Propostes de convivència i equitat
Hivern 2018

ÀGORA
Xerrades
Exposicions
Formació
Actes simbòlics

CURSOS I TALLERS
27 de febrer i 1, 6 i 8 de març de 2018, de 17 a 19.30 hores
Tallers Associacions en sintonia
Claus per comprendre les dinàmiques dins les associacions
i eines per afavorir el consens
On: aula 20 de l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball),
C. Unió, 81-87
Professorat: Marta Uxó de la Yglesia, coach sistèmica i experta
en gestió positiva del conflicte
Cal inscripció prèvia
Informació i inscripcions: per correu electrònic a l’adreça
convivencia@vilanova.cat o per telèfon al 93 814 00 00
ext 3370
WhatsApp: 600 509 757
Organitza: Servei de Convivència i Equitat amb el suport de la Diputació de
Barcelona

Del 21 de febrer a l„11 d‟abril, els dimecres de 18.30 a 20.00
Paternatge responsable
Taller adreçat a homes que han de ser pares. Espai per compartir experiències i per crear i desenvolupar subjectivitats masculines més implicades i co-responsables en les tasques parentals
envers els seus fills i filles i envers les seves parelles.
On: Sala verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12)
Informació i inscripcions: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8 )
Telèfon: 93 816 9002
WhatsApp: 626 234 696
C/e: equitat@vilanova.cat
Organitza: ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) i Servei de Convivència i Equitat

Del 6 de març al 23 de març de 2018
Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic
Mòdul C 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
Quan: dimarts i dijous, de 10h a 12h . Darrera sessió divendres
23 de març 2018
On: Creu Roja de Vilanova i la Geltrú. Carrer de l’Havana, 4
Inscripcions: convivencia@vilanova.cat
Telèfon 93 814 00 00 ext. 3370 — WhatsApp: 600 509 757
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
Dijous 22 de febrer, a les 13 hores
Equal pay day
Activitat per reivindicar la desigualtat salarial que existeix entre
dones i homes, amb la lectura del Manifest Commemoratiu a càrrec de Rosa Gubianes, Cap de l’àrea bàsica policial del Garraf i
Susana Villagrassa, presidenta de l’Associació de Talent Femení
On: plaça de la Vila
Organitza: Talent femení amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Del 2 de març al 29 d‟abril
Exposició DONART
Imágenes para decirlo, de Ersi Marina Samará Spiliotopulo
Inauguració: divendres 2 de març a les 18:30 hores
Visita guiada: diumenge 11 de març a les 12 hores
Comissària: Francesca Calaf
On: Centre d’Art Contemporani LA SALA (c. Joaquim Mir, 12)
Organitza: Associació de dones La Frontissa amb el suport de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

Dijous 8 de març, Dia internacional de les dones
A partir de les 11 hores
La plaça de la Vila serà l’escenari d’una decoració al·legòrica
amb la simbologia de les dones i del món de l’art
A càrrec del Grup de Dones del projecte Dona identitat Diversitat
(DID)
A les 12 hores Lectura del manifest commemoratiu,
A càrrec de Marta Bayarri, actriu, autora i directora vilanovina en
el món del teatre, televisió i cinema, creadora de curtmetratges i
mare; i de Maria Plantón, bailaora representant de “Alma Cali,
associació” i mare

A continuació, performance a càrrec d’”Alma Cali, associació”
On: Plaça de la Vila
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

De 10 a 14 hores
VAGA DE TOTES
Activitats diverses i actuacions al voltant del Dia Internacional de
les Dones cridant a la vaga, poema 8 de març de Maria Mercè
Marçal.
De les 11:30 a 12 hores: manifest conjunt amb dones de CGT
On: plaça del Mercat
Organitza: Casal de dones Tomasa Cuevas

De 18:00 a 19:30 hores
Xerrada-debat “Clixés de l‟èxit; es juguen ja des de la infància? En parlem”
A càrrec de Rosa Lahoz, psicòloga psicoanalista.
On: IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball), C. de la Unió, 81
Organitza: Servei de Convivència i Equitat amb el suport de l’IMET

