA UN DETALL LILA
A LA FINESTRA O BALCÓ

de casa amb motiu del 25N

Estigueu atents i atentes a les xarxes
socials de les Biblioteques de la Conca
d’Òdena!!
Punt d’interès #25N virtual!

Diumenge 14 de novembre
TEATRE: PATRONS
Un espectacle de petit format que ens parla
de tres conceptes. Els patrons de costura,
que serveixen per a traspassar unes mides
i volums a un paper, per fer-ne un model i
poder-lo marcar sobre la tela i retallar-lo.
També ens parla d’uns patrons socials
que imposen unes conductes a les dones. I
finalment, també ens remet a uns patrons
que generació darrera generació anem
perpetuant, sense preguntar-nos d’on
venen ni per què els repetim. De vegades,
només un petit canvi pot fer que un patró ja
no s’assembli al model original
Hora: 18.30 h (durada de l’activitat 1 h/1.30
h aprox.).
Preu: 5 €
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Cal inscripció prèvia trucant al 938086075.
Ho organitzen: regidories d’igualtat
i cultura de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.

9È CONCURS
DE CARTELLS DEL
8 DE MARÇ
Tens 16 anys o més? Vols
guanyar 300 euros? Vols
que el teu cartell sigui la
imatge gràfica del proper
8 de març, Dia Internacional de les Dones?
Obert a tota la comarca de l’Anoia!
Participa al concurs! Consulta’n les
bases a www.micod.cat
Ho organitza
Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
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Del 15 al 19 de novembre

A PEU DE CARRER 25N
Lloc
A diferents espais de trobada dels i les
joves del municipi.
Hora
18.30 h
Ho organitza
Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena

Totes les activitats són gratuïtes

Dimecres 17 de novembre
PRESENTACIÓ CAMPANYA DE PREVENCIÓ
DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Campanya promoguda per les regidories
d’igualtat dels municipis MICOD i coordinada per l’Àrea d’igualtat de la MICOD.
La podreu veure a XXSS, premsa escrita i
digital i als carrers.

Dimarts 16 de novembre
PRESENTACIÓ PROJECTE: POBLE SEGUR
Reunió per explicar a la ciutadania el projecte Poble Segur: una iniciativa emmarcada dins la campanya de sensibilització,
prevenció i erradicació de la violència de
gènere.
Hora: 19 h
Lloc: Centre Fraternal Instructiu (carrer
Jaume I, 28).
Ho organitza: àrea d’Igualtat
de l’Ajuntament d’Òdena.

Dimecres 17 de novembre
PRESENTACIÓ DE PROJECTE: VEÏNES PER
VEÏNES a càrrec de Liliana Aragón, de
l’Associació Hèlia, i Èlia Palomas, de Dones
Amb Empenta.
Presentació i acollida a Igualada del
projecte de l’Associació Hèlia per construir
una xarxa de dones voluntàries que acompanyin veïnes en situació de violències
masclistes en el seu procés de recuperació.
Hora: 18 h

Lloc: a la seu de DAE, carrer de Florenci
Valls 48, 2n, d’Igualada.
Ho organitzen: associació Hèlia i Dones
amb empenta.
Dijous 18 de novembre
MARXA EXPLORATÒRIA: URBANISME
FEMINISTA, CARRERS LLIURES DE POR
La marxa exploratòria servirà per a
detectar elements urbanístics que causen
inseguretat a les dones. L’objectiu de la
marxa és integrar la perspectiva de gènere
en l’urbanisme per fer un poble més segur i
igualitari.
Hora: 18.00 h (durada de l’activitat 1 h -1.30
h aprox.).
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Cal inscripció prèvia trucant al 938087800
Ho organitza: Regidoria d’igualtat
de l’Ajuntament re la Pobla de Claramunt.
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Divendres 19 de novembre
TEATRE INTERACTIU: ESTRANYES
RELACIONS amb la companyia de teatre
Frec a frec
Espectacle de caràcter educatiu i interactiu que ens parla d’on es gesta la violència
masclista i la seva possible detecció en una
relació. Adreçat a alumnat de Batxillerat i
PFI de l’Institut Montbui.
Hora: 11 h
Lloc: Centre cultural Mont-Àgora.
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui amb
el suport de la Diputació de Barcelona.
Divendres 19 de novembre
TALLER DE PANCARTES
Dissenyem i pintem la nostra pancarta del
25N per lluir-la als balcons. Adreçat a nens/
es, joves i adults.
Hora: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena.
Ho organitza: Àrea de Joventut
de l’Ajuntament d’Òdena.

