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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ENMARCADES EN EL  
DIA PER LA NO VIOLÈNCIA  

ENVERS LES DONES 
 

Dissabte 16 de novembre a les 19h 

Presentació trilogia LAS LEONAS, a càrrec 

de l’autora Monica Ventura, escriptora i forma-

dora en creixement personal. 

Lloc: Foment Vilanoví  

Amb el suport de: Associació de Dones La Frontissa i Re-
gidoria de Convivència i Equitat. 
 
Dimecres 20 i dijous 21 de novembre a les 19 h  
Cicle “Chill out de mites i art”: La Sibil·la, el do de la profe-
cia; Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera per-
fecta perquè la directora del Museu, Mireia Rosich, parli 
d’històries i símbols ocults en les obres d’art.  
Finalitza amb una copa de cava.  
Preu= 4 euros/ persona  
Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 93  815 42 02 o bé 
al correu informacio@victorbalaguer.cat 
 
 



 
 
Dissabte 23 de novembre a les 17 h 
El paper de la dona al segle XIX;  és prou conegut el paper 
de l’home dins la  societat del 1800. Però quins eren els rols 
de les dones en aquest un entorn eminentment masculí?  
Amb motiu dels actes del Dia Internacional per a l'eliminació 
de la violència contra les dones, Can Papiol proposa una 
visita al museu amb una perspectiva que ens aproparà a les 
dones del segle XIX i els seus espais: feines, funcions, en-
treteniment, etc.  
Gratuït.   
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o 
bé al correu museupapiol@vilanova.cat 
 
 
 
Dilluns 25 de novembre a les 9h 
Jornada formativa: La desobediència patriarcal masculina, 
a càrrec d’Ignasi Puig Rodes. Psicòleg, sexòleg i terapeuta 
de parella amb enfocament sex positive. Especialitzat en 
sexualitats i relacions no normatives.  
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella. 
 
 
 



 
A les 12 h  
Lectura del manifest de la Diada per la no violència envers  
Les dones, a càrrec d’Ignasi Puig Rodes. 
Lloc: Plaça de la Vila. 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 
 
A les 19h 
Manifestació del 25N. recorregut des de la Plaça de les 
Neus i finalitza a la Plaça de la Vila amb concentració, lec-
tura de manifest i activitats.de rebuig a la violència masclis-
ta, per part de col·lectius i entitats de dones 
Organitza: Casal de Dones Ca la Tomasa 
 

 
Dimarts 26 de novembre a les 17.30h 
Xerrada: Hem de parlar de sexualitat (i abusos) a casa?, a 
càrrec de Susana Conesa, psicòloga Espai d’Equitat.  
Lloc: IMET; Institut municipal d’Educació i Treball 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 
Amb el suport del servei d’Educació. 
 
Dimecres 27 de novembre de 10.30h a 12.00h  
BIODANSA: Dansa de la vida per connectar amb la nostra 
afectivitat i creativitat, a càrrec de Monica Olga Ricci. 
Sessions cada 15 dies els dimecres. 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 



 
Dijous 28 de novembre a les 19.30 h  
Diàlegs de la pintura. Dones amb poder: Maria Lluïsa de 
Parma; conversa sobre una monarca intrigant, culta i deni-
grada per la historiografia tradicional.  Amb Mireia Rosich, 
directora del Museu i María Pilar Queralt del Hierro, historia-
dora i escriptora. 
Gratuït.  
Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 93 815 42 02  
o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat 
Lloc: Biblioteca  Museu Víctor Balaguer 
Organitza: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

 
Dimecres 11 de desembre de 10.30h a 12.00h 
Xerrada Maternitat i interculturalitat. Parir, néixer i criar: la 
riquesa de les diferències, a càrrec de Tere Puig, terapeuta 
corporal.  
A continuació, presentació de l’associació LONNI, en diola 
(idioma de Burkina Fasso), “servei i experiència”. 
 
CURS DE DEFENSA PERSONAL per a dones: Per gua-
nyar seguretat emocional i física, a càrrec de Mª Carme 
Vila, professora d’arts marcials.  
Lloc: LES CASERNES, pl. Casernes s/n 
Dates a concretar. 
Més informació trucant a l’Espai d’Equitat: 93 816 9002 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat. 



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 h. 
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: convivenciaiequitat@vilanova.cat 

Organitza: Servei de Convivència i Equitat. 

Activitat teatral grup dones DID 
Teatre en femení; taller per dur a escena la memòria dels espais de 
significació femenina. 
Quan: els  divendres de 17.30h a  20.00h 
On. Sala d’actes de l’INS Manuel de Cabanyes 
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8). 
Telèfon: 93 816 9002 — C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat.  
I col·labora  Institut Manuel de Cabanyes 
 
Grup joves LGTBIQ & allysTrobades quinzenals adreçades a persones 
del col·lectiu 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 
(Edifici TOC, Sant Sebastià, 11). 
WhatsApp: 626 234 696 — C/e: convivenciaequitat@vilanova.cat 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 

 

Assessoria d’alletament matern 

Espai d’assessorament individual, informació i orientació sobre l’alleta-
ment matern amb una assessora experta, adreçat a dones embarassa-
des 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 convivenciaiequitat@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, Sant Jordi i Canigó. 
Més informació: a les mateixes escoles (Ginesta, Arjau i Sant Jordi i 
Canigó) o al servei de Convivència i Equitat (Plaça de la vila, 12). 
C/e: convivenciaiequitat@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 de 
Vilanova i la Geltrú. Cal inscripció prèvia 
Quan: Trobades quinzenals de 17:30 a 19h durant el curs escolar. 
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 

Dia 25 de cada mes a les 19 h: Amb un dia no n’hi ha prou! Trobada 
reivindicativa per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Per 
denunciar el degoteig de feminicidis constant i totes les persones assas-
sinades per la violència masclista, 
On:  trobada a la cruïlla de Francesc Macià amb Rambla Principal 
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú 





Qui som? 

L’equip tècnic està format per professionals de l’atenció social, 
psicològica i el dret que vetllen per la no discriminació per raó de 

gènere, identitat o sexualitat. 

A qui atenem? 

Qualsevol dona o persona LGTBI que viu o ha viscut alguna ma-

nifestació de violència masclista i els seus fills i filles. 

Qualsevol persona de Vilanova i la Getrú que se senti discrimina-
da pel fet de ser dona o per la seva diversitat sexual, d’identitat o 

de gènere, en qualsevol espai públic o privat. 

Familiars, amistats i parelles de ones i persones LGTBI que bus-
quin suport i/o assessorament sobre violències masclistes i/o 

diversitat sexual i de gènere. 

Adolescents i joves víctimes de relacions afectivo-sexuals abusi-

ves. 

Què oferim? 

Informació i assessorament. 

Atenció psicològica individual i/o grupal a dones i persones 

LGTBI. També als seus fills i filles. 

Assessorament jurídic especialitzat en procediments civils i pe-
nals vinculats a discriminacions derivades de les violències mas-
clistes (separacions, divorcis, incompliments de règims, drets 

laborals, etc.). 

 



Amb la col·laboració de 

Servei de Convivència i Equitat 
Telèfons: 93 816 9002—93 814 0000 ext. 3370 

C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 
Espai d’Equitat: Plaça de la Vila, 8 

Servei de Convivència: Plaça de la Vila, 12 

mailto:convivenciaiequitat@vilanova.cat

