
Les violències masclistes normalitzades, en el punt de mira

Un any més, des de l’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena llancem al carrer el 
programa d’accions al voltant de la  commemoració del 25 de novembre, farcit d’actes, activitats i tallers 
d’interès per a dones, homes i persones no binàries.

Les violències que hem patit les dones al llarg de la història prenen diferents formes: violència física, 
sexual, psicològica, econòmica i cultural. Les quals ens han afectat a totes des del moment de néixer fins 
a l’envelliment. Han format part de la nostra quotidianitat i convivim amb elles. Així doncs, la violència 
exercida cap a les dones per part de parelles o exparelles, no és l’única forma de violència que vivim.  Per 
aquest motiu, enguany hem volgut posar especial èmfasi en aquelles violències normalitzades, que 
assumim com un  peatge en el nostre dia a dia i que són la justificació de moltes de les discriminacions 
que actualment encara hem d’afrontar. Les imatges publicitàries sexistes, el tractament dels casos de 
violència en els mitjans de comunicació, la taxa que les dones hem de pagar sobre determinats 
productes, alguns dels quals són de necessitat bàsica, són un recull dels àmbits que hem treballat en 
aquesta programació. Sense oblidar aquelles violències fruit de la intersecció dona i lloc d’origen, que 
genera greus conseqüències, com és el cas de la mutilació genital femenina. 

Així doncs, des de l’Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena reivindiquem el 
dret a una vida lliure de violències masclistes i a la capacitat de decisió sobre els nostres cossos i les 
nostres vides, independentment de la nostra sexualitat i identitat de gènere, fent partícips els homes en 
aquesta lluita, en el treball per construir noves formes de masculinitat que es basin en la corresponsa-
bilitat i la no-violència. I us convidem a participar de tots els actes  que es recullen en la present progra-
mació.
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SIAD MICOD 
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, 
ofereix informació, primera atenció, acompanyament, a les dones en tots els àmbits 
relacionats amb la seva vida laboral, social personal i familiar.
Servei gratuït i confidencial.



Del 21 de novembre al 28 de novembre
PENJADA DE PANCARTES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA als balcons 
dels ajuntaments de la MICOD.

Dilluns 4 de novembre
TALLER: Desmuntem el masclisme a càrrec de Neus Folguera, psicòloga 
i tallerista. Hora: 17:00h – 19:00h Lloc: Centre Cívic del barri de la Pau, Vilanova 
del Camí. Ho organitza:  Ajuntament de Vilanova del Camí
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

Dimecres 6 de novembre
TEATREFÒRUM: PROU...! 
Descipció: Obra sobre violències sexuals, a càrrec de la companyia Impacta’t. 
Amb l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Montbui.
Hora: 10:30h Lloc: sala de Cinema MontÀgora
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i Institut Montbui. 
Hi col·labora: Diputació de Barcelona.

De l’11 al 22 de Novembre
ACTIVITAT: Recollida de sabates usades de nena i dona
Descripció:Recollida de sabates usades per dur a terme l’acció que es farà dia 
23 de novembre. Punts de recollida: Escola Maria Borès, Ateneu Gumersind Bisbal 
i Cau Jove Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dimarts 12 de Novembre
TALLER: I tu, com lligues?
Descripció: Taller que  busca reflexionar entorn les desigualtats entre noies i 
nois a l’hora de relacionar-se, els límits que establim i el consentiment en la 
parella. Hora: 17:00h Lloc: La Cooperativa, Castellolí
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Castellolí

Dijous 21 de novembre
PONÈNCIA: “Canviar les imatges per canviar el món” a càrrec de 
Yolanda Domínguez, artista visual i experta en comunicació i gènere.
Descripció: Ponència adreçada a alumnes relacionats amb el món de 
la comunicació i les arts plàstiques, en la qual s’analitza la importància i el
paper que desenvolupen les imatges en la construcció de la nostra identitat i 
del nostre gènere. 
Hora: 12:30h Lloc: sala d’actes Andrés Calvo de l’Institut Pere Vives Vich, 
Igualada Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dijous 21 de novembre
CONTES PER LA IGUALTAT: A cop de conte. 
Descripció: Diferents relats que tracten les diferents formes de violència 
de gènere. Hora: 18:00 h Lloc: Biblioteca municipal de la Pobla de Claramunt.
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

Dijous 21 de novembre
TALLER: Jo no vull ser una superwoman, a càrrec de Neus Folguera, 
psicòloga i tallerista.
Descripció: Taller dirigit a dones adultes en el qual es qüestionen els rols 
tradicionals de la cultura heteropatriarcal i s’identifiquen relacions saludables i 
violències masclistes normalitzades. 
Hora: 19:00 h  Lloc: Centre Cívic La Vinícola, Santa Margarida de Montbui
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
Hi col·labora: Diputació de Barcelona.

