
XXI Jornades de 
Tardor de la Dona
Del 13 al 30 de novembre de 2012

13 dimarts, 19 h
Tertúlia: La violència de gènere
Lloc: Ateneu Santfeliuenc
Organització: Casal de la Dona

21 dimecres, 17.45 h
L’hora del conte lliure de violència masclista
Lloc: Biblioteca M. Roig
Organització: Casa d’O�cis d’Animació
Sociocultural

22 dijous, 19 h
Inauguració: Exposició de patchwork
d’alumnes del Casal de la Dona
Lloc: Palau Falguera (terrasses)
Del 22 de novembre al 2 de desembre
Horari: de dimarts a dissabtes, de 18 a 20 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14 h

23 divendres
10 h
Commemoració del Dia Internacional contra
la violència vers les dones
10 a 12 h
Plenari de la Xarxa per a les dones que pateixen 
violència masclista
12 h
Lectura del Manifest contra la violència vers
les dones
Lloc: Ajuntament

27 dimarts, 19.30 h
“Paraules i fets”,  espectacle que juga amb els 
versos, els sons, la música i la dansa
Lloc: Palau Falguera (auditori)
Organització: Associació de Disminuïts Físics (ADF) i 
Dones amb Veu, amb la col·laboració de la Tertúlia 
Literària de l’Ateneu Santfeliuenc i el grup de teatre 
Sarau

28 dimecres, 19 h
Inauguració de l’exposició Itineraris de vida:
Dones compromeses a Catalunya
Oberta �ns al 14 de desembre
Lloc: Centre Cívic de Mas Lluí (c/ Estelí, 10)

Horari: de dimarts a dissabte, de 18 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h
Organització: Associació de Dones LID

29 dijous, 17.30 h
Flashmob
Lloc: pl. Vila
Organització: Casa d’O�cis d’Animació
Sociocultural
Assajos Flashmob
• Divendres 23, 20 h. Lloc: Ateneu Santfeliuenc
• Dilluns 26, 19 h. Lloc: Casal de la Gent Gran
• Dimarts 27
 - De 9 a 13.15 h, i a les 19.30 h. Lloc: Casal de la Gent Gran
 - 20 h. Lloc: Ateneu Santfeliuenc
• Dimecres 28, 10 h. Lloc: Aula Sant Feliu
• Dijous 29
 - De 9 a 12 h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
 - 12.15 h. Lloc: Centre Cívic Roses

29 dijous, 17.30 h
Intervenció del Consell d’Infants
Lloc: pl. Vila

29 dijous, 17.30 h
“Argumentum”: raonaments sobre la violència 
masclista, de M. Luz Retuerta, arxivera
comarcal i historiadora
Lloc: pl. Vila

29 dijous, 17.30 h
Gra�t, a càrrec de l’associació d’escriptors d’art 
urbà Kaligra�cs
Lloc: pl. Vila
 
30 divendres, 19 h
Taller: “El sexisme i la publicitat”
Lloc: Institut Olorda

30 divendres, 19 h
Lliurament de premis del VIII Concurs de Relats 
Breus “Joana Raspall”
Lloc: Palau Falguera (sala Àustries)
Organització: Casal de la Dona

Consell Municipal
de les Dones de
Sant Feliu de Llobregat  

La violència masclista no està en crisi

La violència vers les dones és, encara avui dia, el trist re�ex d’una societat desigual i masclista. El context actual 
de crisi econòmica i les polítiques neoliberals estan incrementant d’una forma alarmant aquestes desigualtats 
socials, oprimint les classes populars i suprimint els principis d’equitat i de justícia social.

La davallada de l’estat del benestar repercuteix també en els serveis adreçats a les dones, però és necessari fer 
palès que les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència masclista 
són innegociables i imprescindibles. 

És important poder actuar abans que les situacions siguin cròniques, cal saber on adreçar-se si estem patint 
violència masclista o si sabem que algú necessita informació i atenció. L’Ajuntament de Sant Feliu compta amb 
el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i darrerament hem posat en marxa un nou recurs: les aten-
cions psicològiques per Internet. 

Assolir un Sant Feliu de Llobregat lliure de violència masclista implica treballar totes i tots junts. La violència mas-
clista no està en crisi i ara més que mai necessitem sumar esforços tant les administracions com totes i cadascu-
na de nosaltres.
 

Conxita Fernández
Regidora de Dones i Polítiques d’Igualtat