Divendres 19 de novembre
TALLER DE PANCARTES REIVINDICATIVES
Activitat artística adreçada a joves del
municipi, amb l’objectiu de prevenir i
conscienciar de la violència de gènere
entre els més joves.
Hora: 17.30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.
Ho organitzen: Regidories d’igualtat
i joventut de l’Ajuntament de La Pobla
de Claramunt.

Diumenge 21 de novembre
PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Farem visibles els cartells, pancartes i
samarretes contra les violències masclistes
elaborats per l’associació Asocprocat.
Hora: 13 h
Lloc: instal·lacions de Can Titó de Vilanova
del Camí
Ho organitzen: Club esportiu de l’Anoia
i Asocprocat

Diumenge 21 de novembre
MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES: LAS NIÑAS (90’) de Pilar Palomero
en el marc del programa itinerant
Conegudes (també) a casa
Espanya, 1992. La Cèlia ha crescut sense
qüestionar mai res d’allò que l´envolta.
L’arribada de la Brisa a l’escola de monges
on estudia, i la seva nova amistat amb un
grup de noies més grans que ella, l’empeny
a descobrir una realitat que ja no té res a
veure amb la desfasada educació que rep,
tant a casa com a l’escola. Té 13 anys i la
pubertat farà que s´encari a tot allò que
fins ara ha significat comoditat i seguretat,
inclosa la relació amb la seva mare.
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent de Jorba
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Drac màgic i Regidoria d’igualtat
de l’Ajuntament de Jorba.
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Dimarts 23 de novembre

22, 24, 26 i 29 de novembre
i 1, 3 i 10 de desembre
CURS: AUTOCURA DE LES DONES
El curs s’adreça a dones migrades, amb la
finalitat d’aprofundir en aspectes relacionats amb la salut, els quals són d’interès
per a elles. S’impartirà des d’una mirada
interseccional i comunitària. Inclourà
sessions específiques de prevenció de les
violències masclistes de l’àmbit comunitari. Participaran en l’acció formativa la
Fundació Sociocultural Atlas, Dones amb
empenta i l’ASSIR Anoia.
Hora: De 9.30 a 11.30 h
Lloc: Sala de formació de l’associació Atlas,
carrer de la Virtut, 22, d’Igualada.
Cal inscripció prèvia a
promociosalut@aj-igualada.net
Ho organitzen: Servei de promoció de la
salut i Servei d’atenció a les migracions de
l’Ajuntament d’Igualada i Servei d’igualtat
de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena.

Dilluns 22 de novembre
TALLER DE PANCARTES
Dissenyem i pintem la nostra pancarta
del 25N per lluir-la als balcons del poble.
Adreçat a nens/es, joves i adults.
Hora: 17.30 h
Lloc: plaça Major de l’Ajuntament d’Òdena.
Ho organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena.
Dilluns 22 de novembre
MASTERCLASS DE DEFENSA PERSONAL
A càrrec d’Escuderes de l’Anoia.
Hora: de 19.30 a 20.45 h
Lloc: pavelló de Can Titó. Vilanova del Camí.
Ho organitza: CHVilanova

TALLER DE XAPES I BOSSES CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Activitat artística adreçada a joves, amb
l’objectiu de prevenir i conscienciar de la
violència de gènere entre els més joves.
Hora: 17.30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.
Ho organitzen: Regidories d’igualtat
i joventut de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.
Dimarts 23 de novembre
CONTACONTES: CONTES QUE TREUEN LA
LLANA DEL CLATELL a càrrec de Mònica Torra
Sessió de contes amb mirada de gènere i
perspectiva feminista. Contes que trenquen
amb els valors sexistes que presenten els
contes tradicionals de tota la vida. Contes
per a la igualtat de gènere.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Biblioteca de Vilanova del Camí.

←
Dimarts 23 de novembre
TALLER PARTICIPATIU PER A DONES:
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRETS I REPTES
A través del taller coneixerem les característiques de la violència de gènere, identificarem les seves diferents formes, reconeixerem els seus símptomes i treballarem en
alternatives de prevenció i intervenció en
situacions de violència de gènere.
Hora: 18.30 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de
Jorba.
Ho organitzen: Regidoria d’igualtat
de l’Ajuntament de Jorba i Diputació
de Barcelona.

