Programa d’actes al voltant
del Dia Internacional contra
la violència vers les dones.
Novembre 2016

Presentació
Commemorem, un any més, el Dia Internacional contra la violència vers
les dones amb un seguit d’activitats organitzades pel Servei de Polítiques
de Gènere, les entitats i grups que formen la Comissió 8 de març i altres
serveis municipals i entitats ciutadanes.
Aquest any posem el focus d’atenció en diversos tipus de violències
patriarcals produïdes a l’àmbit comunitari: la mutilació genital femenina,
l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral o l’assetjament
per raó d’orientació sexual i la transfòbia, entre altres.
Són violències que posen en evidència l’arrelament de la desigualtat
en l’estructura social i com el masclisme contamina tots els àmbits
de la vida quotidiana: les expressions verbals i escrites; les actituds i
comportaments; les identitats de gènere que es consideren normatives;
els models de masculinitat i feminitat hegemònics; i els micromasclismes,
que no s’anomenen així perquè siguin menys importants, sinó perquè fan
referència a un masclisme invisible, normalitzat i, per tant, legitimat per
l’entorn social.
Per abordar les violències que es deriven de les relacions desiguals hem
de dotar les persones de totes les edats d’eines per identificar conductes
que, disfressades “d’amor”, són en realitat conductes de control abusives,
i altres que semblen “situacions incòmodes” però que, de fet, són
assetjaments camuflats.
Sabem que les violències masclistes es materialitzen de formes diverses.
Les xifres de feminicidis i assassinats a l’estat Espanyol parlen per si
mateixes: més de 760 des de 2010, dels quals 387 són dones víctimes de
violència de gènere, és a dir, dones assassinades per les seves parelles o
exparelles.
Però més enllà de la violència extrema, cal treballar per eliminar la
violència més subtil i quotidiana. Per això, és necessari teixir amb els
diferents sectors de la societat una gran aliança. Des de l’Ajuntament de
Terrassa estem treballant, en aquesta línia, en l’elaboració d’un Protocol
de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència patriarcal, que
més enllà del seu objectiu inicial –concretar com es manifesta el rebuig
contra els fets des de diferents àmbits– serveix per reflexionar sobre
quina ha de ser la implicació del conjunt de la societat, de la comunitat
docent i de les entitats, així com per revisar els circuits d’atenció i el
suport que es presta a través dels diferents serveis municipals.
Us convidem a participar en les activitats d’aquest programa, a
col·laborar activament en l’enquesta per a l’elaboració del Protocol de
Dol i a convertir-vos en agents contra la violència masclista i patriarcal,
cada dia en el vostre entorn més proper.
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

Programa d’activitats de la
Regidoria de Polítiques de
Gènere.
Divendres 4 de novembre, de 18 a 20 h
Taller: “Aproximació a la violència masclista” , a càrrec de
l’associació Hèlia Dona
Activitat adreçada a representants de les entitats de joves del
Districte 4
Lloc: Centre Cívic Maria A. Capmany (av. Àngel Sallent, 55)
Organitza: Taula Tècnica Jove del Districte 4

Divendres 11 de novembre, de 9.00 a 12.00 h
Sessió de formació: “Les mutilacions genitals femenines:
identitat, salut i drets humans. Proposta per a un abordatge
preventiu des de l’atenció primària”. L’objectiu d’aquesta
formació és augmentar el coneixement sobre la situació de la
MGF i aprofundir en el sentit i la metodologia de les intervencions
preventives i les habilitats professionals per portar-les a terme.
A càrrec de: professionals del Grup Interdisciplinari per a la
prevenció i l’estudi de les pràctiques tradicionals perjudicials
(GIPE/PTP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Inscripció: Servei de Polítiques de Gènere
polgenere@terrassa.cat / Tel. 937397408 ext. 3414
Lloc: Sala d’actes de la Masia Freixa (Pl. de Josep Freixa i Argemí, 11)
Col·labora: Fundació Wassu-UAB, amb el suport de l’Obra Social
“La Caixa”

