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DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES EN TEMPS DE COVID 
QUAN QUEDAR-SE A CASA NO ÉS EL MÉS SEGUR.
La crisi social, sanitària i econòmica que estem vivint ha augmentat considerablement els casos de 
violències masclistes i els riscos de patir-ne, fet que confirma que aquests es donen principalment 
per part de persones conegudes i en entorns íntims i suposadament de confiança. A més ha augmen-
tat especialment la violència psicològica sobretot pel que fa a mecanismes de control i de poder 
sobre les dones.

El confinament i l’aïllament a les llars amb els agressors són un factor de risc per a les dones i els 
seus fills i filles perquè veuen amb més dificultats poder sortir i ser ateses pels serveis d’atenció 
especialitzats o interposar denúncies. De fet, durant l’aïllament dels mesos de març i abril, van caure 
les denúncies per violència masclista en un 50% respecte al mateix període que l’any passat. D’altra 
banda, però, van augmentar les trucades als telèfons especialitzats d’atenció a les violències. 

És per aquest motiu que es van reforçar les vies telefòniques de contacte també en els serveis 
d’atenció del nostre territori: el SIE, Servei d’intervenció especialitzada en violència masclista, que 
va seguir fent atencions presencials d’urgència i seguiment de casos via telemàtica, i també el SIAD - 
Servei d’informació i atenció a les dones - per a altres atencions que poguessin necessitar les dones, 
que va ampliar l’atenció telefònica i va fer més seguiment de les dones ateses, que habitualment. 
També es van obrir nous canals de comunicació via mòbil, com el Telegram, més segurs i anònims.

Des de la MICOD seguirem treballant perquè la xarxa d’atenció a les violències abordi coordinada-
ment les situacions que es presentin, perquè davant la violència masclista, NI UN PAS ENRERE!

Carlota Carner Carrer, Alba Gallardo Sola, Gemma González Freixas, Laura Pavón Pérez, Carla Peña Pelegrí,
Berta Pons Molina, Coral Vázquez Hontoria · Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena



SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA  
EN VIOLÈNCIA MASCLISTA

Telèfon per demanar visita i consultes 
93 804 82 65

De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h

SERVEI GRATUÏT I CONFIDENCIAL

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

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

SIE 

SERVEIS ESPECIALITZATS 
D’ATENCIÓ A DONES

CONTACTA-HI

PER TELÈFON 
636 365 631

PER CORREU ELECTRÒNIC 
siad@micod.cat

mailto:siad%40micod.cat?subject=


ACTIVITAT: ELABORACIÓ DE CARTELLS  
REIVINDICATIUS EN LÍNIA
Elabora el teu cartell reivindicatiu per 
l’eliminació de les violències masclistes 
i penja’l a les xarxes  etiquetant  #25N 
#25NMICOD 
Ho organitza 
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Del 16 al 20 de novembre 

CAMPANYA “DIPOSITA AQUÍ  
EL TEU MASCLISME” 
Reconèixer el masclisme i desmuntar-lo 
llençant-lo simbòlicament a les papereres
Lloc 
Pels carrers del municipi
Ho organitzen 
Ajuntament d’Òdena i Ajuntament de Sta. 
Margarida de Montbui

Del 16 al 20 de novembre 

PENJADA DE PANCARTES 
contra la violència masclista als 
balcons dels ajuntaments 

IL·LUMINACIÓ LILA  
de la façana dels ajuntaments

PENJA UN DETALL LILA  
A LA FINESTRA O BALCÓ  
de casa amb motiu del 25N

Estigueu atents i atentes a les xarxes 
socials de les Biblioteques de la 
Conca d’Òdena!!  
Punt d’interès #25N virtual!

PROGRAMA D’ACTES

VIII 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 Internacio-
nal de les Dones?
Obert a tota la comarca de l’Anoia! 
Participa al concurs! Consulta’n les 
bases a www.micod.cat 
Ho organitza 
Àrea d’Igualtat de la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena.