Divendres 22 de novembre
ACTIVITAT: Pintada de mural contra la violència a les dones. 
Descripció: Activitat amb l’objectiu  de  prevenir i conscienciar de la violència de 
gènere. Hora: de 17:00 a 19:00h Lloc: Cau jove de la Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt 

Dissabte 23 de novembre
ACTIVITAT: Pintada de sabates vermelles
Descripció: Acció en memòria de les dones víctimes de violència masclista
Hora: d’11:00h a 13:00 h Lloc: plaça de l’Ajuntament, la Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dilluns 25 de novembre
LECTURA DEL MANIFEST DE CCOO amb motiu del dia internacional de 
la no violència contra les dones i les nenes.  
Hora: 11:00h Lloc: Davant del local de CCOO a Igualada, Passeig Verdaguer nº 
50 Ho organitza: CCOO Anoia

Dilluns 25 de novembre
ACCIÓ: LA CURA de les alumnes de Gràfica Publicitària contra la 
violència masclista
Descripció: Acció performàtica de repartiment de flyers que ofereixen la cura 
definitiva per superar el masclisme.
Hora: d’11:30 h a 13:00h Lloc: L’acció es durà a terme a diferents espais de la 
ciutat d’Igualada. Ho organitza: Departament de coeducació i d’igualtat de l’escola 
municipal d’art La Gaspar

Dilluns 25 de novembre
TALLER: Autodefensa feminista per a l’apoderament de dones i 
persones del col·lectiu LGTBI, a càrrec de l’entitat FILIGRANA.
Hora: de 17:30 a 19:30h Lloc: La Kaserna, Igualada. Cal inscripció prèvia a 
igualtat@micod.cat màxim 22 de novembre. Aforament limitat.  Taller gratuït! 
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada. 

Dilluns 25 de novembre
ACCIÓ PARTICIPATIVA de denúncia de publicitat sexista.
Descripció: Acció en la qual s’invita  als i a les joves a cercar imatges de 
publicitat sexista. Podeu fer arribar aquesta publicitat per correu electrònic a 
pij@igualada.net o portar-les a la Kaserna.  
Hora: Les imatges romandran penjades a la Kaserna el dilluns 25. Lloc: La Kaserna, 
Igualada Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada. 

Dilluns 25 de novembre
Lectura del manifest institucional de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt.
Hora: 18:00 h Lloc: plaça de l’Ajuntament, La Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dilluns 25 de novembre
ENCESA D’ESPELMES LILES, lectura de poemes 
i actuació musical.
Descripció: Encesa d’espelmes liles en memòria de les víctimes de violència 
masclista. Hora: 18:00h Lloc: plaça del Mercat (En cas de pluja, al centre cívic Can 
Papasseit), Vilanova del Camí. 
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

Dilluns 25 de novembre
XERRADA: La taxa rosa,  a càrrec d’Ibana Tomàs, tècnica de la Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament d’Igualada. 
Descripció: La “taxa rosa” és aquell sobrepreu que ha pagar la consumidora per 
raó de gènereHora: 19:00 h Lloc: sala polivalent de l’Ajuntament de Jorba. 
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i les Dones de Jorba.

Dilluns 25 de novembre
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ CENDRES.
Exposició sobre el procés de recuperació després de patir violència de gènere. 
Hora: 19:30h Lloc: espai jove Can Muscons, Vilanova del Camí
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 
i el Departament de Joventut de Vilanova del Camí

Dimarts 26 de novembre
TALLER: Va de privilegis, noves masculinitats 
Descripció: Hi ha homes amb una mirada igualitària, que repensen les seves 
relacions i els seus comportaments envers les dones. I és amb aquest canvi 
d’actitud que es van obrint camí les noves masculinitats.
Hora: 17:00 h Lloc: espai jove Can Muscons, Vilanova del Camí
Ho organitzen: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i 
Àrea d’Igualtat Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Dimarts 26 de novembre
TEATRE: Això és amor?De la cooperativa Trama
Descripció: Representació d’una relació de parella en tres escenes. Després de 

cadascuna d’elles, s’obrirà un espai de debat relacionat amb el que s’ha vist.
Hora: 19:30 h Lloc: Teatre Unió Agrícola, Òdena Activitat gratuïta! 
Ho organitza: Departament de joventut de l’Ajuntament d’Òdena  
Hi col·labora: Diputació de Barcelona.

Dimarts 26 de novembre
CINE FÒRUM: Womanhood de Beryl Magoko, Alemanya – Kenya, 
90’ VOSE, Docs Barcelona Distribution. I col·loqui posterior a càrrec d’Eva Martínez, 
llevadora de l’ASSIR. 
Descripció: Amb 10 anys, la Beryl Magoko era una nena que creixia en un poble 
rural de Kenya i pensava que totes les nenes del món havien de ser 
“circumcidades” a través de la mutilació genital femenina (MGF).
Hora: de 19:00h a 21:00 h Lloc: Cinema Ateneu, Igualada. Activitat gratuïta!
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena Hi col·labora: Cinema Ateneu

Dimecres 27 de novembre
PRESENTACIÓ Protocol per a l’abordatge de la intervenció amb infants 
víctimes de la violència masclista.
Descripció: L'acte constarà d'una ponència a càrrec del Sr. Raúl Lizana Zamudio, 
doctor en Psicopatologia infantojuvenil UAB. El títol és: Violència masclista en 
la parella i infància: nenes i nenes víctimes de la violència.
A continuació, es presentarà el contingut del protocol. 
Lloc: Campus Motor Anoia, Castellolí Hora: de 9.30 a 12.30 h 
Ho organitza: Consell Comarcal de l’Anoia.