Dimarts 23 de novembre
PERFORMANCE ARTÍSTICA: LA FEMME
DANS SA TOILETTE
Espectacle artístic dirigit a jovent,
adults i grans, on a través de la dansa contemporània i teatre físic s’explora i s’aborden unes possibles relacions de parella
lliures de violència de gènere i igualitàries.
Petit refrigeri en acabar.

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de
l’Ajuntament d’Òdena amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
Dimarts 24 de novembre
SORTIDA EXPLORATÒRIA: POBLE SEGUR
Recorregut pel nucli d’Òdena per explorar
i detectar els punts del poble que ens generen inseguretat i/o por.
Hora: 19 h
Lloc: punt de sortida a la plaça Major del
nucli d’Òdena.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat i Àrea
de Serveis a les Persones de l’Ajuntament
d’Òdena.
Dijous 25 de novembre
CONCENTRACIÓ I LECTURA DE MANIFEST
Hora: 12 h
Lloc: passeig Verdaguer, 50
Ho organitza: CCOO Anoia

V CONCURS
D’INSTAGRAM PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES

→

T’agrada la fotografia?
Tens entre 12 i 25 anys? Vols
guanyar una targeta regal
per valor de 100 € a Abacus
Cooperativa? No t’ho pensis
més i participa-hi!
Tens temps del 25 de novembre al 17
de gener.
Penja les fotos a Instagram
etiquetant #igd25N segueix a
@promociosalutigd i etiqueta
el compte a la publicació.
Consulta’n les bases completes a
www.igualada.cat
Ho organitza
Departament de Sanitat i Salut
Pública de l’Ajuntament d’Igualada
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Dijous 25 de novembre
TALLER D’ESTAMPACIÓ DE BOSSES
Vine a estampar la teva bossa de tela!
Segur que arreu on miris veuràs bosses de
tela. T’agradaria crear-ne una d’única en
el marc del 25 de novembre? Si tens entre
12 i 30 anys, t’esperem a la Kaserna.
Hora: de 16 a 18 h
Lloc: La Kaserna d’Igualada

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA.
(no mixt). Entre 12 i 30 anys.
Taller d’iniciació a l’autodefensa, en què
es treballarà la relació entre plantejaments i conceptes teòrics sobre violència i
l’autodefensa, amb la posada en pràctica
de tècniques d’autodefensa. Parlarem de
què és la violència, què és una agressió, de
la categorització sexe/gènere i de l’amor
romàntic. Parlarem de límits i treballarem
la defensa passiva i la defensa activa.
El taller consta de tres parts:
- Definim allò que ens passa.
- Prevenció. Defensa passiva.

Dijous 25 de novembre
- Defensa activa. Tècniques d’autodefensa.
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: La Kaserna
Inscripcions a igualadajove.cat
Vine el 25N a la Kaserna i cridem ben fort
que ens volem vives, rebels i combatives!
Empoderem-nos! #KASERNALILA
Ho organitza: Departament de Joventut
de l’Ajuntament d’Igualada.
Dijous 25 de novembre
TALLER PER A JOVES: I TU, COM LLIGUES?
ARA TAMBÉ A LES XARXES!
Com ens podem relacionar de manera
sana? En aquest taller adquirirem eines per
establir relacions satisfactòries i saludables, tant de manera personal com a través
de les xarxes socials.
Hora: 17 h
Lloc: La Cooperativa de Castellolí
Ho organitzen: Ajuntament de Castellolí
i Diputació de Barcelona.

BOLLYWOOD: APODERAMENT FEMENÍ AMB
SWEET INDIA
La dansa Bollywood, a més de tenir melodies alegres i festives que fan que la pràctica
sigui alegre i divertida, aporta molts beneficis a les persones que la practiquen. És un
ball que ajuda a la integració i superació.
És una dansa terapèutica en si mateixa,
enforteix l’autoestima i allibera l’hormona
de la felicitat. Potencia el sentiment de
pertinença a un grup, ja que reforça vincles
emocionals amb altres persones. Amb
aquesta activitat farem tribu i sororitat.
És una activitat per a totes les dones
i de totes les edats.
Hora: de 17.15 a 18.30 h
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova
del Camí.
LECTURA DEL MANIFEST I HOMENATGE A
LES DONES a través d’un símbol artístic
Ho organitzen: Regidoria d’igualtat
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i Sweet india.
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Dijous 25 de novembre
LECTURA DE MANIFEST I MARXA
SILENCIOSA PER VILANOVA DEL CAMÍ
Farem la lectura del manifest de l’associació Asocprocat i a continuació una marxa
silenciosa pel municipi. Pots portar una
espelma.
Hora: 19 h
Lloc de convocatòria: plaça del Mercat
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Ho organitza: Associació de dones
Asocprocat de Vilanova del Camí.
Dijous 25 de novembre
CONCENTRACIÓ I LECTURA DE MANIFEST
Hora: 19 h
Lloc: Ajuntament de Sta. Margarida
de Montbui.
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui.

