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Més informació a  
l’agenda  municipal  
www.vilanova.cat 

Amb la col·laboració 

Servei de Convivència i Equitat 
Telèfons: 93 816 9002—93 814 0000 ext. 3370 

C/e: equitat@vilanova.cat—
convivencia@vilanova.cat 

Espai d’Equitat: Plaça de la Vila, 8 
Servei de Convivència: Plaça de la Vila, 12 



 

 

 
 

CURSOS I TALLERS 
 

Del 26 de setembre al 7 de novembre, els dimarts de 18:00 

a 20:00 

Reflexió i acompanyament en masculinitat i criança 

Taller en 7 sessions adreçat a homes que han estat pares, per 
treballar i aprofundir les implicacions de la criança d’una criatu-
ra i el paper que hi han de desenvolupar els homes. 

Quan: Dimarts de 18:00 a 20:00, del 26 de setembre al 7 de 
novembre 
On: Sala Verda de la Casa Olivella (Plaça de la Vila 12) 
Informació i inscripcions: Espai d’Equitat (Plaça de la Vila, 8)  
Telèfon: 93 8169002  
Whatsapp: 626234696  
C/e: equitat@vilanova.cat 
Organitza: Conexus i Regidoria de Convivència i Equitat 
 
Del 18 d’octubre al 29 de novembre, els dimecres de 18.30 

a 20:00 

Paternatge responsable 

Taller en 7 sessions adreçat a homes que han de ser pares. 
Espai per compartir experiències, i per crear i desenvolupar 
subjectivitats masculines més implicades i co-responsables en 
les tasques parentals envers els seus fills i filles i envers les 
mares dels seus fills i filles 

On: Sala verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Informació i inscripcions: Espai d’Equitat(plaça de la Vila, 8 ) 
Telèfon: 93 816 9002  
WhatsApp: 626 234 696  
C/e: equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

 

 
 

 
 
Del 31 d’octubre al 16 de novembre 

Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic 

Mòdul C previst a la Llei d'Acollida de les persones immigra-
des i de les retornades a Catalunya 

Aquest curs forma part del programa d’acollida a persones 
nouvingudes a la ciutat, amb el suport de la Generalitat de Ca-
talunya i el Fons Social Europeu 

Quan: dimarts i dijous, de 10h a 12h . Darrera sessió dime-
cres 22 de novembre. 
On: Creu Roja de Vilanova i la Geltrú. Carrer de l’Havana, 4  
Inscripcions: convivencia@vilanova.cat   
Telèfon 93 814 00 00 ext. 3370 — WhatsApp: 600509757 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

 

14, 16 i 18 de novembre 

Taller Estratègies d’intervenció per a garantir els drets de 

les persones LGBTI  i contra la discriminació 

Formar i sensibilitzar a les entitats per dur a terme les tasques 
de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en 
els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis 
socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i 
la comunicació 

Es podrà escollir entre dues possibilitats:  

 una única sessió: 18 de novembre de 09:30 a 13:30 
 dues sessions: 14 i 16 de novembre, de 18:00 a 20:00 

On: Sala d’Actes del Camp de Futbol dels Alumnes Obrers, 
per a la sessió del 18 de novembre 
Centre Cívic de la Geltrú, Plaça dels alumnes Obrers, s/n, per 
a les sessions del 14 i 16 de novembre 
Places limitades (30 places) 
Inscripcions: equitat@vilanova.cat Watsapp: 626234696  
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat i Oficina d’Entitas 
Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Diputa-
ció de Barcelona 
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Del 21 al 30 de novembre 

Tallers Associacions en sintonia 

Claus per comprendre les dinàmiques dins les associacions i  
eines per afavorir el consens 

Dates: 21, 23, 28 i 30 de novembre, de 17 a 19.30 h  
On: aula 20 de l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball), 
C. Unió, 81-87 
Professorat: Marta Uxó de la Yglesia, coach sistèmica i exper-
ta en gestió positiva del conflicte  
Cal inscripció prèvia  
Informació i inscripcions: per correu electrònic a l’adreça 
convivència@vilanova.cat  o per telèfon al 93 814 00 00  
ext 3370) 
WhatsApp: 600 509 757 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona 
 
