
Amb la col·laboració de

Consell Municipal

de les Dones

Per què hi ha homes que maltracten? Aquesta és la pregunta que
es fan moltes persones. Per això aquest any hem volgut abordar
aquesta qüestió amb la voluntat de trobar respostes.

Val a dir que si volem trobar respostes és per avançar en la solució
d’un problema que encara afecta moltes dones a la nostra societat,
no pas per justificar la seva existència. La lluita contra la violència
de gènere ha de fer-se des de tots els àmbits i des de tots els punts
de vista possibles. Tot s’hi val per fer escac i mat a la violència
masclista, com diu el títol d’una de les activitats que figuren en el
programa que vostè té a les seves mans.

Aquest any, a més, aprofundim en una línia de treball que vam
encetar el 2009 (en aquestes mateixes jornades contra la violència
de gènere i també en primeres jornades d’homes per la igualtat cele-
brades a Castelldefels): involucrar a la població masculina en
l’eradicació dels maltractaments a les dones. És un camí llarg. S’ha
recorregut un bon tram, però queda molt per fer. I aquesta part del
camí, l’hem de fer tots plegats, homes i dones, perquè en la defensa
de la igualtat tots i totes ens hi juguem molt.
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Dissabte 27 i diumenge 28

Actes de suport i solidaritat a l’àmbit esportiu contra la violència
de gènere a les instal·lacions esportives.

ACTIVITATS ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS

· III CONCURS DE POWER POINT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE “DIGUE-HI
LA TEVA I TRANSFORMA”
Aquest concurs pretén conscienciar a l’alumnat de la violència de gènere i  prevenir-la mitjançant
la denúncia, la reflexió o la manifestació de solidaritat amb les dones que pateixen violència masclista.
Adreçat a l’alumnat de: 3r i 4t d’ESO, 1r. de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i PQPI

· Activitats complementàries
Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre es portaran a terme als centres d’educació
secundària i primària:

- Obra de teatre: "Ja n'hi ha prou...!"
- Obra de teatre: 3,2,1...zero contra la violència de gènere.
- Tallers d'autodefensa per a noies
- Taller d'habilitats socials per la prevenció de la violència de

gènere. Taller de prevenció de les relacions abusives

DIA DE LA IGUALTAT A L’IES LES MARINES

Dimecres 17 de novembre

Conferència: Educar en Igualtat
La coeducació: més enllà de l’escola mixta

· Conferenciant: Amparo Tomé González, docent, investigadora i articulista en temes d’educació en
valors i gènere.

Reflexionar sobre els estereotips i els continguts sexistes i donar pautes per analitzar els currículums
i facilitar eines al professorat perquè esdevinguin veritables agents de canvi en la construcció
d’una societat més justa i equitativa. Coeducar significa superar les relacions de poder que
supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les
dones i dels homes per poder actuar en igualtat i reconèixer, alhora, les diferències pròpies de cada
gènere.

· Adreçat a: Professorat de l’IES Les Marines. També està obert a la participació de docents d’altres
centres educatius.

· Horari: 14.45 hores

· Lloc: IES Les Marines

Dilluns 22 de novembre a les 19 hores

ACTE CENTRAL:
· Benvinguda i presentació de les Jornades a càrrec de Joan Sau,

alcalde, i Núria Milà, regidora de Polítiques d’Igualtat

· Conferència: Per què hi ha homes que maltracten? a càrrec de:
- Maribel Cárdenas, experta en tractament de violència de gènere i polítiques d’igualtat
- Hèctor Florit, psicòleg i psicoterapeuta del Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions

no violentes de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació IReS.

· 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.

· Esquetx teatral, a càrrec de Paranoia Teatre.

· Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou

Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix Frederic Mompou.
        Servei d’intèrpret de llengua de signes (*) / Atenció domiciliària (*)
(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes i/o tinguin càrrec seu alguna persona dependent
(discapacitat, persona gran) i vulguin assistir a la conferència, poden sol·licitar aquests serveis a l’Oficina
Ciutadana de l’Ajuntament fins al dia 19 de novembre. Telèfon: 936651150 · Email: e-oac@castelldefels.org

Dimecres 24 de novembre

Escac i mat a la violència masclista
Vine a jugar i participa en una partida d’escacs sota l’eslògan Escac i mat a la violència masclista,
per denunciar els maltractaments i la violència que els homes exerceixen sobre les dones.

· Lloc: Plaça de l’Església · Horari: de 15 a 18 hores

Manifestació del Dia Internacional contra
la violència de gènere

· Sortida de la seu del Grup de Dones de Castelldefels, a les 18 hores
Recorregut: c/ Blas Infante, núm. 15 fins a l’Ajuntament

· Concentració i lectura del manifest a càrrec de Nati Pintado,
presidenta de la Xarxa Empresarial i Comercial de Castelldefels (XECC), a la plaça de l’Ajuntament.

· Actuació musical, a càrrec de la Coral Margalló, a la plaça de l’Església.

· Horari: 18 hores

Cinema: PRECIOUS
- Director: Lee Daniels.
- Premis obtinguts: 2 oscars (millor guió adaptat i actriu de repartiment;

Globus d’Or, Festival de Sudance: Gran Premi del Jurat, Premi del
Públic; Premis Independent Spirit: Pel·lícula, director, guió, actriu,
actriu secundària; Festival de Toronto: Premi del Públic

· Horari: 21 hores · Lloc: Cinema Metropol
· Entrada gratuïta. L'accés serà lliure fins a completar l'aforament de la sala.

Conferència: Educar en Igualtat
El diàleg entre mares i pares amb els seus fills i filles. La coresponsabilitat.

· Conferenciant: Amparo Tomé González, docente, investigadora i articulista en temes d’educació
en valors i gènere.

Estratègies per al diàleg amb els fills i filles en l’educació en igualtat i la coresponsabilitat en
l’àmbit familiar.

· Adreçat a: Famílias. També està obert a la participació de les AMPA d’altres centres educatius.

· Horari: 18 hores · Lloc: IES Les Marines

Dijous 25 de novembre

Teatre: Ja n’hi ha prou
Aquesta obra de teatre tracta el tema de la violència en l’àmbit
de la joventut (família, amistats, escola).
· Adreçat a: alumnat de 1r D’ESO de l’IES Les Marines
· Horari: 10.30 h · Lloc: Teatre PLAZA

Tallers “La vida de Joan i Joana”
A partir de les biografies que l’alumnat anirà construint de Joan i Joana, anirem desgranant les
diferències de gènere existents entre homes i dones.

· Adreçat a: alumnat de 2n i 3r d’ESO
· Lloc: IES Les Marines

Taller i exposició “Diversitat sexual”
Aquesta exposició presenta alguns fets històrics, lleis i notícies
a través de les vides de sis personatges de ficció, per introduir
el tema de la diversitat afectiva i sexual a l'aula. L'exposició
també fa referència a les actuacions fetes com pels acords
adoptats per l'Ajuntament de Castelldefels respecte a la diversitat sexual i la seva normalització.

· Adreçat a: alumnat de 4r d’ES0 i aula activa · Lloc: IES Les Marines

Fòrum audiovisual de debat: qui són les dones de debò?
A partir de materials audiovisuals i històries de dones, farem un debat entorn
de les imposicions del cànon de bellesa femenina, els rols socials de les dones
respecte a la cura dels altres, la dificultat de les dones per ser autònomes i
per fer realitat els seus somnis.

· Adreçat a: alumnat de 1r i 2n de batxillerat · Lloc: IES Les Marines

Manifestació No a la violència!
Amb la participació de tot l’alumnat, s’escriurà al pati el lema No a la Violència! Les lletres d'a-
quest lema serà format per l'alumnat de les diferents classes. Cada classe farà una reflexió en
forma de frases que comencin per la lletra que ells representen i aquestes reflexions es llegiran
mentre es va escrivint el lema al pati.

· Adreçat a: tot l’alumnat i professorat · Lloc: IES Les Marines


