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ATUREM LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dia Internacional per l'erradicació
de les violències envers les dones
Actes entorn el 25 de novembre
a Sant Joan Despí

“Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents
i totalment lliures” (Rosa Luxemburg)

III JORNADA FEMINISTA
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dissabte, 28 de novembre,
en directe per Youtube de DespíTV
10.00 Xerrada amb Towanda Rebels
Abolicionismo: una propuesta feminista
Zua Méndez (humanista i actriu) i Teresa Lozano (periodista i actriu) són les
creadores de Towanda Rebels, un canal de comunicació feminista que va
començar el 2017 per YouTube. Ha anat creixent fins a transformar-se en un
projecte que uneix divulgació i formació feminista, amb col·laboració als mitjans
i amb creació de continguts de ficció amb perspectiva de gènere.
11.30 Descans
12.00 Taula Rodona
Les violències masclistes en temps de Covid-19.
Un espai per reflexionar, debatre i compartir la realitat de les violències
masclistes durant l’estat d’alarma i els reptes actuals que ens planteja la crisi
econòmica i social de la Covid-19
• Olga Ciorda, mossa d’Esquadra del GAV de Cornellà
• Txus Rodríguez, directora del SIE de Sant Feliu del Llobregat

ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES
Dissabte 21 i diumenge 22 de novembre

Itinerari de Dones: El llegat de les dones de Sant Joan Despí

Lloc inici: Mercat del Centre
Lloc final: Mercat de les Planes
Hora: 11.30 hores
Inscripcions a donesdespi@sjdespi.net
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Dimarts 24 de novembre

Xerrada:
L’explotació sexual i el tràfic de dones: l’esclavitud del segle XXI

En streaming
Hora: 19 hores
Inscripcions via whatsapp al 672 162 914
Organitza: PSC

Dimecres 25 de novembre

Lectura del manifest

Lloc: davant de l’Ajuntament
Hora: 18 hores

Divendres 27 de novembre

Xerrada: El valor de les dones, audàcia i coratge

Plataforma Meet.
Hora: 18.30 hores
Inscripcions al 617 827 187
Organitza: Associació de dones Marhaba

Dissabte 28 de novembre

Formació:
L’iceberg de les violències masclistes i el micromasclisme

En streaming
Hora: 17 hores
Inscripcions a santjoandespi@esquerra.cat
Organitza: ERC

Dissabte 28 de novembre

Acte No t’oblido

‘Sonrisas robadas’ Per visibilitzar les violències masclistes que pateixen nens i nenes
Lloc: Plaça del Mercat
Hora: 18.30 hores
Organitza: Associació Violeta

Dilluns 30 de novembre

Monòleg No sólo duelen los golpes

YouTube Consell Comarcal Baix Llobregat
Hora: 11.30 hores
Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Durant la setmana del 23 al 29 de novembre

Recull de llibres i DVD sobre les violències masclistes

Lloc: Biblioteques de Sant Joan Despí

Durant el mes de novembre

Exposició itinerant La representació dels cossos de les dones

De l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació

Campanya contra les violències masclistes

Durant el mes de novembre hi haurà repartides per la ciutat
diferents senyals de trànsit amb lemes que mostren el rebuig
a qualsevol forma de violència masclista vers les dones.
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ACTIVITATS EDUCATIVES
DEL CURS 2020-2021
Projecte #noemtoquiselwhatsapp

Destinat a joves de 4t ESO per sensibilitzar sobre les violències masclistes i impulsar
relacions sexo-afectives lliures, sanes i consensuades entre la joventut.

Tallers de prevenció de les violències masclistes

Adreçat a l’alumnat de 1r de batxillerat amb l’objectiu de formar, informar i
reflexionar sobre les violències masclistes entre joves i buscar models alternatius de
relació i gestió dels conflictes.

Taller Transformant les masculinitats

Formació dirigida als nois monitors dels esplais de la ciutat i que tenen per objectius
la introspecció de grup i individual, el trencament de dinàmiques de la masculinitat
dominant, així com la construcció d’espais de coneixement i generació de vincles.

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
Ajuntament de Sant Joan Despí
Assessorament jurídic i psicològic a les dones
Servei d’acompanyament a les dones víctimes de violències
masclistes a dependències jurídiques, policials, sanitàries, etc
Servei d’assistència psicològica especialitzada en víctimes de violències masclistes
Servei d’assessorament psicològic a infants i adolescents

Més informació

93 477 00 51
siad@sjdespi.net
donesdespi@sjdespi.net
Avinguda de Barcelona, 41
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900 900 120
671 778 540

