Eradicar les violències masclistes, una prioritat
Ja fa molts anys que la commemoració del 25 de novembre s’ha consolidat en els nostres
municipis i en resulta una agenda d’activitats que s’organitzen des dels ajuntaments, les
entitats i els serveis especialitzats del territori.
L’objectiu de la commemoració és el de visibilitzar i evidenciar que les violències masclistes
estan encara molt arrelades a la nostra cultura, precisament perquè l’herència masclista i
patriarcal segueixen pesant molt. Malgrat aprovar lleis que protegeixen les dones, la realitat
és que cada any seguim parlant d’assassinats per violència masclista. 43 dones els últims
5 anys a Catalunya. És una brutalitat. Cal fer-hi front com a societat i segueix sent una
prioritat.
Aquest 2018 la Mancomunitat ha aprovat un nou Protocol davant l’assetjament sexual en
espais festius, que s’implementarà a les properes festes majors i que té l’objectiu de dotar
d’eines les nostres joves, per tal que puguin moure’s amb llibertat pels carrers, puguin
gaudir de l’espai públic sense violències, masclismes, assetjaments i que els agressors
deixin de gaudir d’impunitat en aquests espais.
Seguirem treballant per una societat lliure de violències masclistes.
Carme Riera Minguet, Sílvia Cáceres Alonso, Aurora Fernández Machado,
Vanessa Massons Vives i Carme Vallès Amatllert
Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

SERVEI GRATUÏT I CONFIDENCIAL

SIAD MICOD / Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Del 21 de novembre
al 28 de novembre
PENJADA DE PANCARTES
CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA als balcons dels
ajuntaments de la MICOD.
Les companyes del 8M ANOIA,
de dilluns a diumenge faran
DIFUSIÓ AUDIOVISUAL
DE MICRO MASCLISMES
mitjançant les xarxes socials del
@8manoia (Instagram, Twitter i
Facebook) amb l’objectiu de
conscienciar i fer reflexionar sobre
les violències masclistes invisibles
del dia a dia.
Divendres 23 de novembre.
Lectura del manifest
de CCOO de Catalunya
contra la violència masclista.
Hora: 11 del matí.
Lloc: davant del local de CCOO a
Igualada,
passeig Verdaguer, núm. 50.
Ho organitza: CCOO Anoia.

Divendres 23 de novembre
PRESENTACIÓ del PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS
EN ESPAIS FESTIUS de la Mancomunitat a càrrec de Pau Zabala,
tècnic de Noct@mbulas i Mireia Prat, agent d’igualtat de la
Mancomunitat.
L’acte s’iniciarà amb la ponència marc El sexisme també surt de festa.
Aproximació a les violències sexuals en espais festius, a càrrec
d’Ana Burgos, coordinadora de l’Observatori Noct@mbulas i experta en
l’abordatge de les violències sexuals en contextos d’oci nocturn. A
continuació es farà la presentació del Protocol de la Mancomunitat.
Hora: 12 del migdia.
Lloc: Espai Cívic Centre
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Divendres 23 de novembre
TALLER d’edició de vídeos contra la violència de gènere amb
l’Espai Jove d’Òdena
Hora: de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: av. Manresa 103, Centre Unió Agrícola
Cal inscripció a odena.espaijove@odena.cat
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena.
Divendres 23 de novembre
TALLER: Parlem de violència de gènere
Es tractaran temes com el trencament de mites, els rols de gènere o els
tipus de maltractament i es donaran els ingredients per una relació de
parella sana.
Hora: 7 de la tarda.
Lloc: sala polivalent del Foment de Piera. 1r pis.
I a continuació...
TEATRE: Amor tallada
Una obra escrita, dirigida i interpretada per dos joves estudiants
pierencs sobre l’amor en la infantesa.
Hora: 8 del vespre.
Lloc: Teatre Foment Piera
Ho organitza: Ajuntament de la Vila de Piera.
Divendres 23 de novembre
XERRADA: Només sí, és sí
A través de la tècnica del teatre social es debat, reflexiona i experimenta
els abusos i les violències sexistes que patim com a dones en l’espai
públic i els espais d’oci. Durada de 90 minuts.
Hora: 2/4 de 8 del vespre.
Lloc: sala de plens de l'Ajuntament
Gratuït.
Ho organitzen: Ajuntament del Bruc i SIAD Anoia.
Divendres 23 de novembre
PROJECCIÓ MONÒLEG: No sólo duelen los golpes de Pamela
Palenciano.
Un monòleg que pretén desmuntar “les mentides de l’amor romàntic” i
poder ajudar a detectar els primers signes d’abús masclista. Després del
visionat del monòleg, tindrà lloc un pica-pica. Recordeu de dur menjar
per compartir entre totes les assistents!
Hora: 9 del vespre.
Lloc: CSA Delícies, c/ de les Delícies, 29-31, d’Igualada. Gratuït.
Ho organitzen: Moviments feministes de l'Anoia.
Dissabte 24 de novembre
TALLER: Violències de gènere. Concepte, quotidianitat,
generem, vivim, consciència, prevenció. A càrrec d’Alba Casqueiro
Hora: de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 h
Lloc: La Kaserna. Informació i inscripcions a www.igualadajove.cat
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.
Dissabte 24 de novembre
CONFERÈNCIA: El millor antídot contra la violència de gènere:
estimar-te
Moltes dones estan tancades en un cercle sense sortida, sumides en el
silenci. En aquesta conferència escoltaràs punts de vista partint de
l’experiència pròpia. És positiu saber que depèn de nosaltres canviar la
nostra vida. Llançament del tema musical: SOY UNA DAMA. Autoria: Mónica
Bell i Fernando Salazar Wagner. Compositor: Fernando Salazar Wagner.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament d’Òdena, plaça Major, 2
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.
Diumenge 25 de novembre
Segona CAMINADA LILA. Posa’t el lila i vine a caminar!
Hora: 2/4 de 9 del matí
Lloc: parc e la Font (Òdena)
Ho organitza: Fòrum de dones d’Òdena.
Diumenge 25 de novembre
CONTES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA per a infants, a
càrrec d’Anna Garcia, contacontes i educadora social.
Descripció: relat de contes per a l’apoderament i contra les violències
masclistes, adaptats a infants.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola. Òdena.
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Diumenge 25 de novembre
CONCENTRACIÓ I LECTURA DEL MANIFEST CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Hora: 6 de la tarda. Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola. Òdena.
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Diumenge 25 de novembre
CINEFÒRUM: Tódalas Mulleres que coñezo, de Xiana Do Teixeiro
Espanya, 2018. 71 min. VOSE. En el marc de la MOSTRA INTERNACIONAL
DE FILMS DE DONES.
Un film en tres actes que són, també, tres converses entrellaçades al
voltant de les vivències de diverses dones en l’espai públic. Cinema directe
i radical que evidencia, per acumulació quasi sil·logista, la violència
masclista estructural i el frau del mite de la igualtat.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda. Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola. Òdena.
Gratuït. Després del visionat de la pel·lícula tindrà lloc un fòrum amb
personal de l’equip de direcció i una cineasta de Drac Màgic.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i
Ajuntament d’Òdena.
Diumenge 25 de novembre
ENCESA D’ESPELMES I LECTURA DEL MANIFEST
Del Dia Internacional per l’eliminació de la Violència envers les Dones,
amb l’acompanyament de l’Aula Municipal de Música Maria Escola i Cases.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda. Lloc: Plaça Jove.
Ho organitza: Ajuntament de la Vila de Piera.

