
QUÈ I QUI SOM LA FRONTISSA 
 
 
 
Des de l’Espai d’Equitat, ens han ofert l’oportunitat d’enviar un article al seu 
butlletí i és una ocasió que no deixarem passar, doncs sempre tenim moltes 
coses a dir. 
 
Però creiem que aquest primer article ha de servir perquè ens conegueu, 
qui som i què fem: 
 
Som una associació de Dones, feministes, heterogènies i intergeneracionals, 
que ens varem constituir fa dotze anys a Vilanova i la Geltrú. 
 
L’objectiu de l’Associació de Dones La Frontissa, ha estat des de sempre la 
promoció, la defensa i el suport a les dones, aconseguir la igualtat efectiva 
de drets i el dret a la diferència. Això implica analitzar i denunciar les 
dificultats de les dones per desenvolupar-se en l’actual model social i així 
poder reconsiderar-lo en clau femenina. 
  
Una societat formulada en clau femenina ha de garantir que les dones 
puguem créixer per nosaltres mateixes, sense estar supeditades a unes 
normatives absolutament masculinitzades en el terreny familiar, laboral, 
educatiu, i econòmic… 
 
En aquest nou model social es tracta que totes i tots, dones i homes siguem 
socis/es en igualtat de condicions i ens posem a treballar conjuntament per 
un món millor, aportant totes i tots les nostres experiències i maneres de 
fer, sense competir pel domini. L’últim objectiu seria destruir d’una vegada 
per totes els sistemes patriarcals que tant mal han fet i estant fent a la 
població de tots els sexes, creences i orígens. 
 
Què fem? 
 
Tots els dimecres ens reunim al carrer Sant Pau núm. 13, despatx 4, a 
partir de les 18 hores i posem a disposició de tothom que ho necessiti un 
telèfon 24 hores que és el  646.81.16.44. 
 
Projecte viu la teva ciutat d’alfabetització en català per a Dones que 
provenen d’altres països. 
 
Informàtica per a Dones. 
 
Projecte Fènix. Adreçat a Dones que han passat o han superat alguna 
experiència produïda pel fet d’ésser dones. 
 
Commemorem el 8 de març Dia internacional de les Dones i el 25 de 
novembre Dia internacional contra els maltractaments a les Dones, també 
elaborem un butlletí anyal. 
 



Donart, premi adreçat a l’obra i trajectòria de Dones que es dediquen al 
món de les arts plàstiques. Carta a qui maltracta, premi literari adreçat a 
noies i nois dels instituts de la nostra ciutat. 
 
Xerrades, conferències, sortides i cinefòrums. 
 
Tenim conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb l’Institut 
Català de les Dones.  
 
Bàsicament i a l’engròs és això el que fem, som Dones, inquietes i 
preocupades pels esdeveniments tant a nivell local com mundial que afecten 
a les Dones i que analitzem tot el que ocorre en clau de Dona. 
 
Esperem que les Dones que llegiu aquest butlletí us engresqueu a visitar-
nos qualsevol dimecres i petar la xerrada. 
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