
   

 

_PER A MÉS INFORMACIÓ:  
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 

amb la col.laboració 

\Xerrades 
\Exposicions  
\Formació 
\Actes simbòlics 
 

 
Propostes de convivència i 

equitat 
 

Novembre/Desembre 2016 

ÀGORA 
29 de novembre_’16 
\Projecció i debat de la pel·lícula “Stockholm” 
De com una relació que es planteja en nom de l’amor pot provocar un dany irreparable. 
En commemoració del Dia Internacional de la No-violència contra les dones.  
Posterior col·loqui. Preu de l’entrada: 5 € 
_Lloc: Teatre Principal a les 20.30h 
Cine Club Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat 

1 de desembre_’16 
\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 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella a les 18h 
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 

14 de desembre_’16 
\Xerrada: “La cosmovisió aymara, un llegat de mares a filles” 
A càrrec de Zoila Imelda Vargas Rodrigo, descendent de la nació aymara,  
transmissora  de la cultura andina. Professora de comunicació, facilitadora de 
Programes d’emprenedoria empresarial a la zona rural i urbana del Perú. Amb el grup 
Dona, Identitat i Diversitat (DID) 
_Lloc: Sala Verda, 1r pis de la Casa Olivella (Plaça de la Vila, 12) a les 10h 
Regidoria de Convivència i Equitat 
 

Desembre_’16 
\Pregària Interconfessional de la Geltrú 
Trobada que té com a objectiu principal el foment del diàleg interreligiós 
coincidint amb l’època de Nadal 
_Lloc: A l’església de Santa Maria de La Geltrú, data a concretar 
Organitzada per les diferents comunitats cristianes del barri de La Geltrú  
(Parròquia de Santa Maria de la Geltrú, Església Evangèlica Baptista i 
Església Evangèlica Rumana Emmanuel) 

Més informació a l’agenda de la web municipal 
www.vilanova.cat 

 



  

 

Del 3 al 24 de novembre_’16 
\Orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria_ 
Mòdul B previst a la Llei d’Acollida de les persones immigrades 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 Catalunya i el Fons  
Social Europeu. Inscripcions: convivencia@vilanova.cat o al telèfon 93 814 00 00 
Extensió 3370 
_Lloc: A l’IMET de 10h a 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 

Del 8 al 29 de novembre_’16 
\Curs: ”Reconeixements, flexibilitat i radicalismes: un apropament a la  
construcció de les identitats i als seus efectes”_ 
Inscripció gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM)  
hhtp://www.campusmed.net 
_Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
IMET, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat 

15 i 22 de novembre_’16 
\Curs:”Associacions en sintonia” - Claus per comprendre les dinàmiques dins les  
associacions i eines per afavorir el consens_ 
Adreçat a tota la ciutadania i en especial a membres d’entitats. A càrrec de Marta Uxó i 
Mònica Garcia, professionals de l’organització Gestió del Canvi. 
Inscripcions: convivencia@vilanova.cat o al telèfon 93 814 00 00 extensió 3370 
_Lloc: Centre Cívic la Geltrú de 17h a 19.30h 
Regidoria de Convivència i Equitat 

23 i 30 de novembre_’16 
\Curs: “Per garantir drets, prevenim desigualtats i violències en les nostres  
sexualitats” 
A càrrec de Noemí Elvira, psicòloga i tècnica de Salut Associació de Planificació Familiar 
Catalunya i Balears. Inscripcions ASSIR: 93 893 22 00 i Espai d’Equitat: 93 816 90 02 
equitat@vilanova.cat 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella de 9h a 14 h 
Regidoria de Convivència i Equitat, ASSIR, Associació de Planificació Familiar Catalunya i 
Balears 

En el marc del 80è aniversari de l’Olimpíada  
Popular Barcelona 1936 

3 de novembre_’16 
\Taula rodona “Olimpíada Popular: esport i valors” 
A càrrec d’Adelina Escandell, membre d’Unitat contra el feixisme de Barcelona i Presidenta 
de la Fundació l’Alternativa, Isabel Pérez, catedràtica d’història i activista feminista i  
Salvador Bernadó, catedràtic d’Educació Física. Presenta i modera: Enric Garriga, President 
de l’Amical de Mauthaussen i altres camps 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella a les 19 h 
 

6 de novembre_’16 
\Cursa popular commemorativa 
Cursa que des del seu inici ha estat sempre una mostra de civisme, integració i de reflex 
dels valors ciutadans i educatius de l’esport 
_Lloc: Plaça del Mercat a les 10h 
\A partir de les 11 h 
Ballada de la sardana la Santa Espina, audició de l’himne i acompanyament del Drac de  
Vilanova i dels Bordegassos. Una petita mostra de l’acte inaugural de les olimpíades  
Populars. 
Comissió per la Commemoració del 80è aniversari de l’Olimpíada Popular 

18 de novembre_’16 
\Mostra de curts: “Identitat i memòria” 
Mostra de curtmetratges premiats, xerrada i debat a càrrec de l’Associació 
Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) 
_Lloc: Sala d’actes, Biblioteca Armand Cardona Torrandell a les 18.30h 
Associació Mézclate Conmigo, Regidories de Cultura i Convivència i Equitat 
 
\Xerrada: “Els drets de les dones a l’Àfrica occidental” 
A càrrec de Bombo N’Dir, mediatora intercultural, lluitadora pels drets 
humans contra la mutilació genital femenina i coordinadora de l’Associació 
de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) 
_Lloc: Sala d’actes del Casal de Dones a les 19h 
Cooperacció, Dones per la cooperació 

Commemoració del Dia Internacional de la  
No-violència contra les Dones 

25 de novembre_’16 
\Jornada formativa: “Violència masclista, per què encara? Quins eixos posa en 
joc la violència masclista per travessar les diferents quotidianitats 
A càrrec de Teresa Cabruja, doctora en psicologia social, llicenciada en filosofia, directo-
ra del Grup Discurs, Gènere, Ciència i Cultura 
_Lloc: Sala noble de la Casa Olivella de 9.30 h a 11.45h 
 
\Lectura del manifest en commemoració del Dia Internacional de la  
No-violència contra les Dones 
A càrrec de Marina Prat, atleta i Ramón Martinez de XTERRA Running 
_Lloc: Plaça de la Vila a les 12h 
 
\Taula rodona i debat intercultural ”Violència masclista i vida quotidiana” 
A càrrec de persones de diferents entitats i grups culturals de la ciutat. 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella de 12.15h a 13.15h 
Grup de Treball de la Comissió de seguiment del Protocol municipal d’accions contra la 
violència masclista i Regidoria de Convivència i Equitat 
 

A partir de les 19h a la plaça de la Vila 
\Lectura del manifest de rebuig a la violència masclista, per part de col·lectius i 
entitats de dones 
 
\Representació del Monòleg “No estàs sola” 
Que fa referència a les incoherències dels missatges institucionals sobre la  
violència masclista i les seves vivències 
 
\Acte commemoratiu 
En memòria de les víctimes de la violència masclista 
 
\Marxa reivindicativa 
Des de la Plaça de la Vila pels carrers de: Caputxins, Sant Gregori, Plaça de les 
Neus, Rambla i de nou Plaça de la Vila 
Casal de Dones i Regidoria de Convivència i Equitat 