CONTACONTES: CONTES QUE TREUEN LA
LLANA DEL CLATELL a càrrec de Mònica Torra
Sessió de contes amb mirada de gènere i
perspectiva feminista. Contes que trenquen
amb els valors sexistes que presenten els
contes tradicionals de tota la vida. Contes
per a la igualtat de gènere.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca de la Pobla de Claramunt
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Biblioteca de la Pobla de Claramunt.
LECTURA DEL MANIFEST I MINUT DE
SILENCI EN RECORD A LES VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Hora: 19 h
Lloc: plaça de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dijous 25 de novembre
LECTURA DEL MANIFEST I ENCESA
D’ESPELMES
Hora: 18.30 h
Lloc: terrassa de la Biblioteca l’Atzavara.
Ho organitza: Àrea d’Igualtat
de l’Ajuntament d’Òdena.
TALLER BOOKLIFE: PARLEM D’IGUALTAT DE
GÈNERE I VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
a càrrec de Laura Garcia
Biblioteràpia i prescripció literària. Els
llibres ens ajuden a abordar, entendre i
analitzar diferents situacions i conflictes
del nostre dia a dia.
Parlarem d’igualtat i violència de gènere.
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
l’Atzavara d’Òdena.
Ho organitza: Biblioteca l’Atzavara.
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Divendres 26 de novembre
PROJECCIÓ I ANÀLISI DEL CURTMETRATGE:
EL ORDEN DE LAS COSAS
Projecció del curtmetratge i posterior anàlisi i reflexió per identificar les violències
masclistes, a càrrec de les psicòlogues
Pia Castell i Paula Guarro.
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
l’Atzavara.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat i Àrea de
Serveis a les Persones de l’Ajuntament
d’Òdena.

repassar en clau d’humor grans temàtiques
de gènere i sexistes. Educació sexual
i feminisme per a tots els públics.
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Cal inscripció prèvia trucant al 938087800.
Ho organitzen: Regidoria d’igualtat de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i
Diputació de Barcelona.
Dissabte 27 de novembre

Dijous 26 de novembre
PÍNDOLA FEMINISTA: ELLES
de la Melancòmica Teatre.
Una peça d’humor satíric que fa un bon
repàs als clixés de gènere i treu a escena
els grans temes femenins dels quals ningú
parla. A l’escenari, tres joves actrius amb
una química escènica innegable, parteixen
des dels seus cossos i la seva realitat per

CONTACONTES: CONTES QUE TREUEN LA
LLANA DEL CLATELL a càrrec de Mònica Torra
Sessió de contes amb mirada de gènere i
perspectiva feminista. Contes que trenquen
amb els valors sexistes que presenten els
contes tradicionals de tota la vida. Contes
per a la igualtat de gènere.
Hora: 12 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada

Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Biblioteca Central d’Igualada.
Dissabte 27 de novembre
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: LA JEFA ERES TU
d’Olga Jiménez
Sovint inconscientment, moltes dones
creuen que no es mereixen l’èxit. Se senten
culpables quan pensen en si mateixes.
Això fa que creguin que han de triar entre
el temps o els diners, l’èxit personal o el
professional, però aquesta renúncia les fa
sentir incompletes.
Hora: 12 h
Lloc: Can Papasseit de Vilanova del Camí.
Amb el suport de la Biblioteca de Vilanova
del Camí.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
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III PREMI
NATIVITAT YARZA

a la recerca en gènere

La MICOD convoca el Premi
Nativitat Yarza per als treballs de
recerca de batxillerat dels centres
educatius de la Conca d’Òdena
relacionats amb els feminismes i
l’equitat de gènere.
El premi està dotat amb 1.000 € i es
distribueix de la següent manera:
→ 350 € per a la persona amb el treball
millor valorat
→ 150€ per a la persona amb el segon
treball millor valorat
→ 500 € per al centre educatiu que en
fa l’acompanyament
Cal presentar el treball per correu
electrònic a igualtat@micod.cat acompanyat d’un resum de 500 paraules.
El període de presentació de treballs
és del 25 de novembre de 2021 al 21
de gener de 2022.
Consulta’n les bases a www.micod.cat

