Propostes de convivència i equitat
Tardor 2018

Xerrades
Exposicions
Formació
Actes simbòlics

CURSOS I TALLERS
16 de novembre, a les 18 h: Formació a entitats.
“Maletes Violetes”; espai de cures per a la conciliació de la
vida social, familiar i la corresponsabilitat.
On: Sala Noble de la Casa Olivella.
Organitza: Associació de Dones La Frontissa.
Amb el suport: Servei de Convivència i Equitat.

COMMEMORACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA
NO VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
13 de novembre, a les 20.30 h: Projecció del film “Yo,
Tonya”. Pel·lícula basada en fets reals, sobre una patinadora artística que va patir maltractaments físics i psicològics
per part de la seva mare i del seu primer marit, els quals
van influir en la seva carrera olímpica.
On: Teatre Principal.
Organitza: Cine Club Sala 1.
Preu: 6 euros.
22 de novembre, a les 18 h: Xerrada “En l’amor s’hi val
tot? Parlem al voltant de les violències masclistes” a càrrec
de la Rosa Lahoz, psicòloga psicoanalista, i de la Xesca
Fort, cantant, compositora, vocal coach i creadora del projecte “Música contra la Violència”.
On: IMET, Institut Municipal d’Educació i Treball (Cr. de la
Unió 81).
Organitza: Servei de Convivència i Equitat.

23 de novembre, a les 9 h: Jornada formativa. “La protecció i la prevenció de l’Abús Sexual Infantil és responsabilitat
de tothom”, a càrrec de Pilar Polo, psicòloga responsable de
relacions institucionals de la Fundació Vicki Bernadet.
On: Sala Noble de la Casa Olivella (Pl. de la Vila, 12).
Organitza: Grup de treball de la Comissió del protocol municipal contra la violència masclista.
A les 12 h: Lectura del manifest de commemoració del Dia
Internacional de la no violència contra les dones a càrrec de
Pilar Polo, psicòloga responsable de relacions institucionals
de la Fundació Vicki Bernadet.
On: Plaça de la Vila.
A les 18 h: Lliurament del premi Carta al maltractador. Acció de sensibilització al voltant de la violència masclista amb
la participació de l’alumnat de secundària de la ciutat.
On: Sala Noble de la Casa Olivella.
Organitza: Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de
Convivència i Equitat.
Col·laboren: Centres educatius de la ciutat
24 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, entreteniment, etc.
Gratuït
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o
bé al correu museupapiol@vilanova.cat.

25 de novembre d’11 a 14 h: Entrada gratuïta al Museu
per a les dones a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer; amb
motiu del Dia Internacional de la no violència envers les
dones.
Organitza: Biblioteca Museu Víctor Balaguer
25 de novembre a les 18h: a la Plaça Neus, manifestació,
recorregut i final d’acte a la Plaça de la Vila amb concentració i lectura de manifest de rebuig a la violència masclista,
per part de col·lectius i entitats de dones; i proposta
d’activitat teatral
Organitza: Casal de Dones

28 de novembre a les 19 h: Cicle “Chill out de mites i
art”: Venus. Envoltades de catifes i coixins, crearem
l’atmosfera perfecta per narrar històries i descobrir símbols
ocults en les obres d’art, a càrrec de la directora del Museu,
Mireia Rosich,
On: Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Activitat gratuïta.
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o
bé al correu informacio@victorbalaguer.cat.
29 de novembre a les 19 h: Presentació del llibre “Ser mujer negra en España” de Desirée Bela-Lobedde amb la participació de Marta Rius, periodista i activista ecofeminista,
membre de Bullanga Feminista i La Radical.
On: Biblioteca Víctor Balaguer.
Organitza: Servei de Convivència i Equitat.
Col·labora: Penguin Random House Grup Editorial.

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.
Grup joves LGTBIQ & allys
Trobades 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’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 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 assassinades per la violència masclista,
On: trobada a la cruïlla de Francesc Macià amb Rambla
Principal
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú

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

Amb la col·laboració de

