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L A  C I U T A T  S ' O R G A N I T Z A  P E R  U N A  S O C I E T A T  L L I U R E  D E  V I O L È N C I A

De l'1 de gener a l'1 d'octubre de 2022 s'han registrat 

66 feminicidis (assassinats de dones pel fet de ser 

dones) a l'Estat espanyol, 9 d'aquests, a Catalunya 

(Feminicidio.net i ICD). El Servei d'Informació i 

Atenció a les Dones (SIAD) de l'Espai d'Equitat de 

Vilanova i la Geltrú, de competència municipal, ha 

atès 328 dones i ha fet 2.498 actuacions en el que va 

de 2022 relacionades amb violències masclistes, 

jurídiques, d'atenció psicològica, sanitàries, 

formatives o sobre els serveis socials.

Al voltant del 25 de novembre del 2022, Dia 

Internacional per a l'erradicació de les violències 

contra les dones, la capital del Garraf ha programat 

activitats de sensibilització ciutadana per identificar, 

abordar i acabar amb les violències contra les dones 

en la "Setmana 25N: Contra les violències masclistes".

El 21 de novembre es farà l'acte de lliurament del 

Premi Carta al maltractador 2022 a la Casa Olivella, a 

les 18h. L'alumnat de secundària i batxillerat dels 

centres educatius de la ciutat estan convocats a 

participar del certamen, que un any més té per 

objectiu sensibilitzar al jovent vers les violències 

masclistes amb la redacció d’una carta. El certamen, 

coorganitzat per l’Associació de Dones Feministes La 

Frontissa i la Regidoria de Convivència i Equitat,

guardonarà el primer premi amb 200€ i 100€, el 

segon. L’alumnat participant visitarà prèviament 

l’exposició "Això sí és violència”, comissariada per La 

Frontissa, i que itinerarà pel Centre Cívic Sant Joan i 

el Centre Cívic La Geltrú.  

El 22 de desembre es presentarà la nova furgoneta 

del Punt Lila, il·lustrada amb el motiu artístic 

guanyador del concurs “Tuneja la furgo del Punt Lila”. 

Les membres del taller Teatre en femení faran una 

representació teatral en tres punts diferents de la 

ciutat (a les 17h, a l’Oficina de Turisme de la platja; a 

les 17.30h, al Centre Cívic La Collada; i a les 18h, a la 

plaça de Mercat).

El 23 de novembre, l’INS Manuel de Cabanyes acollirà

el Taller d’autodefensa feminista a càrrec de la 

formadora Sara Ponce. Organitzada per la Regidoria 

de Convivència i Equitat, la formació està adreçada a 

persones majors de 16 anys que s’inscriguin 

prèviament al formulari en línia. Cal portar calçat i 

roba còmode. 

El 24 de novembre, la Regidoria de Convivència i 

Equitat ha organitzat una formació destinada a 

professionals per abordar les novetats de la Llei 

10/2022, de garantia de la llibertat sexual. La 

formació s’emmarca en el grup de treball del circuït 

local i comarcal en xarxa en el Protocol Municipal 

d'Accions Contra la Violència Masclista.

El 25 de novembre, Dia Internacional vers les 

violències masclistes, es farà la lectura del manifest 

institucional del 25N a les 12h, a la plaça de la Vila, en

el que està convocada tota la ciutadania. La lectura 

anirà acompanyada de la interpretació teatral del 

grup Teatre en femení, sota la direcció de Mar 

Pawlowsky. Enguany, a més, el Ple de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú portarà a aprovació la 

Declaració de Vilanova com a municipi lliure de 

violències masclistes i lgbtifòbiques. L’acció de 

sensibilització anirà acompanyada de la col·locació 

de rètols indicatius als principals accessos de la 

ciutat.

El mateix 25 de novembre a la tarda, les entitats 

feministes de la ciutat organitzen actes de 

sensibilització per a la ciutadania que es poden 

consultar a l’agenda del web municipal.

Per què commemorem el 25N?
El 25 de Novembre es commemora l'assassinat de les

germanes Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres 

dones activistes originàries de la República 

Dominicana, que el 25 de novembre de 1960 van ser 

assassinades per mandat del dictador Rafael 

Leónidas Trujillo. Les germanes Mirabal formaven 

part d'un grup d'oposició al règim i eren conegudes 

com Las Mariposas. Després que Minerva i María 

Teresa fossin empresonades, torturades i violades en 

diverses ocasions, Trujillo va organitzar un parany per 

capturar i assassinar les tres germanes.

