
LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES 
DONES segueix

sent una vulneració dels 
drets de les dones, dels 

drets humans i, per tant, més 
enllà de la injustícia i de la cruel-

tat, un impediment per assolir la convivència i el dret 
d’exercir la ciutadania. En l’imaginari col·lectiu encara 
romanen models i estereotips que reforcen aquesta vi-
olència, alhora que silencien les dones i en limiten els 
sabers, les capacitats i el talent. És per això que ara, 
amb un marc legal que ens empara, cal esmerçar els re-
cursos necessaris perquè des de l’educació, la informa-
ció i la sensibilització puguem trencar i descompondre 
aquests models, fent èmfasi en l’atenció, l’assistència, 
l’acompanyament i la recuperació de les dones que han 
patit i pateixen aquesta violència en qualsevol de les 
seves manifestacions (física, sexual, psicològica o eco-
nòmica), així com a les seves filles i fills. 

L’ABORDATGE INTEGRAL de totes les manifesta-
cions de la violència vers les dones i la implicació de 
tota la ciutadania en aquesta lluita seran elements im-
prescindibles per una societat més justa i igualitària. 

DES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, amb el 
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones-CIRD 
del Servei de Família, i conjuntament amb les entitats 
de dones de la ciutat, a través del Consell d’Igualtat 
d’Oportunitats de la Dona, un any més, en motiu del 
Dia Internacional contra la Violència envers les Do-
nes, us oferim diverses activitats que tenen per objectiu 
fer visible aquesta reivindicació a la nostra ciutat. 

2011

25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL 

Contra 
la violència
vers les dones
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Del 22 d’octubre al 14 de novembre
TIRAR ENDAVANT: TALLER DE SENSIBILITZACIÓ 
I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30 a 12.30 h
Al Centre Cívic Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, 5)
Inscripcions: al Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones-CIRD (Tel. 93 702 28 12 o dona@ajmataro.cat).
Ho organitza: Fundació CEPAIM i CIRD. 

Dilluns 12 i 19 de novembre 
PROGRAMA DE RÀDIO “AMB VEU DE DONA”
Especial monogràfic “Microviolències”
S’abordaran les diferents manifestacions de la violència  
masclista amb entrevistes, reportatges i tertúlies.
A Mataró Ràdio 89.3 fm, de 17 a 18 h o per internet  
a www.mataroradio.cat
Més informació a: www.donesreporteresdemataro.blogspot.com 
Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró. Hi col·labora: Mataró Ràdio.

Dimarts 20 de novembre 
DOCUMENTAL: “VÈNCER LA POR: HEROÏNES”
Documental realitzat per l’Associació de Cultura en Do Major
El presentarà Marga López Torres, presidenta de 
l’Associació de Cultura en Do Major. La soprano Thais Kan 
interpretarà l’Ave Maria en homenatge a les dones víctimes 
de violència i Marga López recitarà uns poemes.
Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47), a les 19 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda. 

Dimecres 21 de novembre
TAULA RODONA: PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
I CIRCUITS D’INTERVENCIÓ EN 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
A càrrec de representants de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Mataró, Fiscalia, Jutjat de violència, 
Mossos d’esquadra, àmbit sanitari i del CIRD.
A la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 
(carrer de Méndez Núñez, s/n) a les 17 h
Ho organitza: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. Hi col·labora: CIRD.

Dijous 22 de novembre
PROGRAMA DE RÀDIO SUDAKIA STYLE
Monogràfic sobre violència masclista i polítiques públiques
A Mataró Ràdio 89.3 fm, a les 13 h 
Ho organitza: Sudakia Style. Hi col·labora: Mataró Ràdio.

Dijous 22 de novembre
“CORAZÓN LIBERADO”
Pinta contra la violència masclista i deixa la teva empremta 
A la plaça del Cardenal Josep de C. Vives i Tutó, a les 18 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Cerdanyola.

Divendres 23 de novembre
LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL
Davant de l’Ajuntament (La Riera, 48), a les 12 h

Dissabte 24 de novembre
ALÇA LA TEVA VEU CONTRA  
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
Acte conjunt de rebuig contra la violència a càrrec de les entitats 
de dones de la ciutat. Sortida de la plaça de la Peixateria 
fins a arribar davant de l’Ajuntament, a les 18 h

3,2,1... ZERO CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Acció teatral a càrrec de l’Associació teatral La Jarra Azul
A la plaça de l’Ajuntament, a les 18.30 h
Ho organitzen: entitats de dones de la ciutat i Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones-CIRD.

Dimecres 28 de novembre
TAULA RODONA: LES DONES PARLEM DE VIOLÈNCIA 
Es tractarà diferents temes al voltant de la violència vers les dones, 
com el paper que duen a terme les associacions i les entitats, 
fent èmfasi en el cas de Mataró, o com influirà l’actual situació 
econòmica en l’atenció a les dones víctimes de la violència.
Al Centre Cívic Pla d’en Boet (carrer de Juan 
Sebastián Elcano, 6), a les 19.30 h
Ho organitza: Vocalia de Dones del Pla d’en Boet.

Dijous 29 de novembre
ELS DIJOUS AL MEM
Xerrada a càrrec de Gemma Lienas, escriptora
A la Sala d’actes de la Caixa Laietana (Santa Teresa, 61) a les 19 h
Ho organitza: Moviment Educatiu del Maresme (MEM).

Divendres 30 de novembre
CINEMA-FÒRUM “LA FUENTE DE LAS 
MUJERES” (LA SOURCE DES FEMMES)
Direcció: Radu Mihaileanu (2011)
En un poble petit, en algun indret al nord d’Àfrica,  
la tradició exigeix que les dones vagin a buscar aigua a  
la font que neix al cim de la muntanya, sota un sol abrusador.  
Ha estat així des del principi dels temps. Però un dia,  
la Leila, una jove casada, proposa a la resta de dones una  
vaga d’amor: res de sexe fins que els homes col·laborin en el  
trasllat de l’aigua fins al poble. Després de la pel·lícula  
s’obrirà un debat conduït per expertes en el tema.
Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47) a les 18 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda i Espai Jove de Rocafonda.

Del 13 de desembre al 31 de gener
TALLER D’AFECTIVITAT PER A DONES JOVES: 
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS  
DE PARELLA ABUSIVES
Al Centre Cívic Cabot i Barba (plaça de Miquel  
Biada, 5), els dijous a la tarda 
Inscripcions: Tel. 93 755 63 61 o consultes@donaresposta.com

Ho organitza: Associació Dona Resposta.

Programa d’activitats

Activitats permanents
Al llarg de tot el curs escolar 
TALLERS PREVENCIÓ VIOLÈNCIA  
“BON ROTLLO” 
Adreçats als centres de secundària de Mataró. Reconeixement 
de situacions de violència masclista, i oferiment d’eines de 
detecció que permetin als joves i les joves dels centres de 
secundària de la ciutat prevenir situacions de maltractament.
Cal fer la demanda al Servei de Família: dona@ajmataro.cat

Al llarg de tot l’any
XERRADES SOBRE DRETS DE LES  
DONES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
Adreçades a persones adultes (entitats, AMPA, etc.). Vivim en 
una societat en igualtat? Quins drets tenim les dones? Quin 
marc legal ens empara? Què entenem per violència de gènere? 
Quins recursos hi ha a la nostra ciutat per a les dones?
Cal fer la demanda al Servei de Família: dona@ajmataro.cat.


