
   

 

\ Aniversaris_ 
\ Presentacions_ 
\ Exposicions_ 
\ Xerrades_ 
\ Conferències_ 
\ Documentals_ 
\ Actes Simbòlics_ 
\ Programes_ 
 

_estiu 2014 

 
Autoritzo que les meves dades s’incorporin a la llista de distribució de l’Ajuntament per rebre infor-
mació de tot allò que es faci relacionat amb el Servei de Convivència i Equitat 
 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades personals que consten en aquesta butlleta poden ser introduïdes en un 
fitxer de dades personals de la Regidoria de Convivència i Equitat, per tal de rebre informació sobre 
les diferents activitats que portem a terme.  
 
Us informem que, en qualsevol moment, podeu demanar per escrit l’accés, la rectificació o la can-
cel·lació de les vostres dades personals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

\ BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ A L’ÀGORA D’EQUITAT_ 
DADES PERSONALS 

\ Nom _______________________________________\ Cognoms___________________ 

\ Telèfons de contacte_________________\__________________\_________________ 

\ Correu electrònic_________________________________________________________ 

_PER A MÉS INFORMACIÓ_ESPAI D’EQUITAT 

_Tel. 93 816 90 02_Correu electrònic: equitat@vilanova.cat 

_Plaça de la Vila 8, baixos (vestíbul de l’Ajuntament) 

_08800 Vilanova i la Geltrú 

amb la col.laboració 

19 de juny _'14 
\ El camí del feminisme llibertari_ 
 

Xerrada a càrrec de Laura Vicente, catedràtica d’història i  
escriptora. Versarà sobre les idees que són una suma d’actituds  
antidogmàtiques, inspirades en la llibertat i que poden aportar  
aquest esperit als nous moviments de crítica social_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella a les 19,30 h 
 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

 
 

27 de juny _'14 
\ Lectura solemne del manifest per a la commemoració del Dia de l’A-
lliberament Gai, Lèsbic, Transsexual i Bisexual_ 
 

Un dia per al reconeixement al dret que totes les persones tenen de viure en  
igualtat, en llibertat i des de la diversitat afectiva; de relacionar-nos lliurement 
sense un model únic de relació, un espai per repensar i viure de forma més plena la 
nostra sexualitat_ 
 

_Lloc: plaça de la Vila, a les 12 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

18 de juny _'14 
\ En defensa de la diversitat sexual 
\ Programa especial de Canal Blau Ràdio FM “Mezclate conmigo”_ 
 

Reflexions per promoure la llibertat sexual i el dret a escollir com viure la 
nostra afectivitat_ 
 

_Mitjà: Canal Blau Ràdio, de 20 a 21 h 
 

Canal Blau Ràdio, Associació “Por derecho propio” i Regidoria de Convivència i Equitat 



   

 

28 de maig _'14 
\ Commemoració del Dia Internacional de la Salut de les Dones_ 
 

Taller “Les 4 claus de l’èxit”, la unió de les quatre competències: la PNL, el 
coaching, l’autoestima i la intel·ligència emocional. A càrrec de Rosa M. López 
García, terapeuta en programació neurolingüística i coaching. Introducció en el 
descobriment i la comprensió de com construïm la nostra realitat interna i com, 
a través seu, ens relacionem amb el món_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 11 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

29 de maig _'14 
\ 15è aniversari inici grup de recerca de la memòria femenina a 
la ciutat_ 
\ Projecció del documental “Vols Ballar i Tardes de cinema”_ 
 

Al finalitzar la projecció hi haurà un col·loqui, que comptarà amb la 
participació de Montserrat Cervera, historiadora iniciadora de la recerca 
històrica femenina i activista feminista_ 
 

_Lloc: Cinema Bosc, de les 18.30 a les 20.15 h 
 

Regidories de Participació i Cooperació i de Convivència i Equitat_ 

3 de juny _'14 
\ Presentació del llibre “Desmuntant el cas de La Vampira del Raval”, 
Misogínia i classisme a la Barcelona modernista_ 
 

A càrrec de la seva autora, l’escriptora Elsa Plaza. Una apassionant investigació 
descobreix com la llegenda d’Enriqueta Marti, que va commocionar la Barcelona 
burgesa del 1912, en realitat amaga una cultura patriarcal i capitalista que va  
alimentar i alimenta el maltractament i l’explotació laboral i sexual d’infants i 
dones_ 
 

_Lloc: Sala de Juntes de l’EPSEVG, a les 18 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 2 al 27 de juny _'14 
\ Exposició “Retrats de dones a l’Alt Penedès. Recull històric”_ 
 

Recull de fotografies datades entre 1850, les més antigues, i 1970, les més 
recents, amb les quals es proposa un viatge al passat per prendre consciència 
de l’aportació de les dones penedesenques, i les dones del món rural en  
general, al llarg de la història, no només en l’esfera familiar i domèstica sinó 
també en l’esfera pública_ 
 

_Lloc: Biblioteca de la UPC 
 

Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat 

9 de juny _'14 
\ Xerrada col·loqui “Les dones i la terra”_ 
 

Dones vinculades a la terra de la comarca del Penedès Garraf ens  
oferiran les seves vivències, la seva experiència i com incorporar  
aquesta saviesa del dia a dia en els canvis socials per millorar la vida 
comunitària i personal_ 
 

_Lloc: Sala de Juntes de l’EPSEVG, a les 18 h 
 

Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat 

17 de juny _'14 
\ Cineclub Sala 1 
\ Projecció de la pel·lícula “Tomboy”_ 
 

“Una subtil aproximació al desconcert que provoca viure en un cos  
equivocat, una preciosa reflexió sobre els arquetips socials i l’a-
utodescobriment”, La Vanguardia_ 
 

Lloc: Cinema Bosc, a les 20,30 h 
Preu entrada: 5 € 
 

Cineclub Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat 
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