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Maig-Juny 2017 

amb la col.laboració 

SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
_Tel. 93 816 90 02—93 814 00 00  ext. 3370 
_Correu electrònic: equitat@vilanova.cat i  

convivencia@vilanova.cat 
_Plaça de la Vila 8, 12 

 
 
 

ALTRES SERVEIS I/O ACTIVITATS PERMANENTS 
 
 

\Taller Dona Identitat i Diversitat (DID) 
Espai de trobada i de creixement personal, per a cultivar les relacions entre dones 
de la ciutat de diferents orígens i edats, i crear vincles oblidant els prejudicis. Els 
dimecres de 10.30 a 12h, a la Sala Verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Informació: Espai d’Equitat (vestíbul Ajuntament) o al tel. 93 8169002 
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, intersexual...? 
Nosaltres estem amb tu! Trobades quinzenals adreçades a nois i noies amb la  
presència de persones expertes en diversitat sexual i de gènere 
Informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8),Oficina Jove (Rasa del Miquelet, 
16) equitat@vilanova.cat o per whatsapp 626 234 696 
Organitza: Regidories de Joventut i 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 respecte a la diferència a traves de tallers i 
activitats diverses, promovent la relació entre famílies de diverses procedències. 
Trobades setmanals o quinzenals depenent de l’escola, amb grups estables a les 
escoles Ginesta, Arjau i Sant Jordi. 
Informació: A les mateixes escoles (Ginesta, Arjau i Sant Jordi) o al servei de Convi-
vència i Equitat, Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) convivencia@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
 
 

\Amb un dia no n’hi ha prou! 
\Trobada reivindicativa per donar veu a les víctimes de la 
violència masclista 
Per denunciar el degoteig de feminicidis constant i totes les persones assassinades 
per la violència masclista. El 25 de cada mes, a les 19h, trobada a la cruïlla de  
Francesc Macià amb Rambla Principal 
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú 

 



CURSOS 
\Del 26 d’abril al 7 de juny, els dimecres de 18.30 a 20 h 
\Paternatge responsable 
Noves responsabilitats. Noves experiències. Conciliar paternitat i feina. Ser pare, ser 
parella. Ser el pare que vols ser. Vols ser algú important a la seva vida? Formació de 7 
sessions adreçada a futurs pares i pares novells. A càrrec d’Oriol Ginés psicòleg de 
l’Associació Conexus i Isabel Ràfols, llevadora de l’ASSIR. 
Lloc: Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Inscripcions: ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) telèfon 93 8932200,  
Espai d’Equitat telèfon 93 8199002 equitat@vilanova.cat o mitjançat whatsApp 
626234696 
Organitza: ASSIR i Regidoria de Convivència i Equitat, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona 
 

\Tots els dilluns (no festius) fins el 29 de maig, de 17 a 18.30h 
\Les dones i l’amor 
Què és i que no és l’amor? Com ens mostrem per ser estimades? I d’altres preguntes 
més. Un taller per descobrir les respostes a unes relacions plenes. A càrrec de Tere 
Valero i Geira, experta en relacions de parella i coach financera. 
Lloc: Casal de Dones, Sala de Reuniones (2n pis) 
Inscripció: el mateix dia del curs 
Preu: 3€ donatius pels projecte de l’Associació NEEM Bangalore a l’India: escolaritza-
ció de nenes filles de malalts de lepra. 
Organitza: Fundació Salut i Societat sense fronteres 

ACTIVITATS 
\Dimecres 3 de maig a les 19 h 
\Cicle “Chill out de mites i art” 
Ens envoltarem de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la directora 
del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les obres d’art. Finalitza-
rà amb una copa de vi. En aquesta sessió: “Dànae” 

\Dimecres 7 de juny a les 19 h 
En aquesta sessió: “Pasífae” 
Preu: 5,10 € per persona. Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 8154202 o bé al correu 
informacio@victorbalaguer.cat 
Lloc: Museu Víctor Balaguer 
Organitza: Museu Víctor Balaguer 
 

Divendres 19 de maig de 19.30 a 3 h 
\Festa La Partisana 2017 
Segona edició de la festa guerrillera amb la voluntat de visibilitzar la lluita feminista 
als carrers de Vilanova, teixir complicitats amb entitats locals i del Penedès i passar 
dues jornades lúdiques des de l’empoderament i llibertats de les dones 
Més informació: www.facebook.com/bullangafeminista 
Lloc: Casal de Dones VNG/entitats/Bar Itàlia 
Organitza: Bullanga feminista 
 