DURANT LA SETMANA  
DEL 23 AL 29  
DE NOVEMBRE

Totes les activitats són gratuïtes

http://www.micod.cat


RECOMANACIONS DE LLIBRES  
A INSTAGRAM 
Hi ha un munt de llibres interessants envers 
la temàtica 25N. Durant aquesta setmana 
compartirem els títols d’alguns d’aquests 
llibres.
Lloc 
Instagram @jovedodena 
Ho organitza 
Ajuntament d’Òdena

Del 23 al 27 de novembre  

ens  donen una bufetada contra els nostres 
prejudicis.
Hora 
Durant les 24 h del dia
Lloc 
Cal que t’inscriguis a www.scur.cat/XZA98M 
o al QR i t’enviarem l’enllaç per veure la 
pel·lícula. També t’enviarem l’enllaç a una 
entrevista a la directora del film
Ho organitzen 
Àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, Drac 
Màgic i Cineclub Ateneu

MOSTRA DE FILMS DE DONES:  
LO QUE DIRAN de Nila Núñez, en el 
programa itinerant Conegudes (també)  
a casa... i des de casa.
Un treball de recerca sobre la qüestió de  
portar el hijab reforça l’amistat entre dues  
noies musulmanes a Barcelona. A través 
dels seus desitjos i dubtes en l’agitació de  
créixer, es qüestionaran les seves identitats 
molt diferents entre elles. Dues adoles-
cents que, entre riures, rebel·lia i afecte, 

Dissabte 21 de novembre 

CONCURS TIK TOK  “QUÈ FARIES ENVERS  
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA?” 
1. Puja un vídeo a Tik Tok explicant, cantant 
i/o ballant sobre el que faries envers la 
violència masclista 
2. Comparteix-lo a les històries d’Instagram 
3. Etiquetans! @jovedodena  
4. A més a més posa el #odenajove25N 
Lloc 
Aplicació Tik Tok i Instagram 
Ho organitza 
Ajuntament d’Òdena

Del 16 al 30 de novembre 

EXPOSICIÓ:  
LLIURES I SENSE POR

Del 18 de novembre al 9 de desembre

Eina per reflexionar sobre 
què són les violències 
sexuals, com identificar-les, 
quines són les causes i què es 
pot fer davant situacions de 
violència.
Lloc 
Vestíbul de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Igualada (visible des del carrer Sta. 
Maria).
Ho organitzen 
Ajuntament d’Igualada, Institut 
Català de les Dones i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgxTKDib0C52XLjn07BxcFmovWOh-UjLiW3bqqTe1HrZb1w/viewform?usp=send_form


4T CONCURS 
D’INSTAGRAM PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

T’agrada la fotografia? 
Tens entre 12 i 25 anys? Vols 
guanyar una targeta regal 
per valor de 100 € a Abacus 
Cooperativa? No t’ho pensis 
més i participa-hi! 

Tens temps del 25 de novembre al 18 
de gener. 
Penja les fotos a Instagram 
etiquetant #igd25N segueix a @
promociosalutigd i etiqueta el 
compte a la publicació.
Consulta’n les bases completes a 
www.igualada.cat
Ho organitza 
Departament de Sanitat i Salut 
Pública de l’Ajuntament d’Igualada

CONTACONTES: EPS! NO ÉS EL QUE 
SEMBLA, a càrrec de  Mònica Torra 
Hora  
18 h
Lloc 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, c/ de la Gui-
xera, 8. En cas de no poder fer-se presencial, 
serà virtual. 
Aforament limitat i cal inscripció prèvia a 
b.odena@diba.cat o al 937 006 630 
Ho organitza 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena

Dimecres 25 de novembre  

PARADA INSTITUCIONAL I MINUT 
DE SILENCI 
Amb motiu del Dia internacional per l’eli-
minació de la violència contra les dones.
Hora 
12 h
Lloc 
Plaça de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt
Ho organitza 
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dimecres 25 de novembre  

LECTURA DEL MANIFEST 
Del 25N Dia Internacional per l’eliminació 
de la violència contra les dones. 
Hora 
12 h
Lloc 
En directe a Instagram @jovedodena
Ho organitza 
Ajuntament d’Òdena