Dijous 28 de novembre
TALLER: gelosia i violència
Descripció: El taller pretén conscienciar el jovent de com alguns comportaments 
relacionats amb la gelosia no tenen lloc en les relacions amoroses sanes. 
Hora: 17:00 h Lloc: espai jove Can Muscons, Vilanova del Camí
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

Dijous 28 de novembre
PRESENTACIÓ del llibre De la poma a la pantalla, de l’autora Marta 
Roqueta, periodista i escriptora. 
Hora: 18:00 h Lloc: Biblioteca Atzavara, Òdena Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i Biblioteca Atzavara.

Dijous 28 de novembre
TAULA RODONA a l’entorn de les violències masclistes. Reflexions i 
propostes de sensibilització i prevenció. 
Participants: Èlia Palomas i Oliva, activista i representant de la Plataforma 
Feminista de l’Anoia; Eva Raich Soriguera, directora de l’Institut Montbui; 
Margarida Fité Girvés, coordinadora tècnica i responsable del Programa de 
Prevenció i Sensibilització de DAE, i una persona representat de La Falka 
feminista. Hora: 19:00 h Lloc: sala de socis de l’Ateneu, Igualada
Ho organitzen: Amnistia Internacional i Dones amb Empenta.
 
Dijous 28 de novembre
CINEFÒRUM: Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino 
Espanya, 2018, 90’.  En el marc de la MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS 
DE DONES.  
Hora: 20:00 h Lloc: Cinema Mont-Àgora, Santa Margarida de Montbui
Gratuït. Després del visionat de la pel·lícula tindrà lloc un fòrum amb una 
persona de l’equip de Drac Màgic.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. 

Dilluns 2 de desembre
TALLER: El tractament de la violència masclista en la comunicació
a càrrec de Dones amb Empenta. 
Descripció: Aquest taller ens ajudarà a identificar la violència masclista, analitzar 
formats comunicatius amb perspectiva de gènere i generar consciència col·lectiva 
davant la violència masclista. 
Hora: 19:00h – 21:00 h Lloc: espai Mont-Àgora, Santa Margarida de Montbui
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 
i Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
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EXPOSICIÓ: 
CENDRES
L'exposició 'Projecte Cendres' neix de la necessitat de donar visibilitat a 
una de les parts menys visibles de la violència masclista: la recuperació 
de les víctimes. Sis d'aquestes dones han format parella artística i 
testimonial amb sis fotògrafes, totes elles d'Igualada i Saragossa.Han 
captat imatges que mostren les seqüeles, les eines per superar-les i la 
recuperació i sanació de les víctimes. El 'Projecte Cendres' és fruit d'un 
projecte que s’ha pogut dur a terme gràcies als pressupostos participatius 
de La Kaserna, del Departament de Joventut de l'Ajuntament d’Igualada.
Dies: Des de dilluns 25 de novembre fins dilluns 2 de desembre.
Horaris: De 17:00h a 19:00h
Lloc: espai jove Can Muscons, camí Cementiri, 15, Vilanova del Camí
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i Departament de Joventut de Vilanova del Camí.

3r CONCURS D’INSTAGRAM 
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 càmera Polaroid Snap Touch Instant Digital?  No t’ho pensis 
més i participa-hi!Tens temps del 25 de novembre al 13 de 
gener. Penja les fotos a Instagram etiquetant #igd25N i 
mencionant @promociosalutigd
Consulta’n les bases completes a www.igualada.cat Ho organitza: 
Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada.

VI CONCURS 
DE CARTELLS DEL 8 DE MARÇ 
Tens 16 anys o més? 
Vols guanyar 300 euros? 
Vols que el teu cartell sigui la imatge gràfica del proper 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones?
Si ets de la Conca d’Òdena participa al concurs! 

Consulta’n les bases a www.micod.cat 
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

I PREMI Natividad Yarza a la 
recerca en gènere
La MICOD convoca el I Premi Natividad Yarza per als treballs de recerca 
de batxillerat dels centres educatius de la Conca d’Òdena, que abordin 
temes sobre gènere. 

El premi està dotat amb 1.000 € i es distribueix de la següent manera:
- 500€ per el/la guanyador/a que es lliuraran en un acte el Dia 
Internacional de les Dones  
- 500 € pel centre en forma d’activitats integrades en el 
Programa de Coeducació de la MICOD. 
Aquestes activitats es duran a terme el curs 2020/21.

Cal presentar el treball per correu electrònic a igualtat@micod.cat 
acompanyat d’un resum de 500 paraules. És important que es lliuri en 
format pdf i sense referència de l’autoria, de la persona que l’ha tutoritzat 
ni del centre escolar.  El període de presentació de treballs és del 18 de 
novembre – 17 de gener
Se’n poden consultar les bases a www.micod.cat