De 16.00 a 18.00 h
Videofòrum jove: Visualització d’una pel·lícula sobre violència de
gènere en joves i posterior debat dels temes tractats.
Lloc: Biblioteca del Districte 5 (c. dels Jocs Olímpics, 7)
No cal inscripció prèvia.
Organitza: Districte Jove i Biblioteca del Districte 5

Dissabte 12 de novembre, de 10.00 a 12.00 h
Sessió de Marxa Nòrdica, a càrrec de membres del Centre
Excursionista de Terrassa.
Cal portar bastons de caminar, calçat i roba còmodes.
Si no disposeu de bastons, podeu recollir-los gratuïtament al
c. Font Vella, 21, entre els dies 7 i 11 de novembre. Cal portar el DNI.
Unitats limitades.
Lloc: Parc de Vallparadís (Pla del Castell)
Col·labora: Centre Excursionista de Terrassa

Divendres 18 de novembre, de 9.00 a 14 .00h
Jornada de formació “La violència masclista en l’àmbit
laboral”

9.00 - 9.30 h Lliurament de documentació
9.30 - 9.45h Benvinguda, a càrrec de Lluïsa Melgares i Aguirre,
regidora del Servei de Polítiques de Gènere i de Jordi Ballart i Pastor,
alcalde de Terrassa.
9.45 - 10.45h Conferència marc
La violència masclista en l’àmbit laboral: contextualització i anàlisi
de la situació, a càrrec de Núria Pumar i Beltrán, professora de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona (UB)
10.45h Torn obert de preguntes
11.00 -11.30 h Pausa-Cafè
11.30 - 14.00h Taula rodona
•

Els drets de les dones víctimes de violència masclista en l’àmbit
laboral. Mireia Montesinos i Sanchís, advocada laboralista del
Col·lectiu AIDE

•

L’assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual. Carolina
Gala Durán, doctora en Dret de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

•

Protocol d’intervenció per a la prevenció i l’abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. Eva Gajardo i
Rodríguez, secretària d’Igualtat i Formació Professional de la Unió
General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Modera Natalia Perona i Vizcaíno, cap del Servei de Polítiques de
Gènere.
13.45 - 14.00h Torn obert de preguntes
14.00h Cloenda, a càrrec de Lluïsa Melgares i Aguirre, regidora del
Servei de Polítiques de Gènere.
Lloc:Vapor Universitari de Terrassa (c. Colom,114)
Inscripció gratuïta fins al 15 de novembre a: https://aoberta.terrassa.
cat/tramits/ferTramit.jsp?id=7858
Les places són limitades - Reserva per rigorós ordre d’inscripció.
No oblideu marcar al qüestionari si necessiteu traducció al llenguatge
de signes. Més informació al Servei de Polítiques de Gènere:
polgenere@terrassa.cat / Tel. 937397408

de 18 a 20 h
Tallers: “Trenquem els rols de gènere per combatre les
violències”. Dinàmiques que ens ajuden a reconèixer i prevenir les
situacions de violència.
Lloc: Biblioteca del Districte 4 (c. Infant Martí, 183)
Col·labora: Taula Tècnica Jove del Districte 4
Dilluns 21 de novembre, a les 16.30 h
Cinefòrum per la igualtat de gènere
Projecció del film “Elisa K” i posterior cinefòrum a càrrec de
la Fundació Vicki Bernadet, entitat que treballa des de 1997
en l’atenció integral, la prevenció i la sensibilització dels abusos
sexuals a menors comesos en el seu àmbit familiar o entorn de
confiança.
Lloc: Cinema Catalunya (c. Sant Pere, 9)
Col·labora: Fundació Vicki Bernadet
de 18.30 a 20 h
Taller “Igualtat d’oportunitats al món laboral”, a càrrec de
Carme Oca, tècnica del Servei d’Inserció Laboral del Servei de
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa
Adreçat a l’alumnat del Cicle de Grau Mig de Comerç de l’INS
Montserrat Roig.
Lloc: INS Montserrat Roig (c.Cervantes,46)
Col·labora: INS Montserrat Roig
Dimarts 22 de novembre, d’11 a 12.30 h
Taller: “Prevenció de les relacions abusives entre joves”, a
càrrec de Purificación Navarro, psicòloga del Servei de Polítiques
de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa
Taller adreçat a l’alumnat dels cicles formatius de Restauració i
Dependència
Lloc: Escola Cultura Pràctica (c. de Sant Pere, 36)
Col·labora: Escola Cultura Pràctica
A les 19.00 h
Xerrada : “Assetjament escolar LGTBIfòbic: violència de
gènere a les aules”, a càrrec de Lucas Platero, expert en temes
Trans, educació i violència escolar.
Lloc: Sala d’actes de l’INS Terrassa (Rambla d’Ègara, 331)
Organitza: Servei LGTBIQ

