
 

tardor 2014 

 

_PER A MÉS INFORMACIÓ_ESPAI D’EQUITAT 
_Tel. 93 816 90 02_Correu electrònic: equitat@vilanova.cat 

_Plaça de la Vila 8, baixos (vestíbul de l’Ajuntament) 

amb la col.laboració 

4 de desembre_’14 
\ Premi Carta a qui maltracta_ 
 

Acció de sensibilització al voltant de la violència masclista amb la participació de l’alumnat 
de secundària de la ciutat_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
 

Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat 
Col·laboren les llibreries La Mulassa, Llorens Llibres, Jutjat núm. 6 de violència contra les dones i centres 
educatius de la ciutat_ 

26 de novembre_’14 
\ Xerrada “Conèixer el gènere per prevenir les violències”_ 
 

Amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents formes de violències relacionades 
amb el gènere. A càrrec d’Eva Montes Zafra, psicòloga responsable de l’assessoria de 
sexualitat i afectivitat de l’Oficina Jove_ 
 

_Lloc: IMET, a les 17,30 h 
 

IMET, Regidoria de Joventut i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

\ Plantada d’espelmes en memòria de les víctimes de la violència masclista_ 
_Lloc: plaça de la Vila, a les 19 h 
 

Associació de Dones La Frontissa, grups de dones de la ciutat i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
\ Interpretació poètica_  
_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 19,30 h 
 

Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

 

25 de novembre_'14 
\ Commemoració del Dia Internacional de la No-violència contra les Dones_ 
Jornada formativa 
 

-La prevenció de la violència masclista en l’etapa infantil 
-Eines d’intervenció a l’aula 
A càrrec de Nora Rodríguez Vega, pedagoga i escriptora 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella de 9,30 a 14,30 h 
 

Grup de Treball de la Comissió de Seguiment del Protocol de Violència Masclista Municipal_ 
 

\ Lectura del manifest_ 
A càrrec del pintor vilanoví Ferran Ferrer Margalet 
 

_Lloc: plaça de la Vila, a les 12 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 21 de novembre al 22 de desembre_’14 
\ Exposició “Veïnes ciutadanes” 
 

La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i alhora decisiva 
per a la pròpia existència_ 
 

_Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 

Biblioteques municipals_ 

6 de novembre_’14 
\ Xerrada “Del prestatge a la capçalera, autories que t’acompanyen” 
 

A càrrec de Mercè Foradada, escriptora. Xerrada al voltant de l’escriptora Virginia Woolf i 
Flaubert, presents a la biblioteca personal de l’Armand Cardona i en el llibre En el  
prestatge de la Mercè Foradada. Emmarcat dins el programa d’activitats De capçalera del 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut de les Lletres  
Catalanes_ 
 

_Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell, a les 19 h 
 

Biblioteques municipals, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones_ 

 

\ Curses_ 
\ Premis_ 
\ Cursos_ 
\ Exposicions_ 
\ Xerrades_ 
\ Conferències_ 
\ Taules rodones_ 
\ Actes Simbòlics_ 



 
 
 

 
  

 
  

 

 

21 de setembre_'14 
\ 4 Milles Femenines XTerra_ 
 

2a cursa urbana solidària de dones. Els beneficis aniran destinats al projecte educatiu 
“Viu la teva ciutat” que porta a terme l’Associació de Dones La Frontissa amb el suport 
de la Regidoria de Convivència i Equitat. Informació i inscripcions a:     
www.4millesfemeninesxterra.com 
 

Noies XTerra i Regidories d’Esports i Convivència i Equitat_ 

Del 8 al 22 de setembre_'14 
\ Exposició “L’empremta femenina”_ 
 

Mostra del concurs fotogràfic L’empremta femenina 2014, creat per fomentar la  
creativitat plàstica, reflectir la vida de les dones en totes les seves vessants: laboral, 
social, familiar, d’oci, etc. I fer visible la seva imprescindible participació en  
l’evolució de la societat_ 
 