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2021/
https://www.vilanova.cat/convivim/espai_dequitat
https://www.vilanova.cat/convivim/25_de_novembre
https://www.vilanova.cat/convivim/carta_al_maltractador
https://frontissa.org/
https://frontissa.org/
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29278
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29278
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LQUb1feCCkm2w9RF_IVBSnKCmVJRncFEsxq-UsK79fVUMFEzM0ozMTdCWUtVVlRHWjlMOUs2SERLRi4u
https://www.vilanova.cat/convivim/teatre_en_femeni


Què són les violències sexuals?
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La recentment aprovada Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, té com 

a objectiu la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l'eradicació de totes les violències sexuals. Defineix les 

violències sexuals a l'article 3 com: “qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicioni el lliure 

desenvolupament de la vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat, incloent-hi l'àmbit digital”. En l'àmbit 

d'aplicació també s'inclouen el feminicidi sexual, els delictes d'agressió, abús i assetjament sexual, la mutilació 

genital femenina, el matrimoni forçat, l'aguait amb connotació sexual i el tràfic amb fins d'explotació sexual. 

Entre les novetats que incorpora la nova llei, destaquen:

Per un oci nocturn responsable i segur 
Amb la tornada a la concurrència pública de festes, festivals musicals i establiments d'oci nocturn, aquest 2022 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha posat el focus en la construcció comunitària de nits festives lliures de 

violències masclistes i lgbtifòbiques. Els actes festius estiuencs en horari nocturn han acollit la campanya de 

sensibilització ciutadana "Festes lliures i segures", que fomentava la coresponsabilitat per un oci nocturn de ciutat 

amable per a tothom. La campanya s'ha difós en vídeo per les xarxes socials municipal, per les pantalles de les 

festes i s'ha fet arribar als centres escolars i instituts de secundària i batxillerat. L'objectiu: prendre consciència i 

tenir eines per viure les primeres nits que surten amb responsabilitat i empoderament. Des que ha començat l'any i 

fins al setembre, s'han instal·lat 22 serveis municipals de Punt Lila nocturns. 965 persones s'han atansat al punt 

informatiu o han rebut informació de sensibilització; s'han reportat 14 agressions (tocaments o comentaris sexuals 

no desitjats, insistència davant negativa, i/o agressions físiques) i l'equip especialitzat ha intervingut en 15 ocasions 

per oferir suport o atenció a persones que han viscut situacions de violència masclista o lgbtifòbica. Enguany, el 

Punt Lila compta amb una millora notable amb la incorporació al servei d'un vehicle adaptat per fer l'atenció 

integral de les persones que requereixen un abordatge reservat i curós.

Es posa el focus en el consentiment i no en els mitjans o en la forma en què es produeix 

l'atac contra la llibertat sexual;

S'elimina la distinció entre abús i agressió, recollint que tota conducta sexual realitzada 

sense consentiment és agressió sexual, a la línia que estableix el Conveni d'Istanbul (2011);

El delicte de violació ja no es reserva només als casos que concorren amb violència o 

intimidació. La gravetat del delicte es deriva de la manca del consentiment;

L'atenció a la discriminació interseccional i múltiple està entre els principis rectors, és a 

dir, que la resposta institucional tindrà especial consideració cap a les víctimes de violències 

sexuals afectades per altres factors superposats de discriminació, com ara l'origen racial o 

ètnic, la nacionalitat, la discapacitat, l'orientació sexual, la identitat sexual, l'edat, la salut, la 

classe social, la migració, la situació administrativa o altres circumstàncies que impliquen 

posicions més desavantatges de determinats sectors per a l'exercici efectiu dels seus drets.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630
https://www.vilanova.cat/convivim/festes_lliures_i_segures
https://www.vilanova.cat/convivim/festes_lliures_i_segures
https://www.vilanova.cat/convivim/festes_lliures_i_segures
https://www.vilanova.cat/convivim/punt_lila


L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Associació de 

Dones Feministes La Frontissa convoquen la XXII 

edició del certamen literari Premi Carta al 

maltractador per promoure la sensibilització del 

jovent vers les violències masclistes; facilitar eines a 

l'alumnat de la ciutat per aprendre a identificar rols 

i actituds sexistes; treballar relacions humanes 

equitatives i sanes; i fomentar la responsabilitat 

social en el canvi cap a una societat justa i lliure de 

violències masclistes.