Diumenge 28 de novembre
MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES: 15 HORAS (90’) de Judith Colell, en
el marc del programa itinerant Conegudes
(també) a casa...
La música els va unir. L’Aura, el primer violí
de l’orquestra, i el Manuel, el director de
moda al món sencer, són el matrimoni més
envejat de país. Artistes i rics, la seva relació amaga un secret. Ell la maltracta, fet
que ella ha amagat durant massa temps.
Un dia, farta del seu infern incomunicat,
l ‘Aura decideix fer el pas i demanar ajuda.
Llavors passa el que sempre havia sospitat,
però mai es va atrevir a confirmar. Un cop
finalitzada la projecció ens acompanyaran
la directora i una cineasta per fer tertúlia
amb el públic assistent.
Hora: 18 h
Lloc: Can Papasseit de Vilanova del Camí.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Drac màgic i Regidoria d’igualtat de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Dilluns 29 de novembre
CONTACONTES: CONTES QUE TREUEN LA
LLANA DEL CLATELL a càrrec de Mònica Torra
Sessió de contes amb mirada de gènere i
perspectiva feminista. Contes que trenquen
amb els valors sexistes que presenten els
contes tradicionals de tota la vida. Contes
per a la igualtat de gènere.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora de Santa
Margarida de Montbui.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Biblioteca Mont-Àgora de Santa
Margarida de Montbui.
Dilluns 29 de novembre
TALLER: MICROMASCLISMES QUOTIDIANS
a càrrec del Servei d’informació i atenció a les
dones de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Aquest taller està dissenyat per identificar
comportaments masclistes que estan
normalitzats socialment i presents en les

←

→

relacions de parella, en la vida familiar, en
l’àmbit laboral, social i comunitari. Aquests
comportaments i actuacions són la base
de les violències masclistes i suposen un
obstacle per assolir la igualtat real entre
homes i dones.
Hora: 19 h
Lloc: Ajuntament de Sta. Margarida de
Montbui.
Ho organitzen: Regidoria d’igualtat de Sta.
Margarida de Montbui, Àrea d’igualtat de
gènere i SIAD de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena.

Dimarts 30 de novembre
MONÒLEG – DEBAT : LA CORDA a càrrec de
l’Associació Cultural de Granollers
Monòleg per a joves, que busca generar debat entorn la construcció social del gènere
i les implicacions en les relacions interpersonals. L’amor romàntic com a ideal de
l’amor i les seves conseqüències. La gelosia

i el control de la parella com
a formes de violència.
Hora: de 10 a 11.30 h.
Ho organitzen: Regidories d’Igualtat i
Joventut de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, Diputació de Barcelona i Centre de
Noves Oportunitats d’Ampans-Intermèdia.
Dimarts 30 de novembre
CONTACONTES: CONTES QUE TREUEN LA
LLANA DEL CLATELL a càrrec de Mònica Torra
Sessió de contes amb mirada de gènere i
perspectiva feminista. Contes que trenquen
amb els valors sexistes que presenten els
contes tradicionals de tota la vida. Contes
per a la igualtat de gènere.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca l’Atzavara d’Òdena
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Biblioteca l’Atzavara d’Òdena.

Dimarts 30 de novembre
TEATREFÒRUM PER A JOVES: TOCA DE
PEUS A TERRA a càrrec de la Cia.
Impacta’t intervencions teatrals.
En les seves primeres relacions, els adolescents no tenen clar quins són els límits: fins
a on arribes de vegades, per tal de complaure l’altre. Com poden les i els adolescents identificar o distingir dins les seves
relacions de parella quin són els símptomes
d’una relació insana? Quin és el model
d’amor que els envolta? Per poder ajudar
el jovent hem de fer evidents quins són
els factors que intervenen en una relació
d’aquestes característiques i què podem
fer tant per prevenir com per intervenir-hi.
Hora: 18 h
Lloc: Equipament Cal Badia (av. Montserrat 33).
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Servei d’igualtat i Departament de joventut
de l’Ajuntament d’Igualada.

DIA INTE
A L’ELIMI
VIOLÈNCI
←

Dimarts 30 de novembre
ACTIVITAT: TARDA JOVE LILA
Un espai de reflexió, cures i debat entorn
els masclismes i les violències masclistes
amb les i els joves del municipi.
Hora: 18 h
Lloc: Cau jove.
Ho organitzen: Regidories d’igualtat
i joventut de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.

