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Als barris de la Salut i Can Calders, es
desenvoluparà una campanya en contra de la
violència vers les dones. Els comerços dels barris
implicats diuen: “Trenquem el silenci-25N”

Oficina d’Intervenció Integral
Can Calders - La Salut



Com cada any, des del Programa de la Dona de l’Ajuntament
de Sant Feliu celebrem les Jornades de Tardor de la Dona,
que enguany són les XVII. Durant aquest mes aprofitarem
l’ocasió per sensibilitzar de forma integral tota la població
amb relació a la violència masclista.

Celebrarem també que aquest any el Parlament català ha
aprovat la llei del dret de les dones per a l'eradicació de la
violència masclista. Amb aquesta nova llei es recullen les
actuacions que els poders públics catalans han de dur a
terme contra la violència masclista i s’exposa la idea d’actuar
de manera integral contra totes les formes d'aquesta violència.

La llei ha posat al centre les dones com a subjectes de dret
i la consideració que la violència masclista és una greu
vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals,
així com un impediment per assolir la plena ciutadania, la
seva autonomia i la llibertat.

Aquestes Jornades, doncs, ajuden a fer visible aquesta
problemàtica per tal de seguir treballant-lo de manera integral.

Tots i totes esteu convidats a participar-hi.

M. Teresa Calzada López
Regidora d’Igualtat i Participació Ciutadana

Divendres 14 de novembre
19 h IV Concurs literari per a dones “Joana Raspall”
Sala dels Àustries
Organitza: Casal de la Dona

Dijous  20 de novembre
19 h Veredicte de la guanyadora de la VII Beca de Recerca
Blanca Bardiera
Xerrada: "Les veus silenciades. La repressió franquista
contra les dones", a càrrec de Margarida Góméz Inglada,
doctora en història i directora de l'Arxiu Municipal del
Prat de Llobregat.
Presentació de l’estat del treball de la VI Beca, a càrrec
de la pròpia autora, Neus Ribas Devesa
Torre del Roser
Organitza: Programa de la Dona i Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat

Divendres 21 de novembre
11 h Taller de sensibilització en perspectiva de gènere,
per a l’alumnat de la Casa d’Oficis
Torre del Roser

22 h “La violència masclista. El feminicidi a Mèxic”
Mostra d’art (instal·lació artística)
Videofòrum (projecció de videoart i documental)
Artistes: Eva Sánchez i Serrapujol
Conferenciant: Eva Sánchez, historiadora de l’art
CineBaix

 Dilluns 24 de novembre
18 h Xerrada: “Com es treballa l’atenció a les dones
víctimes de violència des del grup d’Atenció a la Víctima
dels Mossos d’Esquadra”
Centre de Dones Neus Miró

 Dimarts 25 de novembre
Dia Internacional contra la Violència vers les Dones

MATÍ:
De 9.30 a 12 h Ple de la Xarxa de Coordinació i Atenció
a les Dones Víctimes de Violència. Presentació de la
memòria 2008. Xerrada sobre la nova llei del dret de les
dones per a l’eradicació de la violència masclista, a càrrec
de Pilar Recasens, col·laboradora del SIOD (Servei
d’Informació i Orientació a les Dones)
Sala de Plens

12 h Lectura del manifest contra la violència vers les
dones. 5 minuts de silenci per les víctimes
Plaça de la Vila

TARDA:
17 h Actes de reconeixement de les dones que pateixen
violència:
Vídeo: Reflexionem entorn de la viol ncia masclista
Pintem en contra de la violència masclista
Batucada contra la violència masclista
Plaça de la Vila

18 h Lectura de la carta del Consell d’Infants
Lectura del manifest del Consell de Dones de Sant Feliu
2008.
Plaça de la Vila

20 h Lectura d’escrits de dones en contra la violència
masclista. Intervenció del Consell Municipal de les Dones
en el ple municipal
Sala de Plens

 Dimecres 26 de novembre
18 h Taller: “La representació de la violència vers les
dones en els mitjans de comunicació”
Centre de Formació de Persones Adultes Mestre Esteve

19.30 h Conferència: “El paper de les dones en la
construcció de la pau”.
Ateneu Santfeliuenc
Organitza: Dones amb Iniciativa de Sant Feliu

 Dijous 27 de novembre
19 h Conferència: “Isabel II d’Espanya, la malmaridada”,
a càrrec de la Sra. Montserrat Rico
Saló dels Àustries
Organitza: ACID (Associació Comarcal per la Igualtat de les
Dones)

 Divendres 28 de novembre
10 h Taller: “La representació de la violència vers les
dones en els mitjans de comunicació”
Centre de Formació de Persones Adultes Mestre Esteve


