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L’adolescència i la joventut són els sectors de la població als
quals dediquem més activitats en les Jornades del Dia Mundial
contra la Violència de Gènere d’aquest any.

Eradicar  la violència de gènere, que es basa en la desigualtat
i en les relacions de poder, requereix canvis en les actituds
i els comportaments sexistes, molt arrelats en la societat
patriarcal. La prevenció en l’àmbit educatiu és l’eina més
eficaç per trencar aquestes relacions de domini, d’agressions
i d’abusos, que sovint tenen relació amb l‘assetjament escolar.

Aquestes activitats que us presentem no sols estan pensades
per al col·lectiu d’adolescents i joves, sinó que també es
dirigeixen a les persones adultes (les mares i els pares; els
educadors i les educadores,...) i al conjunt de la societat.

Conèixer quina és la situació i l’actitud de l’adolescència i la
joventut davant la violència de gènere; conèixer les
característiques, els factors i les condicions d’assetjament
físic i psicològic entre els joves, a partir d’un estudi que s’està
fent als centres escolars de Catalunya; conèixer algunes
pautes que tant el professorat com les famílies poden tenir
en compte per detectar aquest tipus de relacions són
aspectes que es tractaran el 30 de novembre en la
conferència inaugural de les Jornades.

Tenim l’ocasió de denunciar i mostrar el nostre absolut i
rotund rebuig a la violència i els maltractaments que pateixen
les dones assistint, noies i nois, dones i homes, als actes de
concentració i d’homenatge a les víctimes d’aquesta
violència.

La obra de teatre “Ja n’hi ha prou,..!” on es treballa el tema
de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents es presenta
com una  eina socioeducativa amb la qual els joves es poden
identificar i interrogar-se i parlar sobre la violència a partir de
les situacions representades. Així mateix, el cine-fòrum amb
el curtmetratge “NO és NO”, pel·lícula dirigida i rodada en
Castelldefels pels jove Andrés Tejada i Miguel J. Antolín, el
primer dels quals és veí de Castelldefels, que narra la història
d’una parella jove, un noi i una noia, en què ella  viu una
situació de maltractaments, són més activitats culturals i
educatives programades, que ens permetran tenir més
coneixement d’aquesta problemàtica i estar-ne més
sensibilitzats.

Per tot això, us convidem a participar de ple en aquestes
Jornades.

25 de novembre
DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
12.00 h CONCENTRACIÓ a la plaça de l’Església en record 

de les víctimes de la violència de gènere, amb cinc
minuts de silenci i lectura d’un manifest

19.00 h ACTE D’HOMENATGE a les víctimes de la violència
de gènere i concentració silenciosa organitzada
pel Consell Municipal de les Dones, en la qual també
participaran les entitats ciutadanes.
Lloc: Plaça de l’Església.

28 de novembre
ACTE COMARCAL A SANT JOAN DESPÍ
18.00 h Xerrada - col·loqui. La Llei Orgànica de mesures de

protecció integral contra la violència de gènere i
l’anàlisi de les organitzacions de dones en la seva
aplicació.
Lloc: Centre Cultural Can Negre

29 i 30 de novembre
Teatre: “Ja n’hi ha prou......!”  (2 sessions )

Es treballa el tema de la violència en l’àmbit dels
joves i adolescents (família, amics, escola).
Lloc: Sala Margarida Xirgu
Horari 29 de novembre: 19.00 h
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament
Horari 30 de novembre: 8:30 h
Entrada reservada a l’alumnat de secundària
i formació d’adults

30 de novembre
ACTE CENTRAL DE LES JORNADES
19.00 h CONFERÈNCIA –COL·LOQUI: L’adolescència i la 

joventut davant la violència i l’assetjament escolar
Presentació i moderació:
Antonio Padilla i Reche, alcalde de Castelldefels
Núria Milà Gonzalo, regidora de Polítiques d’Igualtat
Conferències:
·L'adolescència i  la joventut davant la violència de
gènere, a càrrec d’Encarna Bodelón, professora de
Filosofia del Dret de la UAB i directora del Màster 
de Polítiques d'Igualtat de Gènere
·L'assetjament escolar, a càrrec de Maribel 
Ponferrada, antropòloga social i membre del grup
d'investigació "Elima"
Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou

Hi haurà un servei d’atenció a la infància.
Hi haurà un servei d’intèrpret de signes alternatiu a la
comunicació auditiva.
Les persones que tinguin a càrrec seu algun familiar
dependent (discapacitat o persona gran) i vulguin assistir a
la conferència es poden posar en contacte amb la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat, al Centre Municipal Frederic Mompou
o al telèfon: 936651150 extensió 1807.

1 de desembre
XERRADA AL GRUP DE DONES
19.00 h Feminicidi i “maquiles”, dos fenòmens aïllats? a 

càrrec d’Eva Sánchez Martín, llicenciada en Història
de l’Art.
Lloc: Grup de Dones de Castelldefels. c/ Rambla 
Blas Infante, 15

2 de desembre
CINE-FORUM

Amb el curtmetratge NO es NO. Aquesta pel·lícula
va ser rodada a Castelldefels. En el col·loqui-debat
intervindran, Andrés Tejada, director de la pel·lícula
i veí de Castelldefels, la parella d’actors i Pilar Ortega
psciologa del Servei de Suport Piscològic a les
Dones del Grup de Dones de Castelldefels.
Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou
1a. sessió: 12.00 h
Entrada reservada a l’alumnat de secundària
2a. sessió: 19.00 h
Entrada gratuïta


