
Propostes de convivència i equitat 

Privamera 2019 

Xerrades 

Exposicions 

Formació 

Actes simbòlics 

ÀGORA 



 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS  

ENMARCADES EN EL  
DIA MUNDIAL 

DE LA DIVERSITAT  I  
EL DESENVOLUPAMENT 

 
 
 
 
Divendres 17 de maig a les18 h 
Taller de pares; ”Acabo de ser pare: podré amb tot?” a càrrec 
d’Óscar Caballero, psicòleg. 
LLOC: Sala Noble de la Casa Olivella 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 

 
Dimarts 21 de maig, a les 20.30 h 
Cineclub: Las herederas 
Lloc: Teatre Principal 
Organitza: Cineclub Sala 1 

 
Dimecres 22 de maig de 10.00h a 12.00h 
Formació-taller: “Desmuntant prejudicis”; a càrrec de  Centre 
d’Informació a treballadores/es estrangers/es (CITE). 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
Organitza: Servei de  Convivència i Equitat 
 



Dissabte 25 de maig  
Festival Docs Barcelona A Prop: projecció de pel·lícules del 
festival. Preu: 5€ les tres sessions que es projecten a Vilanova 
18.00 h: Avec un sourire, la revolution 
19.45 h: Operació Globus 
21.00 h: Cahchada.  
Lloc: Neàpolis 
Organitza: Cineclub Sala 1 

 
Dimarts 28 de maig, a les 18 h 
Xerrada: rumors, estereotips i xarxes socials. 
Conversa sobre com es difonen els rumors i els estereotips a 
xarxes socials i com poder fer per crear discursos alternatius que 
els neutralitzin. A càrrec de Desirée Bela-Lobedde, comunicadora 
i activista afrofeminista. 
Lloc: Oficina Jove, c. Sant Sebastià, 10. 
Organitza: .Servei de Convivència i Equitat i Joventut 
 
Dijous 30 de maig, a les 13 h 
Presentació de l’estudi de la situació laboral de la població d’ori-
gen estranger a Catalunya; concretament dels joves; a càrrec de  
Centre d’Informació a treballadores/es estrangers/es.(CITE). 
Lloc: Sala d’actes d’IMET 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 
 
Dissabte 1 de juny, a les 12-00 hores 
Inauguració del Casal de Dones Ca la Tomasa 
Lloc: Casal de Dones Ca la Tomasa (Pl. dels Lledoners, 1) 
Organitza: Bullanga feminista i la Frontissa 



 

Dissabte 8 de juny, de 17 a 02.00 h 
Festa La Partisana. 4a edició de la festa feminista de Vilanova i la 
Geltrú. Enguany, la interseccionalitat entre els eixos que traves-
sen la causa feminista serà el pal de paller d'una jornada d'activi-
tats i concerts. Oberta a tothom i plantejada des de la diversitat, la 
jornada reivindica l'activisme local en xarxa contra el masclisme, 
el feixisme, el racisme i la LGTBIfòbia, amb la col·laboració de 
més col·lectius. 
Lloc: Plaça de les Casernes 
Organitza: Bullanga feminista 

 

Del 14 al 16 de juny, FIMPT 

El Festival Internacional de Música Popular y Tradicional, que se 

celebra a la ciutat des del 1981, i que es dedica a la promoció de 

les músiques del món i la música d’arrel, arriba enguany a la seva 

39a edició, recuperant la plaça de la Vila com escenari del festi-

val.  Per a més informació sobre el festival, visiteu el web del festi-

va a www.vilanova.cat/ffmpt. 

 
Divendres 28 de juny, A les 12 h  
Lectura del manifest de la Diada Internacional per l’Alliberament 
LGTBI 
Organitza: servei de convivència i Equitat 

 
A les 18h  HORA DEL CONTE: Contes de tots els colors 
A càrrec de l’associació lúdica Els Bitxos 
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys 
Amb motiu del Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI 
Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals 



 

EXPOSICIÓ EMPREMTA FEMENINA 
 
Empremta Femenina té per objectiu visibilitzar la participació en 
l’avenç de la nostra societat al llarg de la història;  l’exposició serà 
itinerant durant l’any 2019, i es podrà anar a visitar per diferents 
centres cívics de Vilanova i la Geltrú: 
 
Centre Cívic Mar: del 2 al 16 de maig.  
Centre Cívic La Geltrú: del 20 de maig al 4 de juny.  

Centre Cívic La Collada: del 10 al 25 de juny.  

 
Divendres 5 de juliol, a les 18 h. 
Presentació del  manifest  “El  sentit de la vida”.  
Lloc: Museu Can Papiol 
Organitza: Grup de diàleg interreligiós 

Amb suport de Associació UNESCO pel diàleg interreligiós. 

 

Curs del Campus Universitari de la Mediterrània CUM;  Del 8 

al 12 de juliol “Ventilem els armaris escolars! La inclusió de la 

perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere i l’abor-

datge de les LGTBIfòbis a l’escola”; la direcció de la formació a 

càrrec de Pol Galofre Molero, graduat en cinema i audiovisuals, i 

activista trans i feminista . 

Hora: de 9.30 a 13.30h 

Lloc: EUPSVIG 

Organtiza: 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 
(Rasa d’en Miquelet, 16). 
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

