
   

 

\ Tallers_ 
\ Pel.lícules_ 
\ Xerrades_ 
\ Exposicions_ 
\ Premis_ 
\ Conferències_ 
\ Actes Simbòlics_ 
\ Cursos_ 
\ Taules rodones_ 
 
 

_PER A MÉS INFORMACIÓ ESPAI D’EQUITAT 
_Tel. 93 816 90 02_Correu electrònic:  

equitat@vilanova.cat 
_Plaça de la Vila 8, baixos (vestíbul de l’Ajuntament) 

_08800 Vilanova i la Geltrú 

amb la col.laboració 

19 de juny_'15 
\ Entrega de premis del 18è concurs fotogràfic L’empremta femenina 
\ Primera edició Premi honorífic María García Rubio “Mary” 
\ Exposició del 19 de juny al 4 de juliol de 2015_ 
 

Exposició de les fotografies presentades al concurs i aquest any, a més dels premis habi-
tuals, es lliurarà el premi honorífic María García Rubio “Mary” en record a la 
fotoperiodista vilanovina_ 
_Lloc: Biblioteca Armand Cardona, a les 18 h 
Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca, Biblioteques municipals i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

25 de juny_'15 
\ Projecció i debat de la pel·lícula Tomboy_ 
 

“Una subtil aproximació al desconcert que provoca viure en un cos equivocat, una 
preciosa reflexió sobre els arquetips socials i l’autodescobriment” (La Vanguardia) 
En commemoració del dia de l’Alliberament Gai, Lèsbic, Transsexual, Bisexual i  
Intersexual. Preu entrada: 5€ 
_Lloc: Cinema Bosc, a les 20 h 

Cine Club Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

26 de juny_'15 
\ Lectura solemne del manifest per a la commemoració del Dia de 
l’Alliberament Gai, Lèsbic, Transsexual, Bisexual i Intersexual_ 
 

Un dia per al reconeixement al dret de totes les persones de viure en igualtat, en 
llibertat i des de la diversitat afectiva 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 29 de juny al 3 de juliol_'15 
\ Curs Construint identitats_ 
 

Un apropament a les realitats diverses de la joventut i els processos migratoris. Inscripció 
gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) www.campusmed.net 
_Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, cada matí de 9.30 a 
13.30 h 
IMET, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

13 de juny_'15 
\ II Festa de la Diversitat_ 
 

Jocs, tallers, exhibicions, tastets gastronòmics... per promoure el reconeixement i 
l’intercanvi des de la diversitat cultural present a la ciutat_  
Per a més informació www.vilanova.cat 
_Lloc: Plaça de la Vila, de les 18 a les 23 h 
Entitats de la ciutat i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

_estiu 2015 



   

 

15 de maig_'15 
\ Taller participatiu Desmuntant prejudicis_ 
 

Què són els prejudicis? Com sorgeixen i incideixen en les nostres relacions? A càrrec del 
Centre d’informació per a treballadors estrangers CITE. Activitat gratuïta_ 
Cal inscripció prèvia al 93 814 00 00 ext. 3370 o bé convivencia@vilanova.cat 
_Lloc: Centre Cívic Sant Joan, de 9 a 13 h 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

19 de maig_'15 
\ Projecció i debat de la pel·lícula El senyor Ibrahim i les flors de l’Alcorà_ 
 

La història d’amistat en un barri marginal i multiracial de París. En commemoració del 
Dia Mundial de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament. Col·loqui a càrrec de  Nieves 
Hernández professora de la UAB_ Preu entrada: 5€ 
_Lloc: Cinema Bosc, a les 20 h 
Cine Club Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

21 i 28 de maig_'15 
\ Xerrades Avenços en la comprensió del dolor crònic_ 
 

A càrrec de Nil Bernadó, fisioterapeuta i expert en casos de dolor crònic. Dues 
sessions (una de caràcter teòric i una altra de pràctica) Activitat gratuïta. Cal confirmar 
assistència a vilanova@fibromialgia.cat 
_Lloc: Centre Cívic La Geltrú, de les 17.30 a les 19 h 
Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF Vilanova i la Geltrú)_ 

22 de maig_'15 
\ Taller: Tast de vi i pernils_ 
 

Amb motiu de la Fira Temps de Vi, dues dones emprenedores de la nostra terra, 
seran les encarregades d’aquest taller de maridatge: L’enòloga Marta Casas del 
celler Parés Baltà i l’Anna Belzunces, propietària de Casa Marisol_ 
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 4 de maig. Places limitades. Preu 15€ 
_Lloc: Biblioteca Armand Cardona, de les 20.15 a les 22 h 
Biblioteques municipals i Fira Temps de Vi_ 

