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Per una vila lliure de violències masclistes
25 de novembre, Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència vers les dones

Serveis i eines per abordar les violències
masclistes
Prevenció i sensibilització; detecció i atenció;
recuperació i reparació; violència masclista a la
parella o exparella; violència sexual i feminicidis

Cercles de diàleg
Una proposta facilitadora

Visibilitzem la realitat trans
L'octubre per la despatologització trans
Guies per la inserció laboral de persones

trans
Formacions de la Llei 11/2014 a l'Ajuntament

 
Magda Bandera, directora de La Marea

"El periodisme té responsabilitat social i no
només li manca l’enfocament de gènere,

sinó també el vocabulari pertinent"
 

Einateca i agenda



Per una vila lliure de violències masclistes
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Les violències masclistes són una de les principals

problemàtiques estructurals de totes les societats

com a manifestació de la discriminació i de la

situació de desigualtat derivada d'un sistema de

relacions de poder dels homes sobre les dones, les

joves i les nenes que es sustenta en el sistema

patriarcal. 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, del dret de les

dones a eradicar la violència masclista és la

normativa de referència a Catalunya.

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de

l'Espai d'Equitat de Vilanova i la Geltrú, de

competència municipal, ha atès 252 dones i ha fet

3.282 actuacions, de l'1 de gener al 31 d'octubre del

2021, relacionades amb violències masclistes,

jurídiques, d'atenció psicològica, sanitàries,

formatives o sobre els serveis socials.

Majoritàriament, les violències que es detecten en

les atencions realitzades són: psicològica, física,

sexual, econòmica, social i estructural. El canal

d'entrada és per iniciativa pròpia, però també hi ha

derivacions des d'Acció social, els cossos de

seguretat, Salut o entitats, agents amb els que es fa

un treball estret. 

La majoria tenen entre 35 i 49 anys. Pel que fa a la

perspectiva de diversitat cultural i d'origen, hi ha

poca incidència de dones migrades. La majoria de

dones ateses són família monomarental, o bé tenen

parella estable amb descendència a càrrec i tenen

una situació econòmica independent.

El 25 de Novembre es commemora el Dia

internacional per a l'eliminació de la violència vers

les dones, pel què la Regidoria de Convivència i

Equitat ha organitzat un programa d’activitats de

sensibilització durant la Setmana 25 N 2021: contra
les violències masclistes (inscriu-t'hi clicant).

SETMANA
25N2021
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Divendres, 19 de novembre (19h)
> Sala Noble, Casa Olivella
Lliurament Premi Carta al maltractador

L'alumnat de secundària i batxillerat dels centres educatius
de la ciutat ha redactat cartes de sensibilització vers les
violències masclistes.

Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i
Regidoria de Convivència i Equitat

Dilluns, 22 de novembre (17.30-19.30h)
Formació en línia “Pornografia en un patriarcat neoliberal:
una qüestió de desig individual?”, a càrrec de Mònica Alario
Gavilan, doctora internacional en estudis interdisciplinars
de gènere.

Inscripcions: formulari
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dimarts, 23 de novembre (9.30-11.30h)
Formació en línia per a professionals “Abordatge de
l’atenció a homes agressors”, amb Kilian Muñoz Gómez,
psicòleg i tècnic del projecte Fils (Fundació IRES).

Inscripcions: formulari
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dimecres, 24 de novembre (18-19h)
> Inici: Plaça de les Casernes - Final: Plaça de la Vila
Marxa ciclista lliure de violències masclistes

Participa a la convocatòria, només cal que portis una
prenda de color lila. Recorregut accessible.

Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dijous, 25 de novembre (12h)
> Plaça de la Vila
Lectura del Manifest del 25 de Novembre.

A continuació, el grup de dones Teatre en femení
interpretarà una performance creada per a l'ocasió,
sota la direcció de Mar Pawlowsky.

Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dijous, 25 de novembre (12.30h)
Comissió en línia de Seguiment del Protocol d’Accions
Contra la Violència Masclista (per a agents del circuït local).

Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dijous, 25 de novembre (17-17.40h)
> Biblioteca Joan Oliva i Milà
Inauguració del Centre d’Interès de Dones i feminismes i
LGBTIQ+.

Amb l’espectacle de petit format “Què és allò que més
desitgen les dones en aquest món?”, a càrrec de Jordina
Biosca, narradora, i David Garcia, guitarrista. 

Inscripcions (places limitades): formulari 
Organitza: Biblioteca Joan Oliva i Milà
Col·labora: Regidoria de Convivència i Equitat

Divendres, 26 de novembre (18-20h)
> Gimnàs INS Manuel de Cabanyes 
Taller d'autodefensa feminista, amb Sara Ponce.
Per a majors de 16 anys.