 
 

COMMEMORIACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 

DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

Dijous 23 de novembre a les 19:30 hores 

Xerrada: Mites i arquetips en la pintura del museu 

Mireia Rosich, directora del Museu, realitzarà un recorregut 
per la imatge, símbol i significat de les representacions feme-
nines en les obres d’art de la col·lecció del Museu Balaguer.  
Cal reserva prèvia 
On: Biblioteca Museu Victor Balaguer 
Més informació: 93 8154202 - informacio@victorbalaguer.cat 
Organitza: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Divendres 24 de novembre a les 11:00 hores 

Xerrada: Sensibilització sobre la mutilació genial femeni-

na. 

A càrrec de Fatou Faye Secka, cofundadora de l’Associació 
Equis-Mutilació Genital Femenina 

On: lloc per confirmar 
Més informació: 631 428 054 
Organitza: Associació Diappo AK Teranga  
Amb el suport de la Regidoria de Convivència i Equitat 

 
Divendres 24 de novembre a les 12h 
Lectura del manifest  
En commemoració del Dia Internacional de la No-Violència 
contra les Dones 
On: Plaça de la Vila 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

 

Dissabte 25 de novembre, a les 10:30 hores 

Teixim  a  Quatre  Mans,  una  acció  col·lectiva  per  pre-

venir  les violències 

Trobada de dones i homes a l’espai públic per teixir plegats 
per les No Violències, per trencar prejudicis 

On: Mercat de Mar 
Organitzen: Associació Mézclate Conmigo 
Amb el suport de la  Regidoria de Convivència i Equitat 

 
Dissabte 25 de novembre a les 21 hores 
Xesca Fort. “Canción desnuda” 
Música contra la violència envers les dones 
On: Auditori Eduard Toldrà 
 
 
 



 
 

 

Dilluns 27 de novembre de 10 a 12 hores 

Jornada formativa: “Masclisme i jurisprudència” 

A càrrec d’Ignasi Terradas, catedràtic d’Antropologia jurídica i 
històrica de la Universitat de Barcelona. 

On: Sala Noble de la Casa Olivella 
Organitzen: grup de Treball de la Comissió de seguiment del Protocol muni-
cipal d’accions contra la violència masclista i Regidoria de Convivència i 
Equitat 

ACTIVITATS 

Del 19 d’octubre al 9 de novembre 
Exposició fotogràfica “l’empremta femenina 2017” 
Mostra de les obres guanyadores i finalistes del concurs foto-
gràfic 
On: Centre cívic Collada 
Organitzen: Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca de l’AV de Sant Joan i Regidoria 
de Convència i Equitat 
Col·labora: Centre Fuji Vilanova 

 
Dissabte 21 d’octubre a les 10:30 hores 
Teixim  a  Quatre  Mans,  una  acció  col·lectiva  per  pre-
venir  les violències 
Trobada de dones i homes a l’espai públic per teixir plegats 
per les No Violències, per trencar prejudicis 
On: Mercat del Centre  
Organitza: Associació Mézclate Conmigo, Regidoria de Convivència  
i Equitat 
Amb el suport de Mercats municipals 

Dissabte 28 d’octubre a les 18 hores 
Trobada literària amb Carme Riera  
per parlar del seu llibre, “les darreres paraules” 
La Carme se la pot definir com a dona feminista, catedràtica 
de literatura medieval, estudiosa de literatura contemporània i 
autora catalana de referència. 
On: Biblioteca Armand Cardona 
Organitza: Biblioteca Armand Cardona 

 
 

 
 

 

4 i 5 de novembre 
Trobada amb motiu de la Castanyada de l’associació 

“FLGTBI” 

L’Associació organitza actes i accions per tal de promoure 
la normalització de les famílies lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere i intersexuals, en tots els àmbits de la societat, i 
treballar per la igualtat plena en drets i obligacions de les fa-
mílies i els seus infants. 
Cerimònia d’obertura 4 de novembre a les 12h 
On: Càmping Vilanova Park 
Organitza: Associació Famílies LGTBI 
Amb el suport de la Direcció general d’Igualtat de la Generalitat de Catalu-
nya i  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