_Lloc: Centre Cívic La Geltrú 
De dimarts a divendres de 10 a 12 h 
De dilluns a dijous de 17 a 20 h 
 

Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca, Regidories de Participació i Cooperació i Convivència i Equitat_ 

Del 30 de setembre al 14 d’octubre_'14 
\ Curs “Violència masclista, de la reproducció a l’extinció”_ 
 

Formació per apropar-nos al coneixement dels aspectes que ens ajudin a comprendre les 
arrels, el funcionament, l’abast i les conseqüències de la violència masclista 
Inscripció gratuïta al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) www.campusmed.net_ 
 

_Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, els dimarts i els 
dijous de 16 a 20 h 
 

IMET, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 3 al 24 d’octubre_'14 
\ Curs/taller “En les meves relacions, jo hi dic la meva!”_ 
 

Eines de gestió emocional en les relacions afectives, a càrrec de Noemi Elvira Marín, 
Tècnica de Salut de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 
(APFCIB)_ 
 

_Lloc: Centre Cívic La Sardana, els divendres de 10 a 12 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

11 d’octubre_'14 
\ VII Commemoració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna_ 
 

Espai informatiu al voltant de la lactància materna_ 
 

_Lloc: plaça de la Vila, d’11 a 13 h 
 

Garraf Petit, Joudour wa Afak, Amal i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 

\ Festa de la Diversitat_ 
 

Jocs, tallers,mostres, concerts...  per promoure el reconeixement i l’intercanvi  
entre la diversitat cultural present a la ciutat. Per més informació www.vilanova.cat 
 

_Lloc: plaça de la Vila, de les 17 a les 23 h 
 

Entitats de la ciutat i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 17 d’octubre al 14 de novembre_'14 
\ Exposició “Itineraris de vida:dones compromeses a Catalunya”_ 
 

Biografies de dones que han tingut un paper rellevant en la nostra història, però 
que durant molts anys, han estat silenciades._ 
 

_Lloc: Vestíbul de l’Ajuntament 
 

Dones LID i Regidoria de Convivència i Equitat, amb la col·laboració de l’ICD_ 

21 d’octubre_'14 
\ Taula rodona “La dona, motor del canvi”_ 
 

Nora Rodríguez, pedagoga i escriptora, Judith Barbacil, historiadora i Mari Pau 
Munuera, presidenta Associació de Dones La Frontissa, composaran aquesta taula 
rodona per parlar del paper de la dona en la transformació de la societat_ 
 

_Lloc: Campus UPC de Vilanova, a les 18 h 
 

Associació de Dones La Frontissa, EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

23 d’octubre_'14 
\ Xerrada “La biblioteca escolar”_ 
 

A càrrec de Teresa Costa-Gramunt, escriptora. Amb motiu del Dia Internacional de la 
Biblioteca, l’escriptora vilanovina ens aproparà a la biblioteca que la va enganxar a 
la lectura: la de l’escola de primària_ 
Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 2 d’octubre_ 
 

_Lloc: Joan Oliva i Milà, a les 18,30 h 
 

Biblioteques municipals_ 

28 d’octubre_'14 
\ Taula rodona “Les dones rellevants a la història de Catalunya”_ 
 

La vessant femenina de l’horitzó identitari de Catalunya. Participarà a la taula 
l’escriptora Patrícia Gabancho, autora del llibre Les dones del 1714 i Montserrat Cervera, 
historiadora iniciadora de la recerca històrica femenina i activista feminista_ 
 

_Lloc: Campus UPC de Vilanova, a les 18 h 
 

EPSEVG i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
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Flaubert, presents a la biblioteca personal de l’Armand Cardona i en el llibre En el  
prestatge de la Mercè Foradada. Emmarcat dins el programa d’activitats De capçalera del 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut de les Lletres  
Catalanes_ 
 

_Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell, a les 19 h 
 

Biblioteques municipals, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones_ 

 

\ Curses_ 
\ Premis_ 
\ Cursos_ 
\ Exposicions_ 
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