Inscripcions (places limitades): formulari
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Regidoria de Convivència i Equitat

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/normativa
https://www.vilanova.cat/convivim/espai_dequitat
https://www.vilanova.cat/convivim/25_de_novembre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckf2A_8AahXf8ewfSwvyKOXeQASbd4tYDs04JliK0qLrOB-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1r6s3i0me4lcFQvHIOhnjLVfw7F_C55qfI9XAD3L1fbmT4Q/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/3aARy3vSU55CN3AGA
https://forms.gle/3aARy3vSU55CN3AGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyu3xCp_S1SbsIhuWTDxTpQ5fiiM6HeJ8JWDXYcqyy6zJg8Q/viewform
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Serveis per abordar les violències masclistes

Protocol comunitari de prevenció i abordatge de les violències sexuals a l'espai públic (2020)

Protocol de prevenció de l'assetjament sexual a l'Ajuntament de VNG (2019)

Protocol per a la prevenció i atenció de la mutilació genital femenina a VNG (2013)

Protocol municipal d'accions contra la violència masclista a VNG (2006)

Campanya Truca a la Carme

Campanya a centres d'estètica "Espais segurs"

Tallers escolars de convivència i equitat al Programa d'Animació Educativa (PAE)

Formació a professorat en convivència i equitat

Premi Carta al maltractador

Dona, Identitat i Diversitat (DID)

Teatre en femení

Servei municipal de Punt lila a esdeveniments d'oci nocturn

ESPAI D'EQUITAT - Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

POLICIA LOCAL

MOSSOS D'ESQUADRA. Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra (GAV)

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

MOSSOS D’ESQUADRA

DEP. DE JUSTÍCIA. Servei d'informació i orientació telemàtica a la víctima del delicte (SIOVD)

PROTOCOLS MUNICIPALS

PROGRAMES I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

________

PRESENCIAL

Plaça de la Vila, 8 Baixos Vilanova i la Geltrú (9:30 a 14 h, de dilluns a divendres)

93 816 90 02 / Mòbil i WhatsApp: 626234696 (Truca a la Carme) / convivenciaiequitat@vilanova.cat

c/ del Pare Garí, 72 Vilanova i la Geltrú

092 / 93 810 66 66 / policia@vilanova.cat

Ronda Ibèrica, 68 Vilanova i la Geltrú

112 / 93 657 11 50

TELEMÀTICA

�900 900 120 (24h)

�mossos.atenciovictimes@gencat.cat

�WhatsApp: 601 00 11 22 per rebre assessorament policial i resoldre consultes (24h)

�900 12 18 84. (de dilluns a divendres, de 8 a 22h) / infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat

________

SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PENEDES GARRAF (SIE)

c/ Josep Llanza, 1-7 2a planta Vilanova i la Geltrú

93 707 94 73 / sie.garraf.penedes@gencat.cat

D E T E C C I Ó  I  A T E N C I Ó

R E C U P E R A C I Ó  I  R E P A R A C I Ó

P R E V E N C I Ó  I  S E N S I B I L I T Z A C I Ó

mailto:convivenciaiequitat@vilanova.cat
mailto:policia@vilanova.cat
mailto:mossos.atenciovictimes@gencat.cat
mailto:infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat
mailto:sie.garraf.penedes@gencat.cat


Et fa callar.

No li interessen els teus sentiments.

Et ridiculitza a les trobades amb amistats i família.

Et controla el mòbil o el PC sense que tu ho

sàpigues o t’obliga a ensenyar-li el que fas.

Menysprea la teva manera de vestir o et diu què

has de portar.

Et fa comentaris feridors i ell diu que són bromes.

Es mostra gelós.

Et culpabilitza de les coses que li passen o li

surten malament.

Desconfia constantment de tu.

Et fa xantatge per aconseguir el que ell vol.

Et pressiona per a què només estiguis amb ell.

Menysprea la teva opinió i diu que callis i que no

saps de què parles.

Et crida.

Et dóna cops i diu que són jocs carinyosos.

Et diu que sempre fas coses per posar-lo gelós.

Dóna cops a la paret, mobles o objectes quan

s’enfada.

Destrueix algun objecte personal teu.

Destrueix algun objecte d’alguna amistat o

familiar que són importants per a tu.

T’empeny.

Et culpa de que sempre hi hagi baralles i tensions.

S’enfada de forma desproporcionada per petits

detalls.

Evites sigui com sigui que s’enfadi.

No et deixa quedar amb les teves amistats i la

teva família.

Ets sents aïllada.

Es baralla amb alguna amiga o amic perquè està

gelós.

T’obliga a mantenir relacions sexuals que no vols

i/o quan no vols.

T’agafa fort pel coll.

T’amenaça amb objectes o armes.

T’amenaça de mort.

      COM SABER SI LA PATEIXES O N'ETS TESTIMONI:

      PRIMERS SENYALS D’ALERTA:

      PER ESTAR MÉS ALERTA:

      ÉS MOLT PREOCUPANT SI:
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Eines per abordar les violències masclistes

V I O L È N C I A  M A S C L I S T A  A  L A  P A R E L L A  I / O  E X P A R E L L A

Et sembla que es posa guapa per provocar que la

resta d’homes la mirin.

Creus que t’enganya a tota hora i que si estigués

amb tu sempre això no passaria.

Sents que no pots viure sense ella.

Sents que si et deixés no saps què faries.

T’enfades quan no t’agafa el telèfon.

Et posa nerviós no saber amb qui està i què fa.

Vols controlar si algun noi parla amb ella i, si ho fa,

et sents gelós.

Perds el control i et donen ganes de pegar-li, tot i

que en últim moment no ho facis.