 
 

 
 

 \Dissabte 20 de maig de 12 a 19 h  
\Festa La Partisana 2017 
Més informació: www.facebook.com/bullangafeminista 
Lloc: Plaça de l’Assumpció (La Geltrú) 
Organitza: Bullanga feminista 
 

\Dissabte 20 de maig de 12 a 12.30 h 
\L’hora del conte: El Pollastre esplomat 
En commemoració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament 
Entranyable història escrita per Chih-Yuan Chen amb un toc d’humor sobre l’amistat, 
la convivència i la superficialitat. A càrrec de Núria José Hill, tècnica de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
Organitza: Biblioteca Armand Cardona Torrandell i Regidoria de Convivència i Equitat 
 

\Dissabte 20 de maig de 17 a 23 h 
\IV Festa de la Diversitat Cultural 
En commemoració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament 
Una festa familiar amb tallers, gastronomia i actuacions que promouen el reconeixe-
ment de les diverses cultures presents a la ciutat. Un espai on podreu conèixer les 
entitats que treballen dia a dia, per afavorir la convivència des del respecte a la dife-
rència 
Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
 

\Dissabte 20 de maig a les 20 h 
\Teatre: El fill que vull tindre 
Una obra que parla de l’educació; una reflexió sobre l’educació, el procés d’aprenen- 
tatge, el paper dels pares, avis, mestres, de tota la comunitat educativa 
Lloc: Teatre Principal 
Entrades: a taquilla, dissabtes de 17 a 20 h i a www.elprincipal.cat 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

\Dijous 1 de juny a les 19 h 
\Lliurament de premis concurs fotogràfic “L’Empremta Femenina” 
Lloc: Centre Cívic Sant Joan  (Sala d’exposicions) 
Organitza: Col.lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat 
Col·labora Xarxa d’Equipaments Cívics 

  
\Del 1 al 8 de juny, de dilluns a dijous de 17 a 20 h 
\Exposició concurs fotogràfic “L’Empremta Femenina” 
Lloc: Centre Cívic Sant Joan (Sala d’Exposicions)  
Organitza: Col.lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat 
Col.labora Xarxa d’Equipaments Cívics 

\Dijous 8 de juny a les 18 h 
\Jornada formativa al voltant de la diversitat i la convivència 
\Teixint la convivència 
Propostes bàsiques per un model social orientat al bé comú. A càrrec de Fèlix  
Castillo, psicòleg clínic, psicoterapeuta Màster en Teràpia Familiar, Coordinador 
del Màster de Coaching Sistèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Consul-
tor Organitzatiu i membre del Consell Científic de la Revista REDES 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella (Plaça de la Vila, 12 1r pis) 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
 

\Dissabte 10 de juny de 12 a 12.30 h 
\L’hora del conte: El Ventafocs 
A càrrec del col·lectiu Vivim del Cuentu, autors del conte. De la col·lecció Contes 
Desexplicats, on els relats clàssics estan capgirats com un mitjó 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona 
Organitza: Biblioteca Armand Cardona amb la col·laboració de Editorial Baula 
 

\Del 19 al 30 de juny, de dilluns a dijous de 17 a 20 h 
\Exposició concurs fotogràfic “L’Empremta Femenina” 
Lloc: Centre Cívic de Mar 
Organitza: Col.lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat  
Col.labora Xarxa d’Equipaments Cívics 
 

\27 de juny a les 20.30 h 
\Projecció i posterior col·loqui d’una pel·lícula en commemoració 
del dia de l’Alliberament Gai, Lèsbic, Transsexual, Bisexual i  
Intersexual 
Lloc: Teatre Principal 
Organitza: Cineclub Sala 1. 
Consultar cartellera a www.cineclubsala1.org—Preu: 6€ 
 

\Divendres 30 de juny a les 19 h 
\Inauguració/Exposició Aires d’estiu 
Performance/desfilada de ventalls, amb interpretació del simbolisme. 
A càrrec de l’artista Francesca Calaf  
\Del 30 de juny al 11 de juliol, de dilluns a dijous de 17 a 19 h 
\Exposició: Aires d’estiu 
Exposició de ventalls pintats amb diferents temàtiques a càrrec de l’artista Fran-
cesca Calaf  
Lloc: Centre Cívic Sant Joan 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat i Col.labora Xarxa d’Equipaments 
Cívics 
 
 


