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Sessió informativa 
Dispensació 
responsable 
d’alcohol 

 
Sessió informativa per adquirir coneixements per 

saber aplicar les pautes preventives en 
dispensació responsable d’alcohol, consums de 

drogues i conductes violentes. 
 

Continguts:  
- Contextualització dels espais de música i ball en la societat actual, 

particularitats i vies d’intervenció 
- Pautes de dispensació responsable d’alcohol. 
- Estratègies de prevenció de conductes violentes 
- Informació i reducció de riscos en els consums de drogues 
- Primers auxilis bàsics 
- Pautes generals d’actuació: identificar i anticipar-se a situacions de 

risc evitant que puguin convertir-se en problemàtiques, conèixer i 
aplica les pautes preventives en dispensació responsable 
d’alcohol, drogues i conductes violentes. 

 
Data i lloc:  19 de juliol, de 18 a 20 h, al Centre Cívic de Sant Joan  
 

Professorat: Anton Uró, Roca, Mediare – Joves, drogues i oci  
nocturn.  

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 
Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 
2040) 
 



 

Taller 
Que hem de saber i 
com ho hem de fer per 
protegir les dades 
personals que tenim 
les entitats i associacions?  
 

Conegueu les principals claus que s’han de respectar 
segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades 

que és d’aplicació des del 25 de maig de 2018, novetats 
que s’introdueixin i que són d’obligat compliment en el 

nou marc de protecció de dades 

 
Continguts:  

- La reforma: introducció, antecedents i entrada en vigor.  
- Consentiment al tractament de dades personals.  
- El responsable del tractament. 
- Els codis de conducta. 
- Autoritats de control. 

 
Data i lloc: Dimarts 10 de juliol i dijous 12 de juliol de 18 a 20 h al 

Centre Cívic Sant Joan.  
 

Professorat: Carlota Palet, Fundació Pere Tarrés.  

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 
Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 
2040) 

 
 



Taller 
Oci i violències sexuals  
La festa com a pretext. 

 
Continguts:  
 

- Concepte de gènere. 
- Violències sexuals, com es construeixen, qui les exerceix, com es 

generen. 
- Tipus d’agressions. Conseqüències de la violència. 
- Consells per a la intervenció en violències en els espais d’oci. 
- Construcció d’espais segurs. 
- Es realitzarà una dinamització d’activitat pràctica 

 

Data i lloc:  16 de juliol de 18:00 a 20:00h. Centre Cívic Sant 
Joan. 
Professorat: Carla Vall i Duran, advocada i assessora. 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia 
per Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 
2040) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
 

Departament de Participació Ciutadana 
Oficina d’Entitats 
Plaça de la Vila 8 

08800  Vilanova i la Geltrú 
938140000 (ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

www.vilanova.cat 
 