Dimecres 25 de novembre  

TARDA JOVE LILA EN LÍNIA 
Espai de reflexió, cures i debat entorn els 
masclismes i les violències masclistes  amb 
les persones joves del municipi.
Hora  
17:30 h 
Cal fer inscripció prèvia trucant al 938 087 
127, whatsapp 694 444 436 o a l’instagram 
del @caujove
Lloc 
Taller telemàtic a través del Cau Jove.
Ho organitza 
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dimarts 24 de novembre  

http://www.igualada.cat
mailto:b.odena%40diba.cat?subject=


DEBAT: IN-JUSTÍCIA PATRIARCAL
Abordatge jurídic entorn les violències 
masclistes i el nostre sistema judicial. 
Debat amb Marisa Fernández (advocada 
feminista, membre de Dones Juristes),  
Laura Curell Mompó (jurista SIE CC Igua-
lada) i Sara Tobío Lamoso (jurista SIE CC 
Manresa)
Hora  
18:30 h
Lloc 
En línia, lliure accés (no cal inscripció prèvia). 

Dijous 26 de novembre  

TALLER: TRIVIAL ANTI-MASCLISTA – 
KAHOOT ON LINE 
El taller consisteix en un joc dinàmic, 
entretingut i alhora reflexiu per als i les 
joves i adolescents. Mitjançant el Kahoot 
com a eina de gamificació és treballaran 
conceptes entorn la violència masclista i 
els sistema patriarcal en el que vivim.
Hora  
17:00 h 
Cal fer inscripció prèvia trucant al 938 087 
127, whatsapp 694 444 436 o a l’instagram 
del @caujove 
Lloc 
Taller telemàtic a través del Cau Jove.
Ho organitzen 
Ajuntament de la Pobla de Claramunt i 
Diputació de  Barcelona

Dijous 26 de novembre  
 ESTAMPA LA TEVA SAMARRETA AMB REFEM!
El proper 25N, vine a la #Kasernalila i 
estampa la teva samarreta amb Refem, a 
càrrec de la Marina Camprubí (@refemfe-
minisme) per commemorar el Dia Inter-
nacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones.
Hora 
Grup 1: de 17 a 17:45 h
Grup 2: de 8 a 18:45 h
Grup 3: de 19 a 19:45 h
Cal inscripció a activitatsk.igualadajove.
cat/inscripcions-tardor 
Edat 
Entre 12 i 30 anys
Lloc 
Espai Associació La MaCa
Ho organitza 
Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada

ENCÉN UNA ESPELMA
A la teva finestra o terrassa. Donarem llum 
a la foscor. 
Per vosaltres, per nosaltres i per les que ja 
no hi són.
Hora 
20 h
Ho organitza 
Associació Asocprocat

Dimecres 25 de novembre  

Dimecres 25 de novembre  

Zoom: ja.cat/25N_IN_JUSTICIA_PATRIARCAL 
Ho organitzen 
Dones Amb Empenta i Traca Assemblea 
Feminista d’Igualada

http://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-tardor
http://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-tardor
https://zoom.us/j/91781199005?pwd=UXJQV3RObUY5ZFVhV3BSdlVQSFFDUT09#success


II PREMI  
NATIVIDAD YARZA 

a la recerca en gènere

La MICOD convoca el II Premi 
Natividad Yarza per als treballs 
de recerca de batxillerat dels 
centres educatius de la Conca 
d’Òdena relacionats amb 
els feminismes i l’equitat de 
gènere.

El premi està dotat amb 1.000 € i es 
distribueix de la següent manera:
→ 500 € per a la persona guanyadora
→ 500 € per al centre educatiu que en fa 
l’acompanyament
Cal presentar el treball per correu 
electrònic a igualtat@micod.cat 
acompanyat d’un resum de 500 
paraules. 
El període de presentació de treballs 
és del 16 de novembre al 31 de gener.
Consulta’n les bases a www.micod.cat