Dimecres 23 de novembre, de 9.30 a 13 .30h
Sessió formativa “Violència en l’àmbit de la parella en dones
amb trastorn mental greu”

9.30 h Lliurament de documentació
9.45h Benvinguda, a càrrec del Dr. Jaume Boada, director
assistencial de l’Hospital de Terrassa.
10.00 h Conferència marc
Violència de parella a dones amb trastorn mental greu, a
càrrec de Juan C. González Cases, doctor en Psicologia.
10.45h Torn obert de preguntes
11.00h Pausa-Cafè
11.30h Presentació de la “Guía de Atención a Mujeres
Maltratadas con Trastorno Mental Grave”, a càrrec de Juan C.
González Cases, doctor en Psicologia.
12.00h Torn obert de preguntes
12.15h Espai de discussió sobre situacions de violència de parella
i trastorn mental greu, amb la intervenció de professionals de
l’àmbit sanitari.
13.30h Cloenda a càrrec de Lluïsa Melgares i Aguirre, regidora
de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa.
Lloc: Sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital de Terrassa
(Carretera de Torrebonica, s.n)

Divendres 25 de novembre, a les 19.00 h

Concentracions ciutadanes simultànies en
tots els districtes de la ciutat
Lectura del Manifest contra la violència patriarcal, un minut de
silenci i actuació reivindicativa.
Districte I:
Porxada de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14)
Districte II:
Centre Cívic Montserrat Roig (av. Barcelona, 180)
Districte III:
Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
Districte IV:
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. Àngel Sallent, 55)
Districte V:
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5)
Districte VI:
Associació de Veins i Veïnes de les Arenes (c. Joan XXIII, 44-46)
Dissabte 26 de novembre, a les 8.00 h
Visita guiada a la maternitat d’Elna, a càrrec d’Assumpta
Montellà, historiadora i escriptora.
Lloc de trobada: Estació d’Autobusos de Terrassa ( ctra. de
Montcada, 2)
Preu de l’excursió: 20 €
Inclou: transport, entrada a la Maternitat, visita a les platges
d’Argelès i al cementiri de Cotlliure.
Dinar opcional en un restaurant de Cotlliure: 16 €
Inscripcions i informació: Servei de Polítiques de Gènere.
Tel: 93 7397408 ext. 3414 o polgenere@terrassa.cat
Dimecres 30 de novembre, de 9.30 a 13.00 h
Taula rodona: “ Protocol d’assetjament sexual i/o per
raó de gènere a les empreses. Bones pràctiques”, a càrrec
d’Enrique Rodríguez, Secretari General CCOO Vallès Occidental
- Catalunya Central i de Josep Santcristòfol, Secretari General
UGT Vallès Occidental
Lloc: Sala d’actes de CCOO de Terrassa (c. Unió, 23)
Col·laboren: CCOO i UGT

De 09.30 a 14.00 h
Jornada de formació: “La violència filioparental: un
recorregut i tractament des d’una perspectiva judicial”
9.30 h Benvinguda,a càrrec de l’Asociación Raíces i del Servei
de Polítiques de Gènere
10.00h Conferència marc
Un punt de vista judicial del llarg procés que segueixen
les famílies en casos de violència filio-parental, a càrrec de
Mariano David García Esteban, jutge especialista en menors i
dels jutjats penals i d’execució penal.
11.00h Pausa-Cafè
11.30h Taula rodona
•

“La intervenció dels equips tècnics de Fiscalia de Menors
en els casos de violència filio-parental”, a càrrec de Maria
José Bartrina, coordinadora del Servei de Mediació i
Assessorament Tècnic de Barcelona (SMAT).