Tens ganes de cridar-li per si així entén millor com

et fa sentir.

Penses que tot aniria millor si ella fes allò que tu

necessites.

La pegues, tot i que després te’n penedeixes.

Sempre trobes un motiu per justificar els teus

empipaments.

Penses que és ella qui provoca les situacions de

tensió i les baralles

Després d’una baralla penses que el millor ve

després quan fer les paus i la recompenses amb

regals.

Si ella vol deixar la relació, l’amenaces per tal que

no ho faci.

Et deixa i la busques desesperadament fins a

trobar-la, encara que sigui a una altra ciutat.

       COM SABER SI L'ESTÀS EXERCINT:

      PRIMERS SENYALS D’ALERTA:

      PER ESTAR MÉS ALERTA:

      ÉS MOLT PREOCUPANT SI:

Respon aquestes preguntes de manera sincera.

Segons els resultats, pensa en buscar ajuda, tant si

pateixes o ets testimoni de violència masclista com si

l'estàs exercint.
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Eines per abordar les violències masclistes

V I O L È N C I E S  S E X U A L S

Reps comentaris sobre el teu cos o de caràcter sexual ofensius.

Et fan gestos sexuals ofensius.

Reps missatges no volguts de caire sexual a traves de les xarxes socials, correu electrònic, mòbil o paper.

Reps insults pel fet de ser dona a través de les xarxes socials, correu electrònic, mòbil o paper.

T’amenacen o coaccionen per publicar fotos o vídeos teus de contingut sexual.

Publiquen, sense la teva aprovació, fotos o vídeos teus de contingut sexual.

Se t'acosten, es freguen o et fan tocaments sexuals no desitjats sense violència física ni intimidació.

Se t'acosten, es freguen o et fan tocaments sexuals no volguts amb amenaces, intimidació o violència

física.

T’amenacen amb represàlies en l’àmbit laboral o educatiu (acomiadaments, suspendre un examen, etc.)

si no acceptes propostes sexuals.

Reps insinuacions o propostes d’aconseguir millores (laborals, estudis, etcètera) a canvi de favors

sexuals.

Exhibicionismes, es mostren davant teu.

Intenten o t'obliguen a tenir una relació sexual (ja sigui oral, anal o vaginal).

Et practiquen o t'han practicat en la infantesa la mutilació genital.

Et forcen a contraure matrimoni contra la teva voluntat.

Dirigeix-te a un lloc segur, lluny de l'agressor.

Contacta immediatament amb algú que pugui ajudar-te: una amistat, un familiar, la policia.

Conserva les proves de l'agressió. No et banyis, ni beguis, ni mengis, no et raspallis les dents ni facis

gàrgares, no et dutxis ni et canviïs de roba i, si és possible, evita miccionar i defecar. Es podrien destruir

proves per identificar l'agressor i detenir-lo.

Dirigeix-te el més aviat possible al CAP o a urgències de l'Hospital Sant Antoni Abat o de l'Hospital Sant

Camil.

PATEIXES VIOLÈNCIES SEXUALS QUAN VIUS UNA D'AQUESTES SITUACIONS:

________

EN CAS D'AGRESSIÓ SEXUAL...

________

I SI VULL INTERPOSAR UNA DENUNCIA, QUÈ HE DE FER?

Adreça't directament a les dependències dels cossos de seguretat:

- Mossos d’Esquadra

- Policia Local

- Jutjat de guàrdia (Edifici Judicial: Ronda Ibèrica, 175 Vilanova i la Geltrú / 93 657 11 18)

________

F E M I N I C I D I S
Feminicidi: assassinat d’una dona o nena pel fet de ser-ho.
Font: www.feminicidio.net

Vilanova i la Geltrú

0             1 4             8 3

0             1 7             6 9

2 0 2 0

2 0 2 1
Fins 31 octubre Catalunya Estat espanyol

http://www.feminicidio.net/


L'Assemblea General de l'Organització Mundial de la

Salut (OMS) va afegir el 1990 la transsexualitat al llistat

de malalties mentals. És a dir, passava a patologitzar

totes aquelles persones que no tenen una

concordança entre el seu sexe biològic i el seu gènere

sentit.

No és fins l'any 2018 que l'OMS decideix desclassificar-

la del llistat i anomenar-la “incongruència de gènere”

(tot i que aquesta nova categoria no està exempta de

debat). S'estableix perquè les persones trans tinguin

els drets a la salut coberts. Aquest canvi serà vigent a

partir del 2022, i encara no s'ha implementat en tots

els països adherits a aquesta organització.

A Catalunya, l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la

transfòbia ha permès, entre d'altres, utilitzar el nom

sentit en documents públics (targeta sanitària,

universitats, biblioteques, etc.), la creació del Servei 

Visibilitzem la realitat trans
E L  M E S  D ' O C T U B R E  E S  C O M M E M O R A  I N T E R N A C I O N A L M E N T  L A
D E S P A T O L O G I T Z A C I Ó  D E  L E S  P E R S O N E S  T R A N S

ÀGORA

TARDOR  |  2 0 2 1

Trànsit al Departament de Salut, la Xarxa de Serveis

d'Atenció Integral (SAI) –en municipis de més de

20.000 habitants- o la proliferació de projectes,

plans o activitats en molts dels municipis catalans.