Dilluns 26 de novembre
TEATREFÒRUM: PROU sobre violències sexuals, a càrrec de la
companyia Impacta’t intervencions teatrals. Amb l’alumnat de 4t d’ESO
de l’Institut Montbui.
Descripció: La societat continua alimentant la idea que el NO d’una dona,
en el fons, vol dir SÍ...? Les drogues i l’alcohol disminueixen la capacitat
de reacció i ens fan més vulnerables, però també poden potenciar
comportaments i actituds reprimides o sexistes. Quins altres factors
afavoreixen aquests tipus de comportaments? Com podem
comunicar-nos amb els adolescents per tal de crear consciència del
perill que comporten aquests fets?
Hora: 10 del matí. Lloc: sala de Cinema MontÀgora
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i Institut Montbui.
Hi col·labora: Diputació de Barcelona.
Dilluns 26 de novembre
TALLER: Veus, taller de reflexió sobre gènere a partir del
documental FERIDES, a càrrec de l’entitat Associació teatral MOUSIKE.
El taller es durà a terme a l’Institut Pla de les Moreres amb l’alumnat de
4t d’ESO.
L’activitat té l’objectiu de provocar una reacció intel·lectual i sobretot
emocional, sobre els orígens i les manifestacions de la violència de
gènere.
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: sala d’actes de l’Institut Pla de les Moreres
Ho organitzen: Ajuntament de Vilanova del Camí i Institut Pla de les
Moreres. Hi col·labora: Diputació de Barcelona.
Dilluns 26 de novembre
XERRADA amb una mossa d’esquadra. La Maria ens explicarà el
seu dia a dia com a cos de seguretat de la Generalitat de Catalunya, les
no limitacions com a dona i la seva experiència personal davant
situacions de risc vers la violència domèstica.
Hora: de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Espai Jove d’Òdena, al Centre Cívic el Pla, carrer Unió 2
Cal inscripció a odena.espaijove@odena.cat
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena.
Dilluns 26 de novembre
ACTIVITAT: Defensa Personal
Hora: de 4 a 6 de la tarda
Lloc: gimnàs de Vallbona d’Anoia
Gratuït.
Ho organitzen: Espai Jove i Ajuntament de Vallbona d’Anoia.
Dimecres 28 de novembre
TALLER PER A JOVES: Estereotips a la pantalla: La identitat
de gènere en els mitjans audiovisuals.
Les imatges de la feminitat i la masculinitat que difonen els mitjans de
comunicació proposen uns models arquetípics que provenen d’una
tradició representativa present també en la història de les arts visuals.
Aquest taller proposa identificar aquests estereotips, observar el caràcter
reduccionista i determinista d’algunes convencions i reflexionar sobre
les maneres de superar les imposicions que comporten.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Centre MontJove de Montbui
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui.
Dijous 29 de novembre
TALLER d’amor romàntic
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Punt Jove Hostalets
Ho organitzen: Punt Jove i Ajuntament dels Hostalets.
Dijous 29 de novembre
TALLER: Com puc ajudar algú que està en situació de violència
masclista? A càrrec d'Aroa Talavera Romero, psicòloga, i Soledad
Montserrat Roggero, jurista, del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE)
de la Catalunya Central.
Coneixes alguna dona o noia que està patint violència masclista? No
saps com ajudar-la? Per poder ajudar i acompanyar una dona o noia en
situació de violència masclista cal entendre el procés pel qual està
passant i les dificultats que té per sortir de la relació. Et donarem eines
per a poder detectar la situació i per acompanyar-la. Parlarem dels
recursos específics existents i del procés de denúncia.
Hora: de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Casal Cívic Igualada - Casal del Passeig
Ho organitza: SIE de la Catalunya Central.
Dissabte 1 de desembre
TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA: Autodefensa i apoderament
per a dones, persones no binàries i trans* a càrrec de l’entitat
FILIGRANA
Què és la violència masclista? Per què i de què ens hem de defensar?
Què són les relacions de poder estructurals? En aquest taller
reflexionarem en un espai no mixt sobre la necessitat de defensar-nos,
sobre les pròpies qualitats individuals i com potenciar-les, a través del
debat i del teatre de les oprimides.
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: La Kaserna
Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat màxim el 29 de novembre.
Aforament limitat.
Taller gratuït!
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
i Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

EXPOSICIÓ:
DONES SUPERVIVENTS
Aquesta exposició és la materialització d'un projecte de dones i per
a dones, gestat i madurat per dones resilients que ja no són víctimes,
dones apoderades que han decidit trencar el silenci i dones
supervivents de relacions de violències masclistes. Aquest projecte
expositiu recull una compilació d’elements que permeten que
aquestes dones s’expressin lliurement al món que les envolta.
Dies: Des de divendres 21 de desembre de 2018 fins divendres 25 de
gener de 2019.
Horaris: de dl. a dv. de 9 a 13.30 h i de 17 a 22 h. Ds. de 9.30 a 14 h i
de 18 a 21.30 h.
On? Vestíbul de l’Espai Cívic Centre d’Igualada, c/ Trinitat, 12.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i Ajuntament
d’Igualada amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones.

VI 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?
Si ets de la Conca d’Òdena participa al concurs!
Consulta’n les bases a www.micod.cat
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

2n CONCURS D’INSTAGRAM
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
T’agrada la fotografia? Tens entre 12 i 35 anys?
Vols guanyar una càmara Polaroid Snap Touch Instant Digital
Camera? No t’ho pensis més i participa-hi!
Tens temps del 25 de novembre al 13 de gener.
Penja les fotos a Instagram etiquetant #igd25N i
mencionant @promociosalutigd
Consulta’n les bases completes a www.igualada.cat
Ho organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament
d’Igualada