MOSTRA DE FILMS DE DONES: OJOS 
NEGROS  de de Marta Lallana i Ivet Castelo, 
en el programa itinerant Conegudes 
(també) a casa... i des de casa.
Paula, una noia de 14 anys, ha de  passar 
l’estiu al poble d’Ojos Negros,  amb la seva 
tia i la seva àvia, les quals gairebé no co-
neix. Allà descobreix  les tensions familiars 
que es destapen  arran de la malaltia de 
la seva  àvia. Intentant escapar d’aquesta  
atmosfera asfixiant coneix Alicia,  una 
noia de la seva edat amb qui  estableix una 
intensa amistat. Al final  de l’estiu, Paula 
intuirà el que significa  fer-se gran.
Hora 
Durant les 24 h del dia.
Cal que t’inscriguis a www.scur.cat/XZA98M 
o al QR i t’enviarem l’enllaç per veure la 
pel·lícula. També t’enviarem l’enllaç a una 
entrevista a la directora del film.
Ho organitzen 
Àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, Drac 
Màgic i Cineclub Ateneu.

Dissabte 28  de novembre 

XERRADA INFORMATIVA: QUÈ ÉS EL 
SIAD? per a professionals dels Serveis 
Locals d’Ocupació dels municipis de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena
Espai informatiu sobre les característiques 
del SIAD, com i per què sorgeix un servei 
específic adreçat a dones; què ofereix, 
professionals que hi treballen, mecanismes 
de derivació i situacions específiques a 
derivar, des d’una diferenciació entre el 
servei adreçat a violència i el SIAD.
Hora 
10 h 
Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat 
Lloc 
Xerrada telemàtica. S’enviarà l’enllaç a les 
persones inscrites.
Ho organitzen 
SIAD MICOD i Àrea d’Igualtat de gènere de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Divendres 27 de novembre  

mailto:igualtat%40micod.cat?subject=
http://www.micod.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgxTKDib0C52XLjn07BxcFmovWOh-UjLiW3bqqTe1HrZb1w/viewform?usp=send_form
mailto:igualtat%40micod.cat?subject=
https://zoom.us/j/91781199005?pwd=UXJQV3RObUY5ZFVhV3BSdlVQSFFDUT09#success


TALLER: DESGRANANT LA MIRADA
Com ens mirem? Què s’amaga en la nostra 
mirada? Quins prejudicis o quins judicis 
de valor? Quins cànons de bellesa i quines 
expectatives heretades fan que aquesta 
mirada sigui dura o feridora? A través de 
l’expressió creativa i el treball en grup 
crearem un espai de reflexió personal i 
col·lectiu d’aquells conceptes i mandats 
que s’amaguen en la imatge que tenim de 
nosaltres mateixes i que (conscientment i 
inconscientment) ens limiten.
Hora  
de 16 a 18 h

Dimarts 1 de desembre  

litats personals i l’empoderament, a través 
del debat i del teatre de les oprimides. 
Taller no mixt (no homes cishetero).
Hora  
de 16 a 20 h
Cal inscripció prèvia a activitatsk.igualadajo-
ve.cat/inscripcions-tardor 
Lloc 
Cal Badia. Si no es pot fer presencial es farà 
de manera telemàtica.
Edat 
Joves entre 14 i 30 anys
Ho organitzen 
Departament de Joventut i Servei d’igual-
tat de gènere de l’Ajuntament d’Igualada i 
Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena

XERRADA FORMATIVA: ON SÓN LES 
VIOLÈNCIES?  Taller telemàtic per a alumnat 
de l’Escola Municipal d’Art La Gaspar
Introducció als conceptes de socialització 
de gènere/ binarisme; l’amor romàntic 
i introducció a les violències masclistes 

Dilluns 30 de novembre  

(violència de gènere, violències sexuals i 
altres violències).
Hora 
de 10:30 a 12:30 h
Ho organitzen 
SIAD MICOD, Àrea d’Igualtat de gènere de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
Escola Municipal d’Art La Gaspar

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA PER 
A L’APODERAMENT DE DONES I PERSONES 
DEL COL·LECTIU LGTBI a càrrec de l’entitat 
FILIGRANA
Espai en el qual s’invitarà a la reflexió 
sobre la necessitat de defensar-nos davant 
de les violències masclistes, sobre les qua-