Tot i així, encara manca tasca de sensibilització a

realitzar al conjunt de la ciutadania, seguir lluitant

per evitar situacions de discriminació, especialment

en l'àmbit laboral per a dones trans, i donar una

atenció i suport el més acurada i concreta, enfocada,

sobretot, a la situació d'infants i adolescents que

segueixen patint situacions de l'assetjament

transfòbic, incomprensió o estigmatització social. 

Per aquest motiu, el 21 d'octubre la Regidoria de

Convivència i Equitat va organitzar 3 passis a la plaça

del Mercat de l'espectacle musical 'Arrels', dirigit per

Mateu Peramiquel i Mar Puig i produït per We Color

Music, en el marc del mes d'octubre per a la

despatologització del fet trans, per convidar al públic

a la reflexió i l'autoanàlisi.

https://www.wecolormusic.com/arrels/


La Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya ha

presentat dues guies adreçades a la millora de la

inserció laboral de les persones trans. Elaborades des

del Grup de Treball Ocupació i Persones Trans de la

Xarxa, s'han creat dos instruments: un adreçat als

equips tècnics d'ocupació per millorar l'ocupabilitat

de les persones trans, i l'altre destinat a empreses i

administracions per elaborar protocols de transició

de gènere al lloc de treball.

A l'acte celebrat el 2 de novembre al Centre LGBTI

de Barcelona, hi ha assistit el regidor de Convivència

i Equitat, Jaume Aliaga, ja que Vilanova i la Geltrú

forma part del secretariat tècnic de la Xarxa de

municipis LGTBI. L'Ajuntament de Vilanova ha

participat en l'elaboració de les 2 guies en un procés

que ha durat 2 anys.

La Xarxa de Municipis LGTBI, impulsada el 2017, és

una xarxa d'ajuntaments catalans compromesos

amb el desplegament de les polítiques de gènere, i

convençuts de la necessitat de superar les lògiques

heteropatriarcals i defensar els drets de totes les

persones a estimar i a viure la seva sexualitat,

expressió i identitat de gènere amb igualtat

d'oportunitats.

Els objectius de la Xarxa són lluitar contra

l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la

intersexofòbia i la bifòbia de manera quotidiana i

des dels diversos àmbits de les polítiques locals.

També és una eina per a impulsar el treball conjunt

entre municipis, amb la possibilitat d'intercanviar

experiències i crear sinergies en la defensa de totes

les persones.
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Guia per millorar l'ocupabilitat de les persones

trans

Guia per elaborar protocols de transició de

gènere al lloc de treball

“La suma de ciutats i pobles compromesos
augmenta la capacitat d'acció política i social per
superar perjudicis i discriminacions
LGTBIQfòbiques, perquè els drets de les persones
LGTBI són els drets de tothom”, ha destacat Aliaga.

Les dues guies que s'han presentat són dos

instruments elaborats per un grup de treball

coordinat per Barcelona Activa i format per

professionals vinculats a diversos àmbits (orientació

laboral, intermediació i prospecció empresarial,

igualtat de gènere i polítiques LGTBI), que formen

part d'un total de 23 membres de la Xarxa de

Municipis LGLTBI, entre Ajuntaments, Consells

Comarcals, Diputació de Barcelona i Generalitat de

Catalunya.

Dins del col·lectiu LGTBI, les persones trans,

especialment les dones, són les que pateixen més els

efectes dels biaixos inconscients i dels prejudicis,

especialment durant els processos de selecció; com

a conseqüència pateixen uns nivells de desocupació

i de precarietat laboral molt més elevat que la

població general.

Pots consultar les guies aquí:

D U E S  G U I E S  F O M E N T E N  L A  I N S E R C I Ó  L A B O R A L  D E  L E S
P E R S O N E S  T R A N S

https://www.vilanova.cat/doc/doc_15635681.pdf
https://www.vilanova.cat/doc/doc_27530750.pdf


XARXA D'IGUALS JOVES LGBTIQ+
de Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Convivència i Equitat

Et planteges si ets lesbiana, gai,
bisexual, trans, intersexual...?

Curs 2021-2022:
Participa a les trobades quinzenals

a l'Oficina Jove del Garraf
(c/ Sant Sebastià, 11)

Trobades adreçades a menors de 18 anys

Escriu-nos a equitat@vilanova.cat
Truca'ns o envia'ns un whatsapp: 626 234 696

La Regidoria de Convivència i Equitat ha format un

total de 620 treballadors i treballadores de

l'Ajuntament al llarg d'aquest 2021 en diversitat

sexeafectiva i de gènere.

En compliment de la Llei 11/2014, per a garantir els

drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la

transfòbia, l'administració pública local està obligada

a impulsar la formació i la sensibilització de tot el

personal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tant

funcionari com laboral, independentment de si fa

atenció al públic com si no en fa.