El premi està adreçat a l'alumnat dels centres 

educatius de Vilanova i la Geltrú, de 14 a 18 anys, que

podrà participar redactant una carta amb un 

missatge dirigit a un home que exerceix o ha exercit 

violència masclista contra una dona i/o els seus 

fills/es. Els centres educatius participants faran 

arribar les cartes a la Regidoria de Convivència i 

Equitat abans del 16 de novembre de 2022.

El concurs concedirà un primer premi de 200 € i un 

segon premi de 100€ a les obres guanyadores. El 

lliurament del premi es farà el 21 de novembre al 

Centre Cívic La Geltrú (18h), dins de la programació 

d'actes “25N: Setmana contra les violències 

masclistes”. 

L'activitat, inclosa en el Programa d'Animació 

Educativa (PAE) 2022-2023, està emmarcada en la 

commemoració del Dia internacional contra la 

violència vers les dones, el 25 de novembre.
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Premi Carta al
maltractador 2022

L'alumnat participant al Premi Carta al maltractador 

visitarà l'exposició “Això sí té nom. Un recorregut per 

les violències masclistes”, comissariada per La 

Frontissa, per sensibilitzar als i les participants 

prèviament al lliurament de cartes. 

L'exposició romandrà visitable per a tota la 

ciutadania del 15 de setembre al 5 d'octubre al 

Centre Cívic Sant Joan (de 10h a 12h i de 17h a 20h) i 

del 10 d'octubre al 10 de novembre al Centre Cívic La 

Geltrú (de dilluns a divendres, de 9h a 19h). Els 

dimarts, de 17h a 19h, La Frontissa realitzarà visites 

guiades.

Exposició "Això sí és 
violència"

https://frontissa.org/
https://frontissa.org/
https://www.vilanova.cat/convivim/carta_al_maltractador
https://www.vilanova.cat/convivim/carta_al_maltractador
https://www.imet.cat/pae/detall?i=50044
https://www.imet.cat/pae/detall?i=50044
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29278
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29278
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Criança 
corresponsable

Espai de trobada i de creixement personal 

adreçat als infants de la ciutat en etapa 

d'escolarització a Primària (6-12 anys). El 

taller s'enfoca des de la prevenció i facilita 

eines per abordar aspectes com la gestió de 

les emocions, la promoció del bon tracte o 

les habilitats relacionals. L'objectiu és 

reforçar i promoure l'autoestima, la 

intel·ligència emocional, les habilitats 

comunicatives i relacionals (amb un/a 

mateix/a i amb l'entorn), per anar construint 

la pròpia identitat de l'infant en una societat 

diversa. S'hi ofereix un marc de benestar, de 

reconeixement i de suport afectiu.

Les trobades del Taller de resiliència són 

quinzenals, els dimecres, de 17.30h a 19h, a 

la Casa Olivella (Sala Noble o Sala Verda), a 

la plaça de la Vila, 12. Les persones 

interessades en inscriure a un infant poden 

fer-ho a: convivenciaiequitat@vilanova.cat.

Taller de 
resiliència

Punt de trobada destinat a la sensibilització, 

formació i treball de pares i mares “debutants” 

durant el moment del postpart i puerperi. 

L'espai fomenta la participació amb un 

acompanyament professional des del que es 

facilita un temps per compartir i reflexionar 

sobre la vivència de ser pare i mare. També 

s'hi aborden aquelles inquietuds que poden 

sorgir davant els rols emergents que es 

desenvolupen en les noves maternitats i 

paternitats, en la creació d'una nova família 

tenint cabuda tots els models de família 

existents.

Les trobades permeten desenvolupar 

coneixements i actituds basades en l'equitat, 

la coresponsabilitat, el creixement sòcio- 

afectiu i l'educació emocional. 

