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_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 

Del 26 de novembre al 10 de desembre_'15 
\ 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 
 

Regidories de Participació i Cooperació i de Convivència i Equitat_ 

26 de novembre_'15 
\ Presentació del llibre “Amor no se escribe con sangre”_ 
 

A càrrec de la poetessa Luz Casino. 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: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 20 h 
 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Mézclate Conmigo i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

10 de desembre_'15 
\ Premi Carta a qui maltracta_ 
 

Lliurament dels premis del concurs “Carta a qui maltracta”. L’edició d’aquest concurs 
té com a objectiu promoure la sensibilització de la població jove de la ciutat davant 
la violència masclista. Hi participen més d’un centenar d’alumnes dels instituts de 
secundària i batxillerat de la ciutat_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
 

Col·laboren les llibreries La Mulassa i Llorens Llibres i els centres educatius de la ciutat_ 

Del 30 de novembre al 4 de desembre_'15 
\ 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), a partir del 15 
d’octubre (http://www.campusmed.net) 
 
 

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

Institut Municipal d’Educació i Treball, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 





 
 

  

 

15 d’octubre_'15 
\ Presentació del llibre “Working happy”_ 
 

A càrrec de la seva autora, Txell Costa_ 
Inscripció prèvia a www.donesdempresa.cat 
 

_Lloc: ADEPG Vilanova (carrer Àncora, 3) a les 19 h 
 

Llibresdempresa.cat i Dones d’Empresa_ 

Del 15 al 29 d’octubre_'15 
\ Taller “Com fer del canvi una oportunitat”_ 
 

Com potenciar les nostres capacitats i habilitats per millorar les relacions. A càrrec de 
les professionals del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i expertes en gestió alternativa de conflictes, Marta Uxó de la Yglesia i Mònica 
Garcia Martí. Inscripció prèvia al Servei de Convivència, al telèfon 93 8140000 
(ext.3370) o per correu electrònic a convivencia@vilanova.cat_ 
 
_Lloc: Opció matí: dimarts i dijous 15, 20, 22, 27 i 29 d’octubre de 10 a 12h al 
Centre Cívic La Geltrú (plaça dels Alumnes Obrers, 1) 
Opció tarda: dimarts i dijous: 15, 20, 22, 27 i 29 d’octubre de 17.30 a 19.30h al 
Centre Cívic Molí de Vent (carrer de l’Aigua, 203-205) 
 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 21 d’octubre al 18 de novembre_'15 
\ Curs/taller “Música en femení”_ 
 

Desperta el poder de la teva veu interior! 
Un procés basat en l’optimisme per descobrir els beneficis de la música com a eina  
terapèutica i pedagògica, i per obrir vies de consciència i compromís. A càrrec de Xesca 
Fort, cantant, compositora, vocal coach, especialista en veu terapèutica. 
Places limitades. Inscripció prèvia a l’Espai d’Equitat, al telèfon 93 8169002 o per 
correu electrònic a equitat@vilanova.cat_ 
 

_Lloc: Casal de Dones (Espai d’Entitats al carrer Sant Pau, 13) els dimecres de 18 a 20 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

10 d’octubre_'15 
\ VIII Commemoració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna_ 
 

Espai informatiu i de suport a la Lactància Materna_ 
 

_Lloc: plaça de la Vila, d’11 a 13h 
 

Som la Llet! Central Lechera i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 16 al 30 de novembre_'15 
\ Exposició “Violència, per què?”_ 
 

Treball fotogràfic de la vilanovina Francesca Calaf, fotògrafa, poetessa, artista 
plàstica i comissària del Premi Donart de l’Associació de dones La Frontissa_ 
 

_Lloc: vestíbul de l’Ajuntament 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

De l’11 al 30 de novembre_'15 
\ Exposició “Femení Plural: històries de vida de dones immigrades”_ 
 

Una reflexió al voltant de les vivències de 19 dones pertanyents a entorns socials i  
geogràfics molt diferents, basant-se en els diversos motius que les van dur a abandonar 
casa seva, en els condicionants per tirar endavant en la seva nova realitat i en les 
possibilitats d’arrelament en un nou entorn_ 
 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà 
_Horari: de dilluns a divendres de 10 a 20h (dimarts tancat de 10 a 16h) i dissabtes de 10 a 
14h i de 16 a 20 h 
 

Biblioteques municipals i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

17 de novembre_'15 
\ Xerrada “Femení Plural: històries de vida de dones immigrades”_ 
 

A càrrec de les autores del llibre “Femení plural”, Rosa Maria Giralt, mestra, 
escriptora i sindicalista i Mireia González, postgraduada en tècniques i mitjans de 
comunicació_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

25 de novembre_'15 
\ Commemoració del Dia Internacional de la No-violència contra les Dones_ 
 

\ Jornada formativa 
 

Els efectes de la custòdia compartida en casos de violència masclista 
Taula rodona amb la presència de professionals especialitzats dels àmbits judicial,  
psicosocial i de la comunicació_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, de 9.15 a 12 h 
 

Grup de Treball de la Comissió de seguiment de Protocol municipal d’accions contra la violència masclista_ 
 
\ Lectura del manifest_ 
 
A càrrec de Jordi Martí Bosquet, periodista i director gerent de Canal Blau_ 
 
Lloc: plaça de la Vila, a les 12 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 
\ Concentració i plantada d’espelmes_ 
 

Concentració a la plaça de les Neus, per baixar per la rambla Principal fins a la plaça de la 
Vila, on tindrà lloc la plantada d’espelmes en memòria de les víctimes de la violència  
masclista i finalitzarà amb una performance a la mateixa plaça de la Vila_ 
 
Lloc i hora de la concentració: plaça de les Neus, a les 18.30 h i a la plaça de la Vila a les 19h 
 
Casal de Dones i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 