Dissabte 28  de novembre 

CONTACONTES: CONTES DE COLOR LILA, 
QUE L’AMOR S’HI ENFILA a càrrec de  
Mònica Torra 
Hora  
12 h
Lloc 
Instagram Live de la Biblioteca Central 
d’Igualada @bibliotecaigualada 
Ho organitza 
Àrea d’Igualtat de gènere de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena, Biblioteca 
Central d’Igualada, Biblioteca Mont-Àgora 
de Santa Margarida de Montbui, Biblioteca 
Municipal Can Papasseit de Vilanova del 
Camí, Biblioteca de la Pobla de Claramunt i 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena

Dissabte 28  de novembre 

https://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-tardor/
https://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-tardor/
https://zoom.us/j/91781199005?pwd=UXJQV3RObUY5ZFVhV3BSdlVQSFFDUT09#success


TALLER: EINES PER GESTIONAR MILLOR LES 
EMOCIONS EN TEMPS DIFÍCILS
L’objectiu d’aquesta formació és aprendre 
eines de gestió emocional útils i fàcils per 
poder aplicar en els nostres reptes del dia 
a dia. Aprendre a sostenir-nos emocional-
ment quan aquestes prenen el control, 
aprendre a sostenir la por, la incertesa, la 
frustració, les emocions més incòmodes…
Hora 
de 19 a 21 h
Cal inscripció prèvia. Fins el dia 1 de desem-
bre a igualtat@aj-igualada.net
Ho organitza 
Servei d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dijous 3 i 10 de desembre  

MOSTRA DE FILMS DE DONES: LES 
RESILIENTS de Cristina Madrid, en el 
programa itinerant Conegudes (també) a 
casa... i des de casa.
Les resilients és un documental que mostra, 
a través de quatre bandes formades majo-
ritàriament per dones, una part de l’escena 
musical feminista que està brotant en els 
darrers temps a Catalunya i Espanya. Es 
tracta d’un retrat a través de la mirada de 
quatre exemples que formen
part d’aquesta escena: el folk de Roba 
Estesa, el hip-hop de Tribade, el soul de The 
Sey Sisters i el jazz electrònic de Clara Peya.
Hora 
Durant les 24 h del dia. 
Cal que t’inscriguis a  www.scur.cat/XZA98M 
o al QR i t’enviarem l’enllaç per veure la 
pel·lícula. També t’enviarem l’enllaç a una 
entrevista a la directora del film.
Ho organitzen 
Àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, Drac 
Màgic i Cineclub Ateneu.

Dissabte 5 de desembre
Lloc 
Espai Jove Can Muscons (pendent de com 
evolucioni la situació de crisi sanitària)
Ho organitzen 
Espai Jove Can Muscons, àrea d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí amb el 
suport de la Diputació de Barcelona

TALLER: MICROMASCLISMES QUOTIDIANS 
EN TOC D’IRONIA a càrrec de Dones Amb 
Empenta
Aquest taller està dissenyat per identificar 
comportaments masclistes que estan 
normalitzats socialment i presents en les 
relacions de parella, en la vida familiar, en 
l’àmbit laboral, social i comunitari. Aquests 
comportaments i actuacions són la base 
de les violències masclistes i suposen un 
obstacle per assolir la igualtat real entre 
homes i dones.
Hora  
de 19 h 
Taller telemàtic.  
Cal inscriure’s a scur.cat/
JYY4YD o al QR i us envia-
rem l’enllaç a la sala.

Dimecres 2 de desembre

Ho organitza 
Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomu-
nitat

mailto:igualtat%40aj-igualada.net?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgxTKDib0C52XLjn07BxcFmovWOh-UjLiW3bqqTe1HrZb1w/viewform?usp=send_form
http://scur.cat/JYY4YD
http://scur.cat/JYY4YD


HO ORGANITZA I COORDINA

AMB EL SUPORT DE

HO ORGANITZEN

25 N
Dia internacional per a  

l’eliminació de la violència 
contra les dones

www.micod.cat             @micod_cat              mancomunitat_conca_odena

http://www.micod.cat
https://twitter.com/micod_cat
https://twitter.com/micod_cat
https://www.instagram.com/mancomunitat_conca_odena/
https://www.facebook.com/mancomunitat_conca_odena

	Botón 10: 
	Botón 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 6: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 7: 
	Botón 8: 