A les sessions online realitzades a totes les regidories

i organismes autònoms s'han abordat els conceptes

clau de diversitat sexual, afectiva i de gènere; els

drets i deures de la ciutadania pel compliment de la

Llei LGBTI catalana; i la implicació de l'administració

local amb accions contemplades a totes les àrees de

l'Ajuntament.
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L ' A J U N T A M E N T  G A R A N T E I X  E L S  D R E T S  D E  L E S  P E R S O N E S  L G B T I  A M B
F O R M A C I O N S  O N L I N E  A L  P E R S O N A L  T R E B A L L A D O R  D U R A N T  T O T  L ' A N Y

#XarxaIgualsJovesLGBTIVNG

Tens clar qui ets i què sents i
et cal acompanyament per
fer-ho saber al teu entorn?

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=672704


Els cercles de diàleg formen part d’un seguit d’eines

i tècniques que tenen per objectiu millorar les

relacions, les condicions i els contextos on les

persones interaccionem.

La complexitat i la velocitat a la que ens veiem

abocades, de vegades no ens permet adonar-nos de

fins a quin punt les maneres de fer i inèrcies

automàtiques ens dificulten fluir amb naturalitat.

Aquestes dificultats i estats d’estancament, són el

símptoma de que quelcom latent no ha estat

integrat. I l’experiència ens diu que seguir endavant

sense posar fil a l’agulla, tard o d’hora, ens passa

factura. 

Els cercles de diàleg són una proposta per aturar-se i

generar espai col·lectiu. Possiblement, sigui una de

les fórmules més poderoses per “digerir” i acceptar la

realitat tal i com ha estat o tal i com és, per difícil i

complexa que esdevingui.

Tanmateix, per a que els cercles donin els seus fruits

és necessari afinar les orelles i els sentits per a que

els silencis ens aportin més informació que les

paraules. Es tracta de mirar allò invisibilitzat i

incloure allò exclòs, accions que es converteixen en

la clau de volta per seguir "funcionant” amb

confiança i creixent com a comunitat.

El Servei de Mediació i Facilitació de la Regidoria de

Convivència i Equitat posa exemples de pràctiques

en cercles de diàleg treballats a la ciutat:

Cercles de diàleg, una proposta facilitadora
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    EXEMPLE 1: SOROLL A L'AULA

El professorat d’un institut, junt amb els pares i les

mares, van expressar al Servei de Mediació i Facilitació

la seva preocupació respecte al soroll que es generava

dins de l’aula. Els crits i el neguit generalitzats, feien

impossible seguir amb el programa curricular. El

servei va proposar fer un cercle incloent a totes les

persones involucrades amb l’objectiu de submergir-se

més enllà de les aparences. Feien preguntes a totes i

cadascuna de les integrants del cercle i totes

escoltaven les respostes: 

 

Per a què és una bona solució el “soroll”? Si
poguéssim treure aquest soroll, què canviaria? Que
sortiria a la llum? Què hauries de fer o què no
hauries de fer sense el soroll? Què representa per a
tu? Què et fa sentir? I el silenci? Què et fa sentir?

La por va ser la protagonista de la majoria de les

respostes. Però, por a què? Por a fracassar, a no poder

arribar a les expectatives marcades i també por a

l’èxit, por a destacar, por a ser diferents. El soroll era

una molt bona solució que amagava la por a afrontar

“no ser allò que s’espera d’una”.



    EXEMPLE 2: ASSOCIACIÓ CONFRONTADA

S’adreça al Servei de Mediació i Facilitació la Junta

de govern d’una associació per encàrrec de

l’assemblea general. La Junta manifesta que ha

arribat a un punt insostenible degut a la tensió

generada arran de diversos conflictes entre dues

membres. Tot plegat ha afectat a l’entitat, que s'ha

acabat escindint i fent-se dos bàndols confrontats. 

La proposta va ser participar a un cercle de diàleg on

aprofundir dins la part subaquàtica de l’iceberg de

l’estancament: 

Què representa pel món exterior la vostra
associació? Què sou? Què aporteu a la societat?
Què és allò que manté amb vida la vostra entitat
més enllà de les dificultats internes i externes? Què
necessita la societat de l’entitat? Quins creieu que
són els principis o pilars que us conformen com a
entitat?

Les respostes van ser clares: per una banda

“contribuir a vivificar la societat” i, per l’altra, “oferir

una oferta cultural innovadora i de qualitat”. El cercle

va revelar el desllorigador de tot plegat: l’ordre i la

prioritat d’aquests pilars; unes situaven en primer

terme el fet de “vitalitzar la societat” i les altres,

primaven “oferir una oferta innovadora i de qualitat”.
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    EXEMPLE 3: DESAVINENCES FAMILIARS

Una família de cinc germanes que mostren molta

angoixa són ateses al Servei. La seva mare va morir i la

tensió entre elles ha anat escalant ja que no es posen

d’acord respecte què fer amb el pis familiar ni com

distribuir les pertinences de la mare. El cercle de

diàleg proposat va ser en família i incloent a les

parelles, net/es.

Dues de les germanes eren molt afins al pare, mentre

que les tres petites eren “lleials” a la mare. Amb el

cercle es va fer evident que les desavinences entre

elles tenien a veure amb els conflictes existents entre

el seu pare i la seva mare quan encara eren vius.  