Les trobades de Criança coresponsable són

quinzenalment els dimecres, al Centre Cívic 

La Sardana, de 10.30h a 12h. Les persones 

interessades en participar es poden inscriure 

a: convivenciaiequitat@vilanova.cat.

Dones, identitat i 
diversitat (DID)
Espai de trobada per a dones de diferents

orígens i edats que, a partir d'elements

d'identitat diversos (fotografies, cançons,

receptes de cuina, etc.), estan disposades a:  

intercanviar coneixements, compartir

experiències i descobrir altres formes de ser

i estar en el món, altres vides, altres

possibilitats... Les trobades del DID es

realitzen setmanalment els dimecres, de

10.30h a 12h, a la Sala Noble de la Casa

Olivella (plaça de la Vila, 12, 2n pis).

Les inscripcions es poden fer al correu

convivenciaiequitat@vilanova.cat, trucant al

938140000 (ext. 3370), o bé, adreçant-se al

Servei de Convivència, a la Casa Olivella.

Teatre en femení

Grup de teatre que, amb la creativitat i les 

arts escèniques, reforça l'autonomia, la 

sororitat i la resiliència de les dones en 

col·lectiu. El grup Teatre en femení està 

dirigit per la Mar Pawlowsky i els assajos són 

setmanals, els dijous, de 18h a 20h, a la Sala 

Noble de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12, 

2n pis).

Les inscripcions es poden fer al correu 

convivenciaiequitat@vilanova.cat, trucant al 

938140000 (ext. 3370), o bé, adreçant-se al 

Servei de Convivència, a la Casa Olivella.

Tallers i grups actius 2022-2023

https://www.vilanova.cat/convivim/taller_de_resiliencia
https://www.vilanova.cat/convivim/crianca_coresponsable
https://www.vilanova.cat/convivim/did
https://www.vilanova.cat/convivim/teatre_en_femeni


Exposició
Octubre 
Trans 2022 Aquest setembre s'ha reactivat el grup de 

joves d'entre 14 i 18 anys que comparteixen 

la diversitat sexual, afectiva i/o de gènere 

com a realitat quotidiana en trobades 

quinzenals per afavorir l'autoreconeixement 

i l'empoderament, amb acompanyament de 

personal professional especialitzat en drets 

de les persones LGBTI. Les persones 

participants poden compartir experiències 

comunes i enfortir la seva identitat des d'un 

espai amable que propicia el vincle grupal, 

els debats i les accions comunitàries de 

sensibilització vers les discriminacions. Les 

inscripcions en línia romandran obertes fins 

al juny del 2023. 
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XARXA D'IGUALS JOVES LGBTIQ+
de Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Convivència i Equitat

Et planteges si ets lesbiana, gai,
bisexual, trans, intersexual...?

 
Participa a les trobades quinzenals

a l'Oficina Jove del Garraf
(c/ Sant Sebastià, 11)

Trobades adreçades a menors de 18 anys

Escriu-nos a equitat@vilanova.cat
Truca'ns o envia'ns un whatsapp: 626 234 696

#XarxaIgualsJovesLGBTIVNG

Tens clar qui ets i què sents i
et cal acompanyament per
fer-ho saber al teu entorn?
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Xarxa d'Iguals 
Joves LGBTI

En el marc del mes d'octubre per a la 

despatologització de la realitat trans, la 

Xarxa d'Iguals Joves LGBTI impulsada per la 

Regidoria de Convivència i Equitat, ha creat 

l'exposició "Octubre Trans 2022" que es 

podrà visitar del 3 al 28 d'octubre a l'Oficina 

Jove Garraf (c/ Sant Sebastià, 11). L'objectiu és

convidar al públic a la reflexió i l'autoanàlisi i 

sensibilitzar al conjunt de la ciutadania per 

evitar situacions de discriminació i 

transfòbia. L'exposició es podrà visitar al Mur 

del Toc de dilluns a divendres, de 10h a 14h, i 

de dimarts a dijous, de 16h a 19h.