Dissabte, 10 de març a les 12 hores
“Monòlegs de la vagina”
Representació escènica dels Monòlegs de la vagina, d'Eve Ensler, a càrrec de la companyia de teatre independent Inconyables,
que forma part del casal de dones Tomasa Cuevas
Es farà taquilla inversa. La recaptació s'utilitzarà per un projecte
de suport jurídic a dones víctimes de maltractaments
On: Jardins de Cap Papiol
Organitza: Associació de dones La Frontissa amb el suport de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

ACTIVITATS
Divendres 16 de febrer, a les 19 hores
Presentació del llibre Trascendir més enllà de l’Olimp, a càrrec
de Maria Jose Castelló i l’autora Dolors Reguant i Fosas.
On: Casal de dones Tomasa Cuevas (carrer Sant Pau 13)
Organitza: Associació de dones la Frontissa

Dimecres 28 de febrer i 7 de març, de 18 a 20 hores
Taller Què hi puc fer? Taller per aprofundir en l’entramat de les
relacions, a càrrec de Marta Uxò de la Yglesia i Sònia González
Carrasco, professionals del Servei de Mediació Ciutadana.
On: Sala Noble de la Casa Olivella
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Dissabte 3 de març a les 12 hores
Hora del conte: Dones d‟aigua dolça. Contes de rius, llacs i
gorgs. Llegendes de nimfes aquàtiques de muntanya i de bosc.
A càrrec de Mon Mas, actriu
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys
On: Biblioteca Joan Oliva
Organitza: Biblioteca Joan Oliva

Dimecres 7 de març a les 19 hores
Presentació del llibre Perles cultivades, de Mercè Foradada
Publicat per Edicions Saldonar
Presenten: Sixte Moral i Francesc Gil ( editor)
On: Llorens Llibres. Carrer Sant Sebastià, 12.
Diumenge 11 de març a les 12 hores
Les dones hi eren! Una mirada femenina de la història del
barri de Mar.
Visita comentada a l’Espai Far, centrada en el paper de la dona al
llarg de la història del barri de mar i el món de mariners i pescadors, un àmbit tradicionalment masculí. Gratuït. Places limitades.
Cal inscripció al 600 509 223 o a espaifar@vilanova.cat
On: Espai Far
Organitza: Espai Far. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Divendres 16 de març a les 18 hores
Entrega de Premi del concurs i inauguració exposició
“Empremta femenina”
Concurs que té com objectiu visibilitzar la imprescindible participació de les dones en l’avenç positiu de la nostra societat al llarg
de la història. Consultar bases a www.vilanova.cat
On: Centre cívic de Sant Joan
Organitza: Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca i Servei de Convivència i Equitat,
Col·labora: Centre Fuji Vilanova

Dilluns 19 de març a les 17.30h
TALLER: Viquipèdia.
A càrrec de Pere Coll i Francesc Moreno, treballadors de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú. Curs intensiu per aprendre a introduir continguts a la Viquipèdia. Aquesta
activitat està relacionada amb la Viquimarató: Dones vilanovines i
geltrunenques.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 26 de febrer
On: Biblioteca Armand Cardona
Dijous 22 de març a les 18.30h
Converses a la Farola: L‟ofici de remendar
Xerrada amb les protagonistes d’aquest ofici antic i actualment
en vies d’extinció
A càrrec de Juani Rubio i Montse Farré, treballadores en actiu al
Port de Vilanova i la Geltrú
On: Moli de Mar
Organitza: Espai Far. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Divendres 23 de març, a les 19 hores
Testimoniatge femení. Acostament a les figures de Carolina Coronado i Matilda Landa a càrrec de Mariantònia Martorell i Isabel
Pérez.
On: Casal de dones Tomasa Cuevas, c/.Sant Pau, 13
Organitza: Associació de dones la Frontissa

Dissabte 24 de març de 10 a 14h
Viquimarató: Dones vilanovines i geltrunenques
La Xarxa de Biblioteques, amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat, organitzen aquesta activitat oberta a tothom, per
tal de nodrir l’enciclopèdia lliure, Viquipèdia, amb informació sobre Dones vilanovines i geltrunenques. Deixa la teva empremta!
On: Biblioteca Armand Cardona
Col·labora: Amical Wikimedia

Dissabte 14 d‟abril.
10 artistes intervenen en 10 ciutats
Presentació de la pintura mural que forma part del projecte artístic Womart de l’Associació Rebobinart
On: Plaça del Mercat
Organitza: Xarxa Transversal d’activitats culturals i Regidoria de Cultura.