    EXEMPLE 4: COMUNITAT VEÏNAL

La veïna del 5è 1ª s’adreça al servei i demana suport

per “posar ordre” a la seva escala. L’edifici ha de passar

la Inspecció Tècnica dels Edificis i el veïnat no es posa

d’acord. Ningú de l’escala vol portar la presidència i la

manca de manteniment fa que l’edifici tingui

l’aparença d’una finca abandonada. Per entendre els

motius de l’espiral d’abandonament de la finca, es

suggereix al veïnat fer un cercle en un parc proper.

Si bé les raons econòmiques tenien un cert pes per

algunes de les famílies, la sorpresa va ser descobrir

que el conflicte tenia més a veure amb una limitació

creada per una narrativa alimentada de rumors que

amb una veritable dificultat per endreçar l’edifici. 

Van ser necessàries dues sessions més per distribuir

tasques i responsabilitats per a que la comunitat

agafés les regnes de la vida a l’edifici. 

Els conflictes, més que resolts,
volen ser compresos.



(1970) Bandera viu a La Geltrú. Ha treballat a La Vanguardia i a Público.
Col·labora a TV3 i a la Cadena Ser. Ha rebut el Premi #Solidaritat
Menció especial mitjans de comunicació (IDHC, 2019) i el Premi Bones
Pràctiques en Comunicació No Sexista (ADPC, 2019) per analitzar i
informar de les conseqüències de la violència masclista.

M A G D A  B A N D E R A ,  P E R I O D I S T A  I  D I R E C T O R A  D E  L A  M A R E A  I  C L I M Á T I C A

Consideres que l'extrema dreta té els drets de
les dones en el punt de mira arreu del món?
Sí, és prioritari en la seva agenda perquè té molt

seguiment social. L’extrema dreta, i no tant

extrema, recull malestars i frustracions dels últims

anys i dona la culpa al feminisme. A Espanya, per

exemple, ho hem vist amb la custòdia compartida

mal entesa, l’avortament i la Llei Gallardón, etc.

Demonitzen la defensa dels drets de les dones en

un degoteig constant de tècniques de

ridiculització. El resultat: “Un de cada cinc nois

joves o adolescents creu que no existeix la

violència masclista”(Barómetro Joventud y género

del Centro Reina Sofía, 2021). És greu. I no són

fenòmens aïllats les declaracions públiques

masclistes, està tot coordinat. 

La companya Patricia Simón apunta que no

només és ideologia, sinó que hi ha negocis, com

les clíniques d’avortament, lobbies o la

remuneració de polítics. Només cal veure els

perfils dels polítics que encapçalen les propostes

feixistes. Ho hem de saber llegir.

Com tracten la violència masclista els mitjans
de comunicació, en general?
Hi ha hagut retrocés. Hi ha mitjans més rigorosos

o compromesos en relatar feminicidis, que els han

tret de la secció de succesos per donar-li relleu.

Però després, les violències masclistes més

quotidianes no es recullen; o no prou bé. I encara

passa que hi ha mitjans que espectacularitzen les

agressions sexuals.

Nerea Barjola diu que cada generació ha tingut els

seus monstres i la nostra viu el terror sexual. És un

error no posar el focus en els agressors.

“El periodisme té responsabilitat social i no
només li manca l’enfocament de gènere,
sinó també el vocabulari pertinent"

El periodisme té responsabilitat social, i no només li

manca l’enfocament de gènere, sinó també el

vocabulari pertinent. Si no sabem anomenar allò que

passa, ho invisibilitzem. Aquesta mancança

narcotitza i alimenta el patriarcat. No es parla amb

profunditat i vivim amb contradiccions. Sèries

documentals d’èxit com “Crims”, “Las niñas de

Alcásser”, “Marta”..., no contextualitzen els assassinats

com a violència masclista extrema. Es tracten com a

assassinats aïllats i neutrals. I el cert és que són

assassinades per ser dones. 

Els mitjans de comunicació i les xarxes socials
tenen responsabilitat sobre l'imaginari ciutadà?
Es retroalimenten. Són un mirall de la realitat que

s’amplifica. Els assetjaments a dones a l’àmbit digital

són nombrosos i destructius. Les xarxes socials tenen

responsabilitat en els missatges que difonen. Els

grups d’ultradreta les utilitzen per canalitzar l’odi. I si

ens hi fixem, el 90% de cibertrolls a Twitter són

homes. No és casualitat. És la violència masclista de

sempre utilitzant mitjans digitals. Cada cop hi ha

més dones, d’altra banda, que abandonen les xarxes

socials per salut mental.
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/Magda Bandera (foto: Carles Castro, 2019)

“Si no sabem anomenar allò que
passa, ho invisibilitzem. Aquesta
mancança narcotitza i alimenta al
patriarcat.”

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2021/
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u-teVOLS REBRE L'ÀGORA DIGITAL 
O FER ARRIBAR PROPOSTES?

ENVIA UN CORREU A:
CONVIVENCIAIEQUITAT@VILANOVA.CAT

Com s'aborda la violència masclista des de
La Marea?
Li dediquem molt temps. Ens distingeix que no

publiquem informació immediata sobre

feminicidis en calent. En el primer moment,

només es poden conéixer detalls morbosos de

com s’ha produït l’assassinat de la dona

preguntant a policia i a veïnat. Però no és el que

fem. A La Marea deixem reposar i fem una

investigació a fons. L’objectiu és generar

reportatges per sensibilitzar a la societat i per

estudiar quin paper han tingut els actors

responsables, per millorar les mesures i

respostes.