OCTUBRE TRANS 2022OCTUBRE TRANS 2022OCTUBRE TRANS 2022
Exposició del 3 al 28 d'octubre

Xarxa d'Iguals Joves LGBTI

https://www.vilanova.cat/convivim/xarxa_iguals_joves_lgbti
https://www.vilanova.cat/convivim/xarxa_iguals_joves_lgbti
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LQUb1feCCkm2w9RF_IVBSnKCmVJRncFEsxq-UsK79fVUMVQwTE9TQlJVVFZYSjZTUktDWEpKSVM2Vy4u
https://www.vilanova.cat/convivim/xarxa_iguals_joves_lgbti
https://www.vilanova.cat/convivim/xarxa_iguals_joves_lgbti


Nova reforma del Reglament d'estrangeria

En el marc de l’acollida a les persones 

nouvingudes a la ciutat i els informes 

d’estrangeria que es realitzen des de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 

Regidoria de Convivència i Equitat 

informa a les persones interessades de 

l'entrada en vigor, des del 16 d'agost del 

2022, de la nova reforma del Reglament 

d'Estrangeria, que pretén millorar el 

model migratori i afavorir la incorporació 

al mercat laboral de les persones 

migrants. Inclosos els casos que estan en 

situació irregular a Espanya, en 

determinades condicions, a través del RD 

629/2022 (BOE 27-7-22).

L A  M O D I F I C A C I Ó  V O L  F E R  F R O N T  A L S  C R E I X E N T S  D E S A J U S T A M E N T S  
D E L  M E R C A T  D E  T R E B A L L  P E R  L ' E S C A S S E T A T  D E  M À  D ' O B R A ,  
A D E Q U A R  L E S  A U T O R I T Z A C I O N S  D E  T R E B A L L  A  L A  N O V A  
C O N T R A C T A C I Ó  E S T A B L E R T A  P E R  L A  R E F O R M A  L A B O R A L  I  
A C T U A L I T Z A R  A L G U N E S  F I G U R E S  J A  F I X A D E S  P E R  L A  
J U R I S P R U D È N C I A  V I N C U L A D A  A  L E S  P E R S O N E S  E S T R A N G E R E S .
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Per qualsevol informació relacionada amb els

informes d’estrangeria, la ciutadania pot contactar

amb el Servei de Convivència:

convivenciaiequitat@vilanova.cat / 938140000 ext.

3370 / plaça de la Vila, 12. 

Per altres qüestions relacionades poden adreçar-se

directament al CITE- CCOO:

garraf@ccoo.cat / 93 815 25 17 / c. Ca l’Escoda, 8.

Modificacions:

Autorització d’estada per estudis: s’elimina la

restricció d’incorporació dels i les estudiants

en el mercat laboral. 

Reagrupament familiar: la renovació del

permís de residència tindrà la mateixa

vigència que el reagrupant. Les renovacions

inicials de les autoritzacions tindran una

durada de 4 anys i seran per compte aliè o

propi. 

Permís de residència: s’han modificat els

requisits per sol·licitar el permís de residència

per circumstàncies excepcionals i, en

concret, en els arrelaments (laboral, social i

familiar). Ara s’afegeix l’arrelament per a la

formació que pot donar sortida laboral i

regularitzar la situació a aquelles persones

que resideixen des de fa més de dos anys al

territori espanyol.



Les comunitats veïnals i la convivència

Les dificultats de convivència dins de la comunitat de veïnatge o els conflictes amb un veí o veïna, de vegades, són 

causa de patiment i angoixa. Una mala relació veïnal pot afectar la tranquil·litat dins la llar i, fins i tot, convertir-se 

en un suplici amb conseqüències per la salut. 

Les comunitats de propietaris, vénen regulades pel Codi Civil de Catalunya i, concretament, pel Llibre V, Títol V, 

Capítol III, que estableix el règim jurídic de la propietat horitzontal. Val a dir que aquesta secció ha sigut 

modificada per l’aprovació de la Llei 5/2015 del 13 de maig de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de 

Catalunya relatiu als drets reals. 

Aquesta, és una llei que neix amb la intenció de  ser una eina que serveixi perquè les comunitats de propietaris i 

propietàries siguin més àgils i per donar solucions als conflictes entre veïnat millorant la seva administració.

Així i tot, són habituals situacions com impagaments, manca de participació en les juntes, sorolls, actes vandàlics: 

neteja i manteniment, manca d’entesa entre veïnat, negació a assumir càrrecs, absència de rotació, degradació 

progressiva de les zones comunes, estancament, conflictes per manca d’higiene dels animals de companyia i una 

llarga llista de casuístiques.  