SERVEIS I/O ACTIVITATS PERMANENTS
Taller Dona Identitat i Diversitat (DID)
Espai de trobada i de creixement personal per cultivar les relacions entre dones de la ciutat de diferents orígens i edats, i crear vincles oblidant els prejudicis
Quan: Dimecres de 10.30 a 12
On: Sala Verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12)
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8)
Telèfon: 93 816 9002 — C/e: equitat@vilanova.cat
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Grup de suport i autoajuda per a joves LGTBIQ & allys
Et planteges si ets lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual? Nosaltres estem amb tu! Trobades quinzenals adreçades
a nois i noies amb la presència de persones expertes en diversitat sexual i de gènere.
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8) i Oficina
Jove (Rasa d’en Miquelet, 16)
WhatsApp: 626 234 696 — C/e: equitat@vilanova.cat
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Assessoria d‟alletament matern
Espai d’assessorament individual, informació i orientació sobre
l’alletament matern amb una assessora experta, adreçat a dones
embarassades i a mares que ja alleten i tenen dubtes sobre alletament, introducció de l’alimentació complementària o sobre el
deslletament de les filles i els fills.
Quan: Dijous de 12:45 a 13:45 (cal concertar la visita)
On: Espai d’Equitat
Més informació: 93 816 9002 — C/e equitat@vilanova.cat
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Compartim, espai de trobada de les famílies a l‟escola
Espais de trobada per a les famílies de l’alumnat, on poder fer
créixer l’hàbit de relació, l’intercanvi d’experiències i el respecte a
la diferència a través de tallers i activitats diverses, promovent la
relació entre famílies de diverses procedències
Quan: trobades setmanals o quinzenals depenent de l’escola,
amb grups estables a les escoles Ginesta, Arjau i Sant Jordi
Més informació: a les mateixes escoles (Ginesta, Arjau i Sant
Jordi) o al servei de Convivència i Equitat (Plaça de la vila, 12)
C/e: convivencia@vilanova.cat
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Taller de resiliència
Espai de trobada i de creixement personal per a infants i adolescents que hagin viscut situacions de violència, adreçat a infants
de 6 a 10 anys i joves d’11 a 15 anys de Vilanova i la Geltrú
Cal inscripció prèvia
Quan: Trobades quinzenals de 17:30 a 19h durant el curs escolar.
On: Oficina Jove (Rasa del Miquelet, 16)
Més informació: Espai d’Equitat (Plaça de la Vila, 8)
Telèfon: 93 816 9002
C/e: equitat@vilanova.cat
Organitza: Servei de Convivència i Equitat

Pla d‟Igualtat d‟oportunitats entre dones i homes i Pla per
la diversitat sexual i de gènere
L’any 2007 es va aprovar el Pla d‟Igualtat d‟oportunitats entre
dones i homes, que constitueix el marc de referència en matèria
de gènere i que s’ha anat prorrogant i està en vigor fins a que
s’acordi l’aprovació d’un nou Pla. A principis d’aquest any 2018
s’han començat els treballs per actualitzar el Pla d‟igualtat d‟oortunitats entre dones i homes i elaborar, per primera vegada
a la ciutat el Pla per la diversitat sexual i de gènere.
Ens aquests moments s’està treballant en la diagnosi de la nostra ciutat des del prisma del gènere, supervisat i validat en el seu
moment pel grup de treball. Posteriorment es recolliran les accions que formaran part de cadascun dels Plans, algunes compartides i d’altres específiques de cadascun.
Per assolir aquests objectius és imprescindible la participació de
la comunitat (entitats, persones expertes, ciutadania ...) i la
col·laboració d’altres institucions i agents del territori implicats.
És per això que des de l’Espai d’Equitat esperem les vostres
aportacions. Podeu fer-ho a equitat@vilanova.cat o al whatsapp
626 234 696

Servei de Convivència i Equitat
Telèfons: 93 816 9002—93 814 0000 ext. 3370
C/e: equitat@vilanova.cat—
convivencia@vilanova.cat
Espai d‟Equitat: Plaça de la Vila, 8
Servei de Convivència: Plaça de la Vila, 12

Amb la col·laboració