 
Divendres 17 de novembre a les 19 hores 

Presentació de l’Associació “Violeta LGTB” 

Prèviament a les 17:30 h. participarà en la reunió del “Grup de 
suport per a joves LGTBI” que es reuneix cada divendres a 
l’Oficina Jove (Rasa d’en Miquelet, 16).  
On: Sala Noble Casa Olivella 

Organitza: Associació “FLGTBI” amb suport de la Regidoria de Convivència 
i Equitat 
 

Divendres 1 de Desembre a les 18 hores 

Lliurament del premi “Carta a qui maltracta” 

Acció de sensibilització al voltant de la violència masclista 
amb la participació de l’alumnat de secundària de la ciutat 

On: Sala Noble de la Casa Olivella 
Organitzen: Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència  
i Equitat 

Col·laboren: centres educatius de la ciutat 

Pregària interconfessional de La Geltrú 

Trobada que té com a objectiu principal el foment del diàleg 
interreligiós coincidint amb l’època de Nadal. 

On: lloc i data a concretar. 
Organitzen: les comunitats cristianes del barri de la Geltrú (Parròquia de 
Santa Maria de la Geltrú, Església Evangèlica Baptista i Església Evangèlica 
Romanesa Emmanuel) 



 
 

 

 

 
 

SERVEIS I/O ACTIVITATS PERMANENTS 

Taller Dona Identitat i Diversitat (DID) 

Espai de trobada i de creixement personal per cultivar les rela-
cions entre dones de la ciutat de diferents orígens i edats, i 
crear vincles oblidant els prejudicis 

Quan: Dimecres de 10.30 a 12 
On: Sala Verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8) 
Telèfon: 93 816 9002 — C/e: equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Grup de suport i autoajuda per a joves LGTBIQ & allys 

Et planteges si ets lesbiana, gai, transsexual, bisexual, interse-
xual...? Nosaltres estem amb tu! Trobades quinzenals adreça-
des a nois i noies amb la presència de persones expertes en 
diversitat sexual i de gènere. 

Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8) i Oficina 
Jove (Rasa d’en Miquelet, 16) 
WhatsApp: 626 234 696 — C/e: equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Assessoria d’alletament matern 

Espai d’assessorament individual, informació i orientació so-
bre l’alletament matern amb una assessora experta, adreçat a 
dones embarassades i a mares que ja alleten i tenen dubtes 
sobre alletament, introducció de l’alimentació complementària 
o sobre el deslletament de les filles i els fills.  
Quan: Dijous de 12:45 a 13:45 (cal concertar la visita) 
On: Espai d’Equitat 
Més informació: 93 816 9002 — C/e equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

 

 
 

 

Compartim, espai de trobada de les famílies a l’escola 

Espais de trobada per a les famílies de l’alumnat, on poder fer 
créixer l’hàbit de relació, l’intercanvi d’experiències i el respec-
te a la diferència a través de tallers i activitats diverses, pro-
movent la relació entre famílies de diverses procedències 

Quan: trobades setmanals o quinzenals depenent de l’escola, 
amb grups estables a les escoles Ginesta, Arjau i Sant Jordi 
Més informació: a les mateixes escoles (Ginesta, Arjau i Sant 
Jordi) o al servei de Convivència i Equitat (Plaça de la vila, 12) 
C/e: convivencia@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

 

Taller de resiliència 

Espai de trobada i de creixement personal per a infants i ado-
lescents que hagin viscut situacions de violència, adreçat a 
infants de 6 a 10 anys i joves d’11 a 15 anys de Vilanova i la 
Geltrú 

Cal inscripció prèvia 
Quan: Trobades quinzenals de 17:30 a 19h durant el curs es-
colar. 
On: Oficina Jove (Rasa del Miquelet, 16) 
Més informació: Espai d’Equitat (Plaça de la Vila, 8) 
Telèfon: 93 816 9002  
C/e: equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Amb un dia no n’hi ha prou!  

Activitat per denunciar el degoteig de feminicidis constant i 
totes les persones assassinades per la violència masclista. 

Quan: El dia 25 de cada mes, a les 19 hores 
On: Cruïlla de Francesc Macià amb Rambla Principal 
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú 