Dijous 2 de desembre

→

XERRADA INFORMATIVA:
QUÈ ÉS EL SIAD?
Dijous 2 de desembre
TALLER PER A JOVES: SEXISME A LES
CANÇONS, A L’ESPAI MONT-JOVE DE
MONTBUI
Descripció: Actualment la música resulta
quelcom imprescindible a la vida dels
joves. Algunes cançons més escoltades pel
jovent contribueixen en la perpetuació
d’estereotips de gènere i en la justificació
de la violència. Amb aquest taller es pretén
analitzar la música actual i reconèixer en
les cançons els missatges amb discursos
sexistes, els estereotips de l’amor romàntic
i la hipersexualització de la dona.
Hora: 18 h
Lloc: Mont-Jove de Sta. Margarida
de Montbui
Ho organitzen: Espai Jove de l’Ajuntament
de Sta. Margarida de Montbui - Mont-Jove
i Àrea d’igualtat de gènere i LGTBI de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Per a personal de les
biblioteques dels municipis
de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena.
Espai informatiu sobre les característiques del SIAD, com i per què sorgeix un
servei específic adreçat a dones; què
ofereix, professionals que hi treballen,
mecanismes de derivació i situacions
específiques a derivar, des d’una diferenciació entre el servei adreçat
a violència i el SIAD.
Cal inscripció prèvia a:
igualtat@micod.cat.
Hora: 10 h
Lloc: xerrada telemàtica. S’enviarà
l’enllaç a les persones inscrites.
Ho organitzen: SIAD MICOD, Àrea
d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i biblioteques
de la Conca d’Òdena.

←
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Divendres 3 de desembre
TEATREFÒRUM PER A LA GENT GRAN:
I SINÓ, QUI HO FARÀ? a càrrec de la Cia.
Impacta’t intervencions teatrals.
Avui dia, encara moltes dones continuen
patint discriminació de gènere, tant a
la feina com a casa. Aquesta sessió ens
convida a reflexionar activament sobre
com segueix influint el sistema patriarcal
i l’educació sexista, en la desigualtat de
gènere que encara es viu, avui dia a moltes
famílies. Trobar maneres de transformar
les situacions de desigualtat que han
esdevingut cròniques dins l’àmbit familiar. Qüestionar-nos sobre el paper que
desenvolupen les àvies i els avis al voltant
del nucli familiar i si la seva intervenció
afavoreix o no aquest canvi.
Hora: 18.30 h
Lloc: Casal de gent gran de Vilanova
del Camí.
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Dimarts 14 de desembre
TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA
amb Karin Konkle.

En aquest taller es treballaran eines per
identificar les expressions de violència
sexista, així com a dissenyar estratègies i
actituds d’apoderament individual i col·lectiu per combatre i fer front a les violències
masclistes. Es farà èmfasi a mantenir la calma en situacions d’agressió, la consciència
de l’espai en el lloc on es pugui produir un
atac i com utilitzar la postura, la veu, etc.
Hora: 18 h (Durada de 2h 30m)
Lloc: Gimnàs de l’escola Maria Borés.
Places limitades i inscripció trucant
al 938087127.
Edats: a partir d’11 anys i en endavant.
Per fer l’activitat s’ha de venir amb roba
esportiva.
Ho organitzen: Regidories d’igualtat i
joventut de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.

Dijous 16 de desembre
TEATREFÒRUM PER A JOVES: PROU! a càrrec
de la Cia. Impacta’t intervencions teatrals.
Molts casos de violència masclista tenen
relació amb el consum d’alcohol, drogues o
psicofàrmacs i és a les festes quan els joves
els consumeixen amb més descontrol. La
societat segueix alimentant la idea que el
NO d’una dona, en el fons vol dir... SÍ?
Hora: 10.30 h
Lloc: Centre cultural Mont-Àgora
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de gènere
i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena i Institut Montbui.

←

SERVEIS ESPECIALITZATS
D’ATENCIÓ A DONES

SIE

SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA
EN VIOLÈNCIA MASCLISTA
93 804 82 65
De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h
SERVEI GRATUÏT I CONFIDENCIAL

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
- Suport psicològic
- Assessorament jurídic
- Acompanyament en altres àmbits: social, laboral,
familiar, personal.
636 365 631
siad@micod.cat
SERVEI GRATUÏT I CONFIDENCIAL

→
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HO ORGANITZA I COORDINA

Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
contra les dones
AMB EL SUPORT DE

HO ORGANITZEN

www.micod.cat

@micod_cat

mancomunitat_conca_odena

