
 
ÀGORA TARDOR  2013 

 
Del 9 al 22 de setembre 
Exposició “Objectiu igualtat” 
Mostra del concurs fotogràfic Objectiu igualtat 2013, creat per fomentar la creativitat 
plàstica, i en el qual es reflecteixi la vida de les dones en totes les seves vessants: 
laboral, social, familiar, d’oci, etc. i per fer visible la seva imprescindible participació en 
l’evolució de la nostra societat 
Lloc: Centre Cívic de Mar 
Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca, Regidories de Participació i Cooperació i Convivència i 
Equitat  

 
18 de setembre 
Conferència “Dona i esport” 
A càrrec de la Dra. Montserrat Rico, metgessa de medicina esportiva 
Lloc: Espai d’Entitats, a les 19.30 h 
4 Milles F-XTerra   www.4millesfemeninesxterra.com  

 
20 de setembre 
Inauguració exposició de pintura amb motius esportius 
A càrrec de la pintora Magda Camacho 
Lloc: Galeria d’art iSmeS, a les 19.30 h 
4 Milles F-XTerra   www.4millesfemeninesxterra.com  

 
22 de setembre 
4 Milles Femenines XTerra 
1a cursa urbana solidària de dones 
Els beneficis aniran destinats al projecte educatiu “Viu la teva ciutat” que porta a terme 
l’Associació de Dones La Frontissa 
Informació i inscripcions a  www.4millesfemeninesxterra.com  
Noies XTerra, Associació de Dones la Frontissa i Regidories d’Esports i Convivència i 
Equitat 

 
Del 17 de setembre al 15 d’octubre 
Curs Pràctiques de civilització i llibertat femenina a la Mediterrània 
Donar a conèixer i ensenyar a reconèixer experiències de llibertat femenina que han 
estat origen de convivència civilitzadora 
Inscripció gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) 
http://www.campusmed.net  
Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, els dimarts de 
16.30 a 20.30 h  
Regidoria de Convivència i Equitat 

 
Del 30 de setembre al 13 d’octubre 
Exposició “Objectiu igualtat” 
Mostra del concurs fotogràfic Objectiu igualtat 2013 
Lloc: Centre Cívic La Geltrú 
Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca, Regidories de Participació i Cooperació i Convivència i 
Equitat  

 
 



5 d’octubre 
VI Festa de la Lactància Materna 
Celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna 
Lloc: plaça de les Neus, d’11 a 13 h  
Alba Lactància Materna i Regidoria de Convivència i Equitat 
 

Recollida de roba infantil 
Recollida de roba infantil usada, neta i en bon estat, de 0 a 12 anys 
Lloc: plaça de les Neus, d’11 a 13 h  
Regidoria de Convivència i Equitat, amb la col·laboració de Din’s Garraf i Alba 
Lactància Materna 
 
9 d’octubre 
Conferència col·loqui “Experiències europees de prevenció en salut mental 
En commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, conferència a càrrec de Matilde 
Pelegrí, psicòloga i psicoanalista 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 11 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 

 
Del 21 d’octubre al 4 de novembre 
Taller “Com fem del canvi una oportunitat” 
Com potenciar les nostres capacitats i habilitats per millorar les relacions 
Lloc: Centre Cívic La Sardana, de 18 a 20 h 
Inscripció gratuïta al Servei de Convivència i Equitat: convivència@vilanova.cat   
93.814.00.00 ext. 3370 
Regidories de Participació i de Convivència i Equitat 

 
13 de novembre 
Inauguració de l’exposició “Dones i cançons” 
Mostra de fotografies de cantants representatives del panorama musical català 
Exposició del 13 al 30 de novembre de 2013  
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell, a les 18.30 h 
Institut Català de les Dones, Biblioteques municipals i Regidoria de Convivència i 
Equitat 

 
Del 22 de novembre al 15 de desembre 
Exposició “Rosa Leveroni, dona de lletres” 
Record a la figura i la transcendència de Rosa Leveroni, alternant explicacions sobre la 
vida i l’obra de la poeta amb fragments literaris 
Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Institut Català de les Dones, Biblioteques municipals i Regidoria de Convivència i 
Equitat 

 
25 de novembre 
Commemoració del Dia Internacional de la No-violència contra 
les Dones 
 
Jornada formativa 
 

Violència masclista i jovent. La primera relació de violència en la parella, a càrrec 
de Ruben Sánchez Ruiz, psicòleg i formador en matèria de violència masclista, i 
activista feminista 
Diagnòstic sobre la violència d’alguns homes, a càrrec de Mercedes Fernández-
Martorell, antropòloga i escriptora, professora d’antropologia social i cultural de la 
Universitat de Barcelona 
Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà, de 9.30 a 14.30 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 



 
 
 

Lectura del manifest en commemoració del Dia Internacional de la  
No-violència contra les Dones 
A càrrec de Joan Ignasi Gómez Barrera “Txatxi”, periodista i director i presentador del 
programa Gaudeix la festa de la Xarxa de Televisions Locals  
Lloc: plaça de la Vila, a les 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat                                                                                                                                                                                

 
Plantada d’espelmes en memòria de les víctimes de la violència masclista 
Lloc: plaça de la Vila, a les 19 h 
Associació de Dones La Frontissa, grups de dones de la ciutat i Regidoria de 
Convivència i Equitat. 

 
Interpretació poètica 
Lloc: sala noble de la Casa Olivella, a les 19.30 h 
Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat 

 
27 de novembre 
Conferència Rosa Leveroni, poesia i passió 
A càrrec de Teresa Costa-Gramunt, escriptora 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 

 
28 de novembre 
Jornada sobre la comunicació i la exclusió/inclusió social 
Com els rumors, estereotips, mitjans i maneres que tenim de comunicar, formal i 
informalment, afecten als processos d’inclusió social a la nostra societat 
Lloc: Sala d’actes de l’EPSEVG (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i 
la Geltrú), de 9 a 14.30 h 
Inscripció gratuïta a  vnginclusio@vilanova.cat    
Més informació a   www.vnginclusio.cat  
VNG Inclusió, Oficina Tècnica Pla Local d'Inclusió Social 

 
4 de desembre 
Premi Carta a qui maltracta 
Entrega de premis del concurs Carta a qui maltracta 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18.30 h 
Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat 
Col·laboren les llibreries La Mulassa i Llorens Llibres 

 
21 de desembre 
Conferència “Lactància i criança respectuosa” 
A càrrec del Dr. Carlos González, pediatra i autor de nombrosos llibres sobre lactància 
i criança 
Lloc: Centre Cívic La Geltrú, a les 10.30 h 
Associació Alba Lactància Materna 
 
 
 
 
Més informació a l’agenda de la web municipal   www.vilanova.cat  