•

“La violència filio-parental: una resposta des de l’àmbit de la
justícia juvenil”, a càrrec de Francisco Romero, Treballador
Social del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT)
de Barcelona, i membre de la Sociedad Española por la
Investigación de la Violencia Filioparental (SEVIFIP).

•

“ La violència filio-parental: un abordatge des de les mesures
no privatives de llibertat”, a càrrec d’Antonio Cano, psicòleg
de Medi Obert de Justícia Juvenil a l’equip de Terrassa (EMO3)

•

“El treball específic en les mesures privatives de llibertat de la
violència filio-parental”, a càrrec de Mireia Pérez, psicòloga
al Centre de Menors Can Llupia.

13.30h Cloenda, a càrrec d’Aranzazu Herrador, psicòloga forense i
presidenta de l’Asociación Raíces, que presentarà les “Propostes de
treball preventiu com a alternativa prèvia al procés judicial”.
Inscripcions: asociacion.raices@hotmail.com
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95)
Organitza: Asociación Raíces, amb la col·laboració de Foment de
Terrassa i el Servei de Polítiques de Gènere

Dijous 1 de desembre, de 15.30 a 19.30 h
Tallers:“ Micromasclismes”, a càrrec de Vanessa Gaibar i
Susana Herzog, tècniques del Servei de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament de Terrassa.
Adreçats a l’alumnat del 1r curs d’Integració Social
Lloc: INS Montserrat Roig (c. Cervantes,46)
Col·labora: INS Montserrat Roig
Divendres 2 de desembre, a les 18.00 h
Lliurament dels premis del “IV Concurs de relats curts
contra la violència masclista”
A càrrec de Lluïsa Melgares i Aguirre, regidora de Polítiques de
Gènere i Jordi Ballart Pastor, alcalde de Terrassa.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1)
Col·labora: Ediciones Hades i Biblioteca Central de Terrassa

Activitats dels Punts Jove als instituts
Durant el mes de novembre, 15 centres d’educació secundària de la
ciutat realitzaran, a l’hora del pati, dinamitzacions per promoure la
sensibilització i prevenció de situacions de violència de gènere amb
joves.
Organitza: Punt Jove a l’Institut - Servei de Joventut i Lleure Infantil

Programa d’activitats dels
grups i les entitats
Del 31 d’octubre a l’11 de novembre
De 18.00 a 20.00 h
Exposició: “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?”
L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres
Lloc: Local de Convergència (c. Nou de St. Pere, 55)
Organitza: Grup Municipal de Convergència
Dijous 3 de novembre, a les 19.30 h
Taller: “Reforça la teva autoestima. La millor defensa per afrontar
els abusos”, a càrrec de Cristina Valverde, psicòloga.
No cal inscripció prèvia
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (av. Barcelona,180)
Organitza: GAM VALLÈS (Grup d’Atenció a víctimes de
maltractaments)
Dimecres 9 de novembre, a les 19.00 h
Cafè-col·loqui: “Conciliació familiar i laboral” , a càrrec de Dolors
Montserrat, vicesecretària d’organització del PPC i portaveu adjunta del
Grup Popular al Congrés dels Diputats
Lloc: Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4 )
Organitza: Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa i la secció local
del Partit Popular de Terrassa.
Dissabte 12 de novembre
A les 08.00 h
Visita guiada a la maternitat d’Elna, a càrrec d’Assumpta Montellà,
historiadora i escriptora.
Lloc i hora de trobada: estació d’autobusos de Sabadell
(c/ de l’Estació 67)
Preu: 26 €
Inclou: desplaçament des de Sabadell, viatge, entrada a la Maternitat i
assegurança obligatòria: 1€
Inscripcions i informació: Tel: 937155600 - Places limitades.
Organitza: CCOO Vallès Occidental- Catalunya Central
A les 21.00 h
Teatre contra la violència masclista, a càrrec del grup de teatre Las
Mamarrachas (Fechorías Musicales)
Lloc: Centre Cívic President Macià (rbla. Francesc Macià, 189)
Preu: Punt de llibre de col·laboració de 5€ per ajudar a sufragar el cost.
Cal inscripció als telèfons: Montse 665925054 o Maria 661873108
Organitza: Casal de la Dona de Terrassa
Dijous 17 de novembre, a les 17.00 h
Xerrada: “Maltrato psicológico en la pareja”, a càrrec de
Purificación Navarro García, psicòloga del Servei de Polítiques de
Gènere de l’Ajuntament de Terrassa
Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig ( av. Barcelona, 180)
Organitza: Col·lectiu de Dones de Ca n’Anglada