Per afrontar o prevenir aquestes situacions 

us compartim alguns aspectes a tenir en 

compte:

La Llei ofereix la possibilitat de redactar uns 

Estatuts i unes Normes de Règim Intern. La 

seva funció és la d’establir normes que 

regeixin la vida de la comunitat. Entre altres 

coses, els Estatuts poden regular els terminis 

de renovació dels òrgans de govern de la 

comunitat, la prohibició de dur a terme 

determinades activitats comercials o 

professionals a la comunitat, com per 

exemple l’ús d’habitatges per ús turístic. Són 

normes acordades per regular aspectes de 

la convivència entre veïns, com la utilització 

adequada dels serveis i espais comuns. Per 

exemple, es pot fer referència a la instal·lació

d’antenes parabòliques, l’obligació d’utilitzar 

els mateixos tendals o el color de les portes 

interiors. 
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És recomanable incloure els llogaters i 

llogateres en totes aquelles qüestions que 

tenen a veure amb la convivència com, per 

exemple, en l’elaboració de les Normes de 

Règim Intern. 

Qualsevol col·lectiu humà funciona com un 

organisme viu més enllà de la suma de les 

persones que en formen part. Per tant, 

podríem dir que “la comunitat” en el seu

conjunt està fortament marcada pels 

orígens i per l’esdevenir en la seva història. 

La comunitat és hereva de tots aquells 

conflictes i desavinences no tractats ni 

integrats al llarg de la seva “vida”. Per 

exemple, si fem la divisió horitzontal d’una 

finca que en els seus orígens era un 

habitatge unifamiliar, a més a més de 

complir amb la normativa en l’àmbit 

urbanístic, haurem de tenir present que les 

possibles desavinences familiars originàries, 

afectaran els nous propietaris. 
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Incloure “allò” exclòs, esdevé fonamental per 

evitar patrons repetitius en la comunitat. 

L’exemple clàssic és la manca de 

transparència en els comptes i la 

desconfiança que sempre acaba apareixent 

de nou si no afrontem i tanquem l’episodi 

de “mala praxi” realitzada per una 

presidència que ha “malversat” el fons de la 

comunitat. Afrontar amb respecte el què ha 

succeït és el millor antídot per acabar amb 

les repeticions posteriors. 

Agraïment a allò que ens precedeix. La tasca 

de presidència de comunitat no és gens 

fàcil. La tendència és jutjar la tasca feixuga i 

poc reconeguda del/de la president/a o 

secretàri/a. Un bon reconeixement cada 

vegada que una persona presidenta marxa,  

és una bona eina preventiva. 

En qualsevol cas, els Serveis de Facilitació i 

Mediació dels municipis estan al servei de la 

ciutadania per oferir suport, fomentar 

cohesió col·lectiva i donar sortida a 

situacions que ens fan patir. Cal poder mirar 

al dolor als ulls i sostenir-ho col·lectivament 

des de la responsabilitat (habilitat per 

respondre) comunitària.  Una convivència de 

qualitat, és dels aspectes on val més la pena 

posar l’energia.



Einateca

Super Drags
(A. Mahansly. Netflix, 2022)

Sèrie d'animació per adults 

que narra les aventures de 

tres companys de feina que, 

alhora, son drag queens 

defensores de la comunitat 

LGBTI i combaten 

l'homofòbia al món. 

Dones politècniques
(UPC Alumni. Spotify, 2022)

Podcast que descobreix la 

història, anècdotes i 

reflexions de dones referents

del món STEAM: 

emprenedores, docents, 

investigadores i alts càrrecs 

amb estudis politècnics.

Entiende tu mente
(M. González, M. Cebrián i L. 

Muiño. Spotify, 2022)

Podcast setmanal de 

psicologia, que ofereix eines 

per ajudar a les persones 

oients a acompanyar-les 

davant d'obstacles 

emocionals. 

Vull ser reina
(Susana Peix, 2021)

—Vull ser reina!—Què dius? 

—van riure alguns soldats.— 

Això és impossible! —va 

exclamar un altre.—En tot cas, 

deus voler ser rei!«Tant se val», 

va pensar en Will, i no en va 

tornar a parlar. Però estava 

decidit: no pararia fins a 

aconseguir-ho.

