
PRESENTACIÓ 
 
El temps dels homes 
 
Malauradament, la violència contra les dones continua sent un greu 
problema. Es basa en la desigualtat i per tant no desapareixerà �ns que 
no passem de ser una societat amb igualtat formal a una amb igualtat 
real. Per fer-ho possible cal treballar plegats i estimular els canvis 
mitjançant la sensibilització, la formació i l’educació adreçats a tots els 
sectors i col·lectius de la població. 
 
L’Ajuntament treballa per a l’eradicació de la violència contra les dones 
amb projectes i activitats de sensibilització, prevenció, formació i atenció 
durant tot l’any. Es fa especí�cament amb les Jornades del Dia Internacional  
contra la violència de gènere, i en àmbits com ara l’educatiu, 
l’assistencial, el laboral, el cultural, el social o l’esportiu. 
 
No obstant, per acabar amb aquesta xacra social cal que la ciutadania 
i especialment els homes es manifestin públicament i facin una condemna 
ferma contra la violència masclista. Els agressors han de percebre de 
manera clara l’aïllament, el rebuig i la marginació dels familiars, dels 
amics, dels veïns i dels companys de treball i de la societat en general. 
 
Per això, us convidem a participar a les activitats que formen part del 
programa de les Jornades contra la violència de gènere i fem una crida a 
les entitats ciutadanes i als homes i dones de Castelldefels a que assisteixin 
a la manifestació del dimecres 25 de novembre. Tothom, també els 
homes, és important per fer que la violència contra les dones sigui un 
malson del passat. 
 

Joan Sau 
Alcalde de Castelldefels 

Núria Mià 
Regidora de Polítiques d’Igualtat 
 

Del 23 de novembre a l’1 de desembre de 2009 

Castelldefels 
contra la 

violència 
de gènere 

Col-laboren:

Jornades del dia internacional
contra la violència de gènere



Dimecres 25 de novembre a les 18 hores

·   Sortida de la seu del Grup de Dones de Castelldefels,
     c/ Blas Infant, núm. 15  �ns a l’Ajuntament
·  Concentració i lectura de manifest davant de l’Ajuntament
     a càrrec de l’actor i veí de Castelldefels, David Fernández Ortiz
·  Actuació musical de GOSPEL a la plaça de l’Església

Manifestació  del Dia Internacional
contra la violència de gènere.

Horari:   21,30 h

Adaptació al cinema de l’exitosa novel·la de Stieg Larsson. 
Primera part de la famosa trilogia "Millennium".

Lloc: Cinema Metropol
Entrada gratuïta. L'accés a la sala serà lliure fins a completar 
l'aforament de la sala

Los hombres que no amaban a las mujeres

El Pau i la Sílvia són parella des de fa set anys i se’n van a viure 
junts per primera vegada a un pis escollit pel Pau, que compar-
teix replà amb el del Pere i la Marta. Els quatre es troben 
immersos en un espai i un temps que, inevitablement, els 
obligarà a relacionar-se. Aquesta és una història de casualitats 
que planteja el tema del poder en les relacions afectives. 
A càrrec de: Taller 22

Lloc: Teatre Plaza
Entrada gratüita fins a completar l’aforament de la sala

Coses de Parella Contes per la igualtat

Dilluns 23 de novembre a les 21 hores Dimarts 1 de desembre a les 18 hores

Dijous 26 de novembre a les 18 hores

Divendres 27 de novembre a les 18 hores

Dimarts 24 de novembre  a les 18:30 hores

Cinema:

Teatre:

Tallers d’autodefensa adreçats a dones :
Nivell I - Introducció al tema de la comunicació i dels límits 
interpersonals per afavorir la seguretat i evitar con�ictes físics.

A càrrec de Karin Konke, llicenciada en estudis de gènere per 
la Universitat de Columbia de Nova York i professora experta 
en autodefensa.

Nivell II - Adreçat a les dones que l’any passat van fer el nivell I 
i les dones inscrites que el fan enguany.

A càrrec de  Karin Konke

Lloc:  C.M Frederic Mompou

L’hora del conte:

Tallers

Lloc: Biblioteca Municipal

És de conya?

Ja n’hi ha prou.

Dilluns 23 de novembre a les 10,30 hores

Dimarts 24 de novembre a les 10,30 hores

Tallers

Activitats adreçades als Centres Educatius

A partir d’un viatge per la vida de tres personatges diferents, 
farem un recorregut a través dels estereotips i les pressions 
socials, els mites de l’amor romàntic i les possibles formes 
d’estimar.

Lloc: Teatre Plaza
Alumnat de 4t d’ESO

Aquesta obra de teatre tracta el tema de la violència en 
l’àmbit de la joventut (família, amistats, escola).

Lloc: Teatre PLAZA
Alumnat de 3r d’ESO

II Concurs de Power Point contra la violència de gènere 
“Digue-hi la Teva i Transforma!”
Adreçat a l’alumnat de: 3r i 4t d’ESO, 1r. de batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà i PQPI.

Tallers de prevenció de la violència de gènere i de les 
relacions abusives

Adreçats a l’alumnat d’educació primària i secundària

•   Pot  petit
•   Tots uns homes 

Acte Central:
1.  Benvinguda i presentació de les Jornades
     a càrrec de Joan Sau, alcalde, i Núria Milà,
     regidora de Polítiques d’Igualtat

2.  Presentació del fulletó del Centre
     d’Informació i Recursos per a les Dones

3.  Conferència: Quina és l’actitud dels homes 
     davant la violència de gènere? a càrrec de Ruben Sánchez
     Ruiz, psicòleg de l’O�cina d’Atenció a la Víctima del Delicte
     del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

4.  Lliurament dels premis del concurs de power point
     contra la violència de gènere. “Digue-hi la teva i transforma”
     i projecció de les presentacions guanyadores.

5.  Esquetx  teatral a càrrec de Paranoia Teatre

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou

Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix centre 
Frederic Mompou.

•        Servei d’intèrpret de llengua de signes  (*)
•  Atenció domiciliària (*)

(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes
    i/o tinguin  a càrrec seu alguna persona dependent
    (discapacitat, persona gran) i vulguin assistir a la conferència,
    poden sol·licitar aquests serveis a l'O�cina d'Atenció
    Ciutadana de l'Ajuntament �ns al dia 21 de novembre.

    Telèfon:   936651150  -  E-mail:    e-oac@castelldefels.org

Teatre

Per assistir als tallers cal inscripció prèvia a l’O�cina d’Atenció 
Ciutadana �ns al 24 de novembre. Es pot sol·licitar el Servei 
d’Atenció a la infància durant la inscripció

PROGRAMA DE LES JORNADES DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE


