Presentem un any més l’agenda d’actes del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones que
es commemora cada 25 de novembre. Activitats amb l’objectiu de visibilitzar i entendre què és la violència
masclista i que apropen recursos per tal d’identificar-la i donar-hi resposta. Identificar la violència és essencial i
un repte important, ja que s’instaura de forma normalitzada i naturalitzada en les relacions de parella, familiars,
socials i també professionals.
És per això que la campanya d’aquest any explica les 3 fases del cicle de la violència masclista. En un díptic hem
volgut facilitar a joves (i no tan joves) eines per identificar si estan vivint una situació de violència en primera
persona. El material es repartirà a tots els instituts de la Conca d’Òdena i es podrà trobar als espais de joves.
Us convidem a participar en els actes que es proposen; podeu visitar una exposició, hi ha moltes activitats per a
joves organitzades des dels departaments de joventut dels municipis de la Mancomunitat, trobareu també un taller
de defensa personal per a dones, concursos, cinema o també tallers infantils.

1r CONCURS D’INSTAGRAM

PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
T’agrada la fotografia? Tens entre 12 i 35 anys? Vols guanyar una
càmara Polaroid Snap Touch Instant Digital Camera?
No t’ho pensis més i participa-hi!
Tens temps del 25 de novembre al 8 de gener.
Consulta les bases completes a www.igualada.cat

Ho organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada

EXPOSICIÓ: No tot s’hi val.
De festa, actituds festives i no sexistes!
Orientada al jovent. Es treballaran les diferents situacions
quotidianes en el marc de l’oci i la festa. Conceptes com
feminisme, llenguatge sexista, homofòbia, masclisme, patriarcat,
violència de gènere. Vine a conèixer-la! On la podreu trobar?
13 al 19 novembre: Espai Jove. C/Verge del Cap 26. Vilanova del Camí
20 al 26 novembre: La Kaserna. Trav. St. Jaume s/n. Igualada
27 novembre al 3 desembre: Espai Jove. Centre Cívic el Pla. C/Unió, 2. Òdena
4 al 17 desembre: Cau Jove. Pl. de la Vila, 1. La Pobla de Claramunt
18 al 22 desembre: MontJove. C/ St. Miquel, 5 baixos. Sta Margarida Montbui
Ho organitzen: Mancomunitat Conca d’Òdena i departaments de joventut.

Del 4 de desembre al 31 de gener
EXPOSICIÓ: Reconstruccions
La vivència d'un trauma suposa una reestructuració de la personalitat
i una relació diferent amb el món. Deixa un rastre que no s'esborrarà
mai, però sobre del qual es pot tornar a construir...
Lloc: La Kaserna. Trav. St. Jaume s/n Igualada.
Entrada lliure. +info: igualadajove.cat
Ho organitza: Alumnat de visual i plàstica INS Badia i Margarit.
Hi col·labora: La Kaserna.
Dilluns 13 de novembre
PENJADA DE PANCARTES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
Als balcons dels ajuntaments de la Mancomunitat
Dijous 16 de novembre
DINÀMIQUES per reflexionar sobre les relacions afectives,
violències masclistes i rols
L’objectiu del taller serà desmuntar mites i obtenir un lema per
pintar un grafit. El taller és per a joves de Vilanova del Camí.
Hora: 2/4 de 5 de la tarda. Lloc: Espai Jove de Vilanova del Camí
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí.
Dijous 16 de novembre
CINEMA: Brava (2017) de Roser Aguilar
Descripció: La vida de la Janine sembla anar molt bé fins que pateix
un assalt al metro i tot s'enfonsa. Fuig del seu turment interior, escapa
al poble on ara viu el seu pare, oculta a tots les seves ferides i intenta
relaxar-se. Però allà, lluny de trobar la pau, coneixerà el seu costat
més fosc. Hora: 8 del vespre. Lloc: Cinema Ateneu
Preu: 4,5€ (cal consultar descomptes)
Ho organitzen: Cineclub Ateneu, Acadèmia del Cinema Català, Ajuntament
d'Igualada i Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.

Dimecres 22 de novembre
TALLER: Ser un home de veritat... noves masculinitats, a
càrrec de Dones amb Empenta. És crucial fer pedagogia des
d’allò positiu, aportant referents de canvis, perquè sense el moviment
de tots i totes, les relacions igualitàries no seran possibles. Amb
aquest taller treballarem i reflexionarem sobre aquests conceptes,
figures i processos.
Hora: 6 de la tarda. Lloc: Casal de Joves
Ho organitzen: Mancomunitat Conca d’Òdena i Casal de Joves d’Igualada.
Dijous 23 de novembre
TRET DE SORTIDA DEL “PROCÉS PARTICIPATIU SALUT I
DONES”. Abordatge de la violència masclista dirigida a dones de
l’Anoia. Vine i fes sentir la teva veu. Si encara no t’has inscrit al Procés
Participatiu, recorda que s’ha ampliat el termini d’inscripcions! Envia
un correu electrònic a promociosalut@aj-igualada.net o bé trucant al
938031950 ext409
+info:http://www.igualada.cat/ca/regidories/sanitat-i-salut-publica/
habits-saludables/proces-participatiu-salut-i-dones
Hora: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre d’Igualada (C/Trinitat, 12)
Ho organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada.
Divendres 24 de novembre
LECTURA DEL MANIFEST de CCOO Catalunya,
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Hora: 12 del migdia
Lloc: davant local CCOO, Passeig Verdaguer, 50. Igualada
Ho organitza: CCOO Anoia.

Divendres 24 de novembre
PROGRAMA ESPECIAL DE LA CARMANYOLA: Herència i
resiliència en la violència masclista amb la psicòloga Verónica
Amezcua i la mediadora Núria Sánchez
Hora: de 12 a 13 h. Ho organitza: Ràdio Nova de Vilanova del Camí.
Divendres 24 de novembre
XERRADA: Impacte de les lleis en les dones magrebines en
situació de conflicte i ruptura matrimonial, amb el Dr. KHalil
Idrissi jurista del Marroc i la Sra. Soledad Montserrat advocada del SIE
de la Catalunya Central. Temes: Inscripció de sentències, execucions
de manutencions, separació de béns, la Mudawana.
Es disposarà d’un servei de traducció-interpretació.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda. Lloc: auditori del Museu de la Pell
d’Igualada. Hi haurà espai d’acollida per a infants.
Ho organitzen: Consell Comarcal de l’Anoia, Associació sociocultural Arrels i
Branques per la Cooperació al desenvolupament.

Hi col·labora: Servei d’intervenció Especialitzada (SIE) Catalunya Central.
Divendres 24 de novembre
TALLER contes contra la violència masclista amb l’Anna Garcia
i a continuació TALLER Fem volar els desitjos, on els infants
escriuran els seus desitjos contra la violència masclista amb
Anima’ns.
Hora: 6 de la tarda. Lloc: vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada
A continuació... LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL del Dia
internacional per l’eliminació de la violència contra les dones i fem
volar els desitjos. Lloc: plaça de l’Ajuntament d’Igualada
Ho organitza: Mancomunitat Conca d’Òdena.
Dissabte 25 de novembre:
PINTEM UN GRAFIT. Arran del taller del passat 16 de novembre, els i
les joves de Vilanova del Camí pintarem un grafit per a l’eradicació de
la violència masclista. Hora: 11 del matí. Lloc: Espai Jove de Vilanova
del Camí. Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí
Diumenge 26 de novembre
CAMINADA: Vesteix-te de lila i vine a caminar.
Hora: 9 del matí. Lloc de sortida: Plaça de la Font
Ho organitzen: Fòrum de dones d’Òdena i Colla Excursionista d’Òdena.
Dilluns 27 de novembre
TALLER: Sexisme a les cançons, a càrrec de Dones amb Empenta.
Anàlisis del sexisme que apareix a la música i recursos per
desmuntar estereotips i detectar continguts sexistes i violents. Hora:
6 de la tarda. Lloc: Casal de Joves
Ho organitzen: Mancomunitat Conca d’Òdena i Casal de Joves d’Igualada.
Dimecres 29 de novembre
TALLER: Prou sexisme fem un rap, a càrrec de Les Vvitch
Creació de la lletra d’una cançó relacionada amb les violències
masclistes i debat sobre gènere al trap i hip-hop. Per a joves de 12 a
18 anys. Obert a tothom. Cal inscriure’s prèviament a
pij@aj-igualada.net o al telèfon 93 8041801. Hora: de 5 a 8 de la
tarda. Lloc: La Kaserna. Trav. St. Jaume s/n. Igualada
Ho organitza: Kaserna Jove.
Dimecres 29 de novembre
TALLER PRÀCTIC: Fem Autodefensa! A càrrec de Karin Konkle de
l’entitat AUTODEFENSA. Taller pràctic per a dones on es treballarà la
consciència de l’espai i del propi cos. Abordarem l’autodefensa des
d’una perspectiva de gènere. Hora: de 6 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igualadí. C/ Sant Pau, 9
Gratuït. Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat o al telèfon
938031950 ext.428. Aforament limitat a 20 dones.
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Dijous 30 de novembre
TALLER: I tu, com lligues? A càrrec de Centre Jove
d’Anticoncepció i sexualitat. Taller on es treballarà el consentiment i
les relacions sexuals respectuoses. Adreçat a joves de la Conca, de
12 a 16 anys. Hora: de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. Lloc: Cau
Jove La Pobla. Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.
Dijous 30 de novembre
TEATRE FÒRUM És de conya? càrrec de NUS Teatre i Acció Social.
Adreçada a joves, pares i mares i educadors/es de la Conca.
Socialització de gènere. Mites de l’amor romàntic. Identificació de
violència. Gestió del conflicte. Hora: 8 del vespre. Lloc: Teatre Centre
Unió Agrícola. Gratuït. Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

SERVEI GRATUÏT I CONFIDENCIAL