30 de maig_'15 
\ Hora del conte: La sorprenent història de la princesa que flotava_ 
 

A càrrec de Tirabec: contes i titelles 
Conte escrit per Florence Perry Heide, sobre una princesa peculiar, que flota..._ 
_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà a les 12 h 
Biblioteques municipals_ 

9 de juny_'15 
\ Taula rodona Neus Català: fortalesa, coratge i solidaritat_ 
 

En commemoració de l’Any Neus Català, lluitadora antifeixista i supervivent dels 
camps d’extermini. Comentaris a l’entrevista que Montserrat Roig va fer a Neus Català 
el gener de 1978. Amb la participació de: Isabel Pérez, Doctora en Història, membre de 
La Frontissa, del Casal de Dones i de Garraf per la República; Juanma Rodríguez,  
llicenciat en història i membre de Garraf per la República; Enric Garriga, president de 
l’Amical de Mauthausen i altres camps, i membre del Comitè Internacional del Camp 
de Buchenwald 

2 de juny_'15 
\ Xerrada El dolor en femení, del cos a l’ànima_ 
 

En commemoració del Dia Internacional de la Salut de les Dones 
A càrrec de Cristina Oriol, metgessa de família, i d’Eva Vela, infermera i llevadora, 
col·laboradores de l’associació d’Estudis de psicologia i psicoanàlisi El.lipsy 
Per què emmalaltim físicament quan el dolor és psíquic?_ 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

4 de juny_'15 
\ Taller Com ens relacionem_ 
 

Pinzellades al voltant de l’equitat de gènere, a càrrec de Rosa Català, màster en 
estudis de les dones i en Coach Sistèmic i Núria José, postgrau en gènere i igualtat, 
professionals del servei de Convivència i Equitat_ 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 816 90 02 o a 
equitat@vilanova.cat 
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, de les 10 a les 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 8 al 28 de juny_'15 
\ Exposició Identitat esculpida_ 
 

Recull d’imatges que tracten simbòlicament tot el que hi ha darrere el càncer de 
mama; un procés calidoscòpic, viscut. Mar Hernández, escultora, expressa de forma 
artística el seu procés personal de malaltia_ 
L’exposició estarà distribuïda en tres blocs temàtics i es podrà visitar gratuïtament a: 
_Lloc: Mercat del Centre, Complex Esportiu Municipal Isaac Gàlvez i CAPI Baix a Mar 
Regidories d’Esports, de Salut i de Convivència i Equitat_ 

\ Entrega del Premi Marcel.lí Garriga Els camps de concentració: la 
mirada del Jovent_ 
 

Lliurament del premi de l’exposició que recull les fotos i el punt de vista sobre els 
camps, dels joves dels instituts que els han visitat.  
_Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya, a les 18 h 
Amical de Mauthausen i altres camps, Garraf per la República, La Frontissa i Regidoria de  
Convivència i Equitat_ 

10 de juny_'15 
\ Conferència Identitat esculpida. Malaltia, escultura, bicicleta. Vida_ 
 

A càrrec de Mar Hernández Plana, escultora de professió i vocació, que explicarà el 
projecte expositiu Identitat esculpida, que neix de la necessitat d’expressió artística 
sorgida d’un procés personal de malaltia, que indubtablement comporta una transfor-
mació,  no només física sinó en tots els aspectes i facetes personals_ 
_Lloc: CAPI Baix a Mar (Sala de reunions), a les 19.30 h 
Regidories d’Esports i de Convivència i Equitat_ 
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Intersexual. Preu entrada: 5€ 
_Lloc: Cinema Bosc, a les 20 h 

Cine Club Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

26 de juny_'15 
\ Lectura solemne del manifest per a la commemoració del Dia de 
l’Alliberament Gai, Lèsbic, Transsexual, Bisexual i Intersexual_ 
 

Un dia per al reconeixement al dret de totes les persones de viure en igualtat, en 
llibertat i des de la diversitat afectiva 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 29 de juny al 3 de juliol_'15 
\ Curs Construint identitats_ 
 

Un apropament a les realitats diverses de la joventut i els processos migratoris. Inscripció 
gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) www.campusmed.net 
_Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, cada matí de 9.30 a 
13.30 h 
IMET, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

13 de juny_'15 
\ II Festa de la Diversitat_ 
 

Jocs, tallers, exhibicions, tastets gastronòmics... per promoure el reconeixement i 
l’intercanvi des de la diversitat cultural present a la ciutat_  
Per a més informació www.vilanova.cat 
_Lloc: Plaça de la Vila, de les 18 a les 23 h 
Entitats de la ciutat i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

_estiu 2015 




