
 
Actes al voltant del Dia internacional de la No-

Violència envers les dones 
 

La programació de l’Àgora d’Equitat al voltant del 25N, que es va 
iniciar el passat 5 d’octubre, s'allargarà fins al dia 10 de desembre.  

 

• Dimecres dia 25 de novembre es realitza la Jornada formativa 
“Els efectes de la custòdia compartida en casos de 
violència masclista”, una Taula rodona amb la presència de 
professionals especialitzats dels àmbits judicial, psicosocial i de 
la comunicació. Organitzada pel Grup de Treball de la Comissió 
de seguiment del Protocol municipal d’accions contra la 
violència masclista. 

Per la tarda ens trobarem de nou per la Concentració a la plaça 
de la Vila, on tindrà lloc la Plantada d’espelmes en memòria 
de les víctimes de la violència masclista que finalitzarà amb una 
performance. Lloc : Plaça de la Vila, a les 19 h 

Organitza: Casal de Dones i Regidoria de Convivència i Equitat 

 

• El día 26 de novembre es farà la presentació del llibre 
“Amor se escribe sin sangre”, a càrrec de la poetessa Luz 
Cassino 

Una antologia poètica contra la violència masclista en què 23 
poetesses han sumat el seu crit a aquest projecte, amb pròleg 
de l’escriptora Carme Fabre. Lloc: Sala Prado de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, a les 19.30 h 

Organitza: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Mézclate Conmigo 
i Regidoria de Convivència i Equitat 

 

• Divendres 27 de novembre es farà la conferència “L’origen 
del patriarcat” a càrrec de Susana Soria, Psicòloga clínica. 
Lloc Sala Noble Casa Olivella, pl. De la vila, 12 a les 19 h. 

Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat i Grup Dona i 
Igualtat VNG 



 

• Del 26 de novembre al 10 de desembre 

Exposició del 18è concurs fotogràfic “L’empremta 
femenina” 

Exposició de les fotografies presentades a aquest concurs que 
pretén fomentar la creativitat plàstica, reflectint  la vida de les 
dones en totes les seves vessants, i fent visible la seva 
imprescindible participació en l’avenç de la nostra societat. 
Lloc: Centre Cívic Sant Joan 

Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h i dimarts i divendres 
de 10 a 12 h 

Organitza: Regidories de Participació i Cooperació i de 
Convivència i Equitat 

 

• Del 30 de novembre al 4 de desembre 

Curs “Els feminismes a la mediterrània. Una energia 
transformadora” 

El feminisme del segle XXI no és un pensament únic, té moltes 
expressions i formes i per això parlem de Feminismes, per 
abastar, conèixer i reconèixer totes les tendències, i extraure’n 
estratègies comunes que ens ajudin a abordar els nous reptes 
socials 

Inscripció gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània 
(CUM) (http://www.campusmed.net) 

Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú (EPSEVG), de dilluns a divendres, en horari de tarda 

Organitza: CUM i Regidoria de Convivència i Equitat 

 

• Dia 10 de desembre 

Entrega de Premis Carta a qui maltracta 

Acció de sensibilització al voltant de la violència masclista amb 
la participació de l’alumnat de secundària de la ciutat. Lloc: 
Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 

Organitza: Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de 
Convivència i Equitat. Col·laboren les llibreries La Mulassa i 
Llorens Llibres i els centres educatius de la ciutat 

 

Més informació a l’agenda de la web municipal de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú:    www.vilanova.cat  

 