Dissabte 19 de novembre, de 18.00 a 20.00 h
Xerrada: “Dona i treball a la societat actual”, a càrrec de Roya
Massarat, psicòloga i psicoterapeuta individual i familiar
Lloc: Centre Bahá’í (c. de l’Hoquei, 161)
Organitza: Associació de Dones Bahá’ís
Dimarts 22 de novembre, a les 18.30
Xerrada: “El amor no duele”, a càrrec de Montse Barderi, filòsofa,
escriptora i autora del llibre amb el mateix títol.
Lloc: CCOO (c. Unió, 23)
Organitza: Les Esquerres de Terrassa (ERC, EUiA, ICV, PODEM, PSC,
UGT i CCOO)
Dijous 24 de novembre, de 10.00 a 19:00 h
VII Escola de Gènere Neus Català
Lloc: CCOO (c. Unió, 23)
Més informació al telèfon: 937155600
Organitza: CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central
Divendres 25 de novembre
De 18.00 a 19.00 h
Xerrada: “Violència masclista contra dones transsexuals” , a
càrrec de Tina Recio, activista pels drets de les persones Trans, per
abordar com afecta la societat patriarcal i el masclisme inherent que ens
envolta a la vida diària de les dones Trans.
Lloc: Ateneu Terrassenc (Vapor Gran 39, passatge B)
Organitza: LGTB Terrassa
De 19.00 a 21.30 h
Jornada dedicada a l’esport femení
Lectura del Manifest i partits d’hoquei patins femení de base i sènior.
Lloc: Pavelló de la Maurina (c. de Sardenya, 32)
Organitza: Comitè Català d’Hoquei Patins, amb el suport de la Federació
Catalana de Patinatge.
Dijous 15 de desembre, a les 18.30 h
Taula rodona: “25 anys de la Regidoria de Polítiques de Gènere de
Terrassa”
Acte amb regidores que han format part de la Regidoria de Polítiques de
Gènere a la nostra ciutat. Presentat per Amparo Villar, excap del Servei
de Polítiques de Gènere
Lloc: c. La Rasa, 29
Organitza: Comissió d’Igualtat del PSC de Terrassa

Protocol de dol en cas de
feminicidi i altres assassinats per
violència patriarcal
L’Ajuntament de Terrassa vol elaborar un Protocol de Dol en
cas de feminicidi i altres assassinats per violència patriarcal
que impliqui tota la ciutat, per mostrar així el rebuig unànime
quan una dona o qualsevol persona del col·lectiu LGTB sigui
assassinada a Terrassa.
Només et prendrà uns minuts. Et demanem que diguis “sí” o
“no” a diferents actuacions que proposem.
Trobaràs l’enllaç a www.terrassa.cat.
També trobaràs l’enquesta, en paper, als serveis i equipaments
municipals, i a les entitats de la ciutat. És anònima i només cal
que l’omplis i la lliuris perquè ens la reenviïn.
Pot participar-hi qualsevol persona major de 16 anys.
El termini finalitza el dia 15 de desembre.

Organitza:

Col·labora:

Per a més informació:
Servei de Polítiques de Gènere
Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00/ 93 739 74 08
polgenere@terrassa.cat
www.terrassa.cat/dona

Segueix-nos al

: Regidoria de Polítiques de Gènere
: @ajtrsgenere