Negre d'ossos: records 

d'infantesa (bell hooks, 2022)

És el relat de la rebel·lió d’una 

noia, de la seva lluita per forjar

un jo i una identitat que es 

distingís del món que 

l’envoltava i que, alhora, 

l’inclogués. 

La Palabra que empieza por A 
(E. Casillas; H. Garay, 2022) 

Còmic-assaig que aborda la 

història social de l'avortament 

des d'una perspectiva feminista, 

buscant acabar amb el tabú que 

hi ha al voltant d'aquesta 

pràctica i aquesta paraula.

R E C O M A N A C I O N S  P E R  A  L A  C O N V I V È N C I A  I  L ' E Q U I T A T :  
L I T E R A T U R A / A U D I O V I S U A L / A R T S  E S C È N I Q U E S
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https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Silas%20Howard


Igualtat d’oportunitats home i dona / Diversitat sexual, afectiva i de gènere / Violències masclistes/
Diversitat cultural, d’origen i religiosa / Convivència i civisme / Cultura del diàleg i mediació

Les activitats són susceptibles a canvis de programació. Consulta l'agenda a la web www.vilanova.cat.

A G E N D A  T A R D O R  2 0 2 2

Fins al 10 de novembre
Centre Cívic Sant Joan-Centre Cívic La Geltrú
Exposició "Això sí té nom. Un recorregut per les violències masclistes"
La mostra sensibilitza vers les violències masclistes. Es pot visitar fins al 5 d'octubre al Centre Cívic 
Sant Joan (de 10h a 12h i de 17h a 20h) i, del 10 d'octubre al 10 de novembre, al Centre Cívic La Geltrú 
(de dilluns a divendres, de 9h a 19h). La Frontissa realitzarà visites guiades els dimarts, de 17h a 19h.
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa

18 de novembre
19h> Mercat del Centre
Exposició "Dones en lluita"
Amnistia Internacional inaugura, el 18 de novembre a les 19h, al Mercat central de Vilanova, 
l'exposició que retrata les històries de dones valentes inspiradores que promouen la defensa de la 
justícia i l'equitat, en el marc del 25 de Novembre. L'exposició es podrà visitar del 18 al 30 de 
novembre al Mercat central, de dilluns a divendres, de 8h a 14h; els dissabtes, de 07h a 1430h, i els 
dimarts i divendres, de 17.30h a 20.30h.
Organitza: Regidoria de Cooperació, Participació i Gent Gran i Amnistia Internacional

21 de novembre
18h> Centre Cívic La Geltrú
Lliurament Premi Carta al maltractador 2022
Certamen literari adreçat a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, de 14 a 18 anys, que ha 
redactat una carta amb un missatge contra les violències masclistes.
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat i Associació de Dones Feministes La Frontissa

22 de novembre
17h-19h> Oficina de Turisme - Centre Cívic La Collada - Plaça del Mercat
Presentació de la furgoneta del servei municipal de Punt Lila
El vehicle que dona servei a l'atenció de violències masclistes i lgbtifòbiques en esdeveniments d'oci 
nocturn ha estat tunejat i es presentarà de manera itinerant, la furgoneta circularà per la ciutat i farà 
aturades en tres barris, on les membres del grup Teatre en femení interpretaran una peça escènica.
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat i Teatre en femení

23 de novembre
18h-20h> Gimnàs de l'INS Manuel de Cabanyes
Taller d'autodefensa feminista
Adreçada a persones majors de 16 anys, la formació teòrica i pràctica facilitarà eines preventives 
davant de violències masclistes i/o lgbtifòbiques. Cal portar calçat i roba còmode. 
Inscripcions: formulari online
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat

25 de novembre
12h> Plaça de la Vila
Lectura del manifest "25 de novembre, Dia per l'Eradicació de les Violències Contra les Dones"
Enguany, en el marc de la commemoració, la ciutat es declara Municipi lliure de violències 
masclistes i lgbtifòbiques. A continuació, el grup Teatre en femení interpretarà una peça teatral a la 
mateixa plaça.
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat

Edita: Regidoria de Convivència i Equitat
setembre 2022
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