Quines iniciatives ha impulsat el vostre mitjà
al respecte?
#PorTodas és un projecte d’investigació

periodística sobre els feminicidis del 2014 per

exigir responsabilitats i evitar-ne de nous. Quan

el vam iniciar, les administracions no estaven

acostumades a respondre preguntes sobre

dades de pressupost, recursos i serveis al voltant

de la violència masclista. La primera dona

assassinada el 2014 va ser de Vilanova i em va

impactar. La ciutat va respondre amb

concentracions de rebuig. Però en altres

ocasions, la comunitat arriba a invisibilitzar fins

a oblidar els feminicidis. Per això nosaltres fem

seguiment abans i després a llarg termini, per

aprofundir, no oblidar i dirimir responsabilitats.
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/Captura web #PorTodas, La Marea. (Text: Isabel Muntané/ Foto: Álvaro Minguito).

“El 90% de cibertrolls a Twitter
són homes. No és casualitat. 
És la violència masclista de sempre
utilitzant mitjans digitals.”

https://portodas.lamarea.com/
https://portodas.lamarea.com/historias/1-nuria/


¿Practicas buen sexo?
Cómo lograr una sexualidad
feminista
(Iris Borda, 2021)

La divulgadora feminista parla

del desig i del plaer femenins,

que compten, i molt. Facilita

eines teòriques i pràctiques

per explorar i millorar la

sexualitat.

Einateca

Mama desobedient
(Esther Vivas, 2019) 

Vivim en una societat hostil a

la maternitat. No és senzill

quedar-te embarassada, tenir

un part respectat, donar de

mamar on i quan vulguis,

compaginar la criança i el

mercat de treball. 

Maternitats i rebel·lió.

La voluntat de canviar
(Bell Hooks. 2021)

Homes, masculinitat i amor.

Una obra valenta i sorprenent

plantejada per ajudar els

homes a recuperar el millor

de si mateixos.

Pride
(Matthew Warchus, 2014)

1984. En adonar-se que

comparteixen enemics

comuns com M. Thatcher, la

policia i la premsa conserva-

dora, un col·lectiu de gais i

lesbianes londinenques

s'uneixen per donar suport als

miners de carbó en vaga a

Gal·les.

Mòbil, cartera, claus
(Març Llinàs, 2020-21)

Podcast de Radio Primavera

Sound creat i presentat pel

Març, qui ha començat a

hormonar-se amb

testosterona per transitar cap

a home i retrata els canvis de

veu que experimenta, junt

amb reflexions, al llarg d'onze

mesos.

Oye Polo
(Anna Polo i Maria Rovira)

El podcast de Radio

Primavera Sound que, segons

les seves autores, "el New

York Times ha definit com a

“una hora de turra a càrrec

de dues paies que estarien

facturant dotze mil euros al

mes si el món fos un lloc just.

De veritat". 
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R E C O M A N A C I O N S  P E R  A  L A  C O N V I V È N C I A  I  L ' E Q U I T A T :
L I T E R A T U R A / A U D I O V I S U A L / A R T S  E S C È N I Q U E S

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Silas%20Howard


Igualtat d’oportunitats home i dona / Drets persones LGTBI /
Diversitat sexual, afectiva i de gènere / Violència masclista/ 
Diversitat cultural i d’origen / Diversitat religiosa / 
Convivència i civisme / Cultura del diàleg i mediació /

Les activitats són susceptibles a canvis de programació. Consulta l'agenda a la web www.vilanova.cat.
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Divendres, 19 de novembre 
(10-13h)> online
Sessió formativa Programa ACOL 2021
Ets una entitat sense ànim de lucre? Pots contractar personal i donar suport en el procés de
regularització d'una persona immigrada!
Inscripcions: convivenciaiequitat@vilanova.cat
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

(19h) > Sala Noble, Casa Olivella
Lliurament Premi Carta al maltractador
L'alumnat de secundària i batxillerat dels centres educatius de la ciutat ha redactat cartes de
sensibilització vers les violències masclistes.
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat

Dilluns, 22 de novembre (17.30-19.30h)
Pornografia en un patriarcat neoliberal: una qüestió de desig individual?
Formació online a càrrec de Mònica Alario Gavilan, doctora internacional en estudis interdisciplinars
de gènere.
Inscripcions: formulari virtual
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dimarts, 23 de novembre (9.30-11.30h)
Abordatge de l’atenció a homes agressors
Formació online per a professionals amb Kilian Muñoz Gómez, psicòleg i tècnic del projecte Fils
(Fundació IRES).
Inscripcions: formulari virtual
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

(18.30h) > Casal de Dones Ca La Tomasa (c/ Bonaire, 1)
Violència envers les dones a les presons franquistes
La doctora Isabel Pérez Molina abordarà la repressió i situació de les dones a les presons franquistes
durant la postguerra, el robatori de nens/es, etc.
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa

Dimecres, 24 de novembre (18-19h)
> Inici: Plaça de les Casernes - Final: Plaça de la Vila
Marxa ciclista lliure de violències masclistes
Participa a la convocatòria, només cal que portis una prenda de color lila. Recorregut accessible.
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dijous, 25 de novembre, Dia Internacional per l'erradicació de la violència vers les dones
(12h) > Plaça de la Vila
Lectura del Manifest institucional del 25 de Novembre
A continuació, el grup de dones Teatre en femení interpretarà una performance creada per a l'ocasió,

sota la direcció de Mar Pawlowsky.
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

https://www.vilanova.cat/agenda/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckf2A_8AahXf8ewfSwvyKOXeQASbd4tYDs04JliK0qLrOB-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1r6s3i0me4lcFQvHIOhnjLVfw7F_C55qfI9XAD3L1fbmT4Q/viewform


(17h)> SIE Garraf-Penedès 
Cinefòrum: "El orden de las cosas"
La vida de la Julia transcorre en una banyera. Gota a gota es farà del valor necessari per canviar
l'ordre de les coses. Dirigit per César Esteban Alenda i José Esteban Alenda, en el marc del 25N, el
curtmetratge vol obrir un espai de sensibilització, prevenció, reflexió i debat al voltant de les
violències masclistes. Activitat gratuïta.
Inscripcions (aforament limitat): siegarraf-penedès@abd-ong.org
Organitza: SIE Garraf-Penedès

(18h) > Biblioteca Joan Oliva i Milà
Inauguració del Centre d’Interès de Dones i feminismes i LGBTIQ+
Amb l’espectacle de petit format “Què és allò que més desitgen les dones en aquest món?”, a càrrec
de Jordina Biosca, narradora, i David Garcia, guitarrista. 
Inscripcions (places limitades): formulari digital
Organitza: Biblioteca Joan Oliva i Milà
Col·labora: Regidoria de Convivència i Equitat

(19h)> Plaça de la Vila
Lectura del Manifest del 25N i concentració ciutadana
Concentració ciutadana amb lectura dels noms dels feminicidis d'enguany; visites guiades "Això sí té
nom. Un recorregut per les violències masclistes" a la plaça; lectura de les cartes guanyadores del
Premi Carta al maltractador 2021; lectura del poema "No vull obrir la boca" de Nadia Anjuman i del
manifest del 25N de l'entitat.
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa

(20h)> Plaça de les Neus
Lectura del Manifest del 25N i concentració ciutadana
Concentració ciutadana, lectura de manifest del 25N de l'entitat, lectura dels noms dels feminicidis
d'enguany i performance.
Organitza: Bullanga feminista

Divendres, 26 de novembre 
(17-20.30h)> Aula Polivalent de l'Escola Sant Jordi
Trencant les normes: història feminista de la música
Formació especialitzada de la periodista Patricia Godes dins de les activitats "Dones a la música: el
que ens costa deixar de ser muses".
Inscripcions: formulari digital
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i AFA Sant Jordi
Col·labora: Escola Sant Jordi, Coordinadora d'AFA d'Escoles Públiques i Ajuntament de Vilanova 

(18-20h)> Gimnàs INS Manuel de Cabanyes 
Taller d'autodefensa feminista
Amb l'especialista Sara Ponce. Per a majors de 16 anys.
Inscripcions (places limitades): formulari digital
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 

Dissabte, 27 de novembre 
(10-14h)> Aula Polivalent de l'Escola Sant Jordi
Debat feminista sobre les violències masclistes que pateixen les dones al món de la música 
Debat amb la participació de Reyes Torío, Patricia Godes, Xesca Fort i l'equip docent de música de
l'escola dins de les activitats "Dones a la música: el que ens costa deixar de ser muses".
Inscripcions: formulari digital
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i AFA Sant Jordi
Col·labora: Escola Sant Jordi, Coordinadora d'AFA d'Escoles Públiques i Ajuntament de Vilanova 

mailto:s@abd-ong.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelFn6QLQ_W_dDYPi7IzE7hmBUSfW6X8Xk0Urbh3Y_aJ-m3FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkclkgGDd94t-8gWMmqBobNE2_IripjGdULt0melCendKH3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyu3xCp_S1SbsIhuWTDxTpQ5fiiM6HeJ8JWDXYcqyy6zJg8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkclkgGDd94t-8gWMmqBobNE2_IripjGdULt0melCendKH3Q/viewform


Dissabte, 27 de novembre 
(12)> Biblioteca Joan Oliva i Milà
Hora del conte:  “I va cosir unes ales”
A càrrec de Petita companyia. El temible senyor del bosc vençut per una criatura, l'univers infinit
apamat per una mare en un sol dia, i la insensibilitat d'uns éssers superbs consumida per la senzillesa
d'una sàvia. Els contes escollits mostren un món de justícia, igualtat i llibertat personal que el cor de
tot infant sap reconèixer. Activitat emmarcada en el 25N i adreçada a infants a partir de 4 anys. Els
infants hauran d'anar acompanyats d’una persona adulta (màxim 2 infants per adulta). 
Inscripcions (places limitades): formulari digital
Organitza: Biblioteca Joan Oliva i Milà

Edita: Regidoria de Convivència i Equitat
novembre 2021

https://forms.gle/6vqDDL3VftQqJESy7

