25

Programa
d’activitats

NOVEMBRE

2010

De dimarts 2 a dimecres 17 de novembre

EXPOSICIÓ: “VIOLÈNCIA MASCLISTA
EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?”

DIA INTERNACIONAL

contra la
violència
vers les
dones

El nostre pensament està construït a partir de mites o creences
que ens ajuden a explicar el món i a donar sentit a les coses
que ens passen. Aquest pensament i la forma que tenim de
sentir i d’expressar-nos estan influenciats pel nostre entorn.
Aquesta exposició proposa una revisió d’alguns mites associats a
l’amor romàntic i a la violència masclista i, alhora, ofereix idees per
a transformar-los i avançar vers unes relacions lliures, sense abusos.
Al vestíbul de l’Ajuntament de Mataró
(La Riera, 48). De dilluns a diumenge de 9 a 19 h

Entrada lliure

Ho organitzen: Ajuntament de Mataró i Institut Català de les Dones

Dilluns 8 de novembre

PROGRAMA DE RÀDIO:
AMB VEU DE DONA
Mataró Ràdio 89.3 FM, a les 16 h

Per Internet a www.mataroradio.cat

• Constitueix una de les manifestacions més extremes
i visibles de la desigualtat de gènere entre dones i homes
perquè suposa una vulneració dels drets humans i un gran
obstacle per a poder assolir la igualtat d’oportunitats.
• Com qualsevol altra forma de violència no té justificació,
però la irracionalitat i els principis retrògrads sobre els quals es
fonamenta la fan, fins i tot, més indigna i difícil de suportar.

• Ha de ser considerada i tractada com un problema
social de primer ordre, més enllà de la suma de casos individuals.
No és ocasional, les dades ho demostren: al nostre país
moren més dones a mans de les seves parelles
o exparelles que persones per terrorisme.

Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró

Dijous 11 i divendres 12 de novembre

Consultar el programa específic

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA...

• Priva a les dones d’assolir la plena ciutadania,
l’autonomia i la llibertat.

Monogràfic sobre la violència vers les dones.

II JORNADES SOBRE VIOLÈNCIA
MASCLISTA: ELS ÀMBITS MENYS
VISIBLES DE LA VIOLÈNCIA

Acabar amb la violència masclista és
fonamental per al desenvolupament
de la nostra democràcia. L’ajuntament
de Mataró i les entitats del Consell
Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats
de la Dona us presentem el programa
d’actes que hem elaborat amb
l’objectiu d’avançar en l’equitat de
gènere i en el reconeixement del dret
a gaudir d’una vida sense violència.

www.mataro.cat
Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 (24h) *

Al TecnoCampus Mataró-Maresme
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró.
Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

• No respon a un comportament natural; és una actitud apresa
mitjançant la socialització. Per això la seva prevenció, des de tots
els àmbits i agents socials, és un element clau per a eradicar-la.

Dilluns 15 de novembre

TERTÚLIA SOBRE LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
Amb la participació de Meritxell Puyané, psicòloga del Centre
d’Informació i Recursos per a Dones de Mataró (CIRD-Mataró),
Carme Muñoz, advocada del CIRD-Mataró i un representant
de l’Associació d’Homes per a la Igualtat de Gènere (AHIGE)
Mataró Ràdio 89.3 FM, a les 16 h

Per Internet a www.mataroradio.cat
Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró

Divendres 19 de novembre

XERRADA: “LA DONA
CURADORA AVUI DIA”
A càrrec de la Sra. Ester Limón Ramírez, metgessa de família
A l’Associació de Veïns del Palau
(carrer de Las Siete Partidas, 54-56), a les 18 h
Ho organitza: Associació de Veïns del Palau

Dissabte 20 de novembre

ACCIÓ TEATRAL AL CARRER: “TEIXINT
UN MÓN SENSE VIOLÈNCIA”
A càrrec de les vocalies de dones del Consell Municipal
per a la Igualtat d’Oportunitats de les Dones

TERTÚLIA: “QUÈ PENSA EL JOVENT
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?”

Divendres 26 de novembre

Dimecres 1 de desembre, a les 19 h

CINEFÒRUM: EL BOLA

Dins el programa Els joves.TV

A partir de la visualització de la pel·lícula El Bola el jovent
de l’Espai Jove de Rocafonda farà una reflexió sobre els
maltractaments exercits en el si de la família i com la violència
afecta de manera directa o indirecta els membres de la llar.

CONFERÈNCIA: “EL PAPER DE LA
DONA ALS PAÏSOS DEL SUD”

Mataró Ràdio. 89.3 FM, a les 21.15 h

Per Internet a www.mataroradio.cat
Ho organitza: Joves TV

Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47), a les 18 h

Dijous 25 de novembre

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

ACTIVITAT ESPORTIVA: PARTIT
DE FUTBOL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Activitat adreçada als joves inscrits a l’Espai Jove de Rocafonda
Al Parc de Rocafonda, a les 18.45 h

XERRADA: “L’EVOLUCIÓ DE
LA DONA DES DE LA
REPÚBLICA FINS ARA”
A càrrec d’Anna Rodríguez Ruiz, psicòloga

A la plaça de Santa Anna, a les 18 h

A la seu de l’Associació de Veïns de Cerdanyola
(carrer de València, 92-94), a les 19.30 h

Ho organitzen: les vocalies de dones de la ciutat

Ho organitza: Vocalia de Dones de Cerdanyola

Dimecres 24 de novembre

TALLER: “AUTODEFENSA
PERSONAL PER A DONES”
A càrrec del Sr. Zauheir Boumahdi
A l’Escola Germanes Bertomeu (carrer de Colòmbia, 15), a les 19 h

Places limitades amb inscripció prèvia a l’adreça
electrònica: forjadoresdelavida@gmail.com
Ho organitza: Associació Forjadores de la Vida

TEATRE: OLOR D’OCELL
A càrrec de les actrius Mònica Lucchetti i Virginia Sánchez
Direcció: Alfred Lucchetti.
Història de dues dones i de dues maneres d’entendre la vida.
Dues persones amb la obligació de conviure que descobriran
que no són tan diferents com sembla a primera vista.
Al Casal Aliança (carrer de Bonaire, 25), a les 20 h
Ho organitza: Vocalia de Dones Laia L’Arquera. Hi col·labora: Ajuntament de Mataró

Activitat adreçada als joves inscrits a l’Espai Jove de Rocafonda

TALLER: “PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”

A càrrec de la Fundació Olof Palme
La història de les dones als països empobrits està marcada
per la responsabilitat de mantenir les criatures, fer les tasques
domèstiques i patir tot tipus de vulneracions en els seus drets.
A Can Palauet (carrer d’en Palau, 32-34), a les 19 h

Entrada lliure

Ho organitza: Fundació Olof Palme.
Hi col·laboren: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Mataró

A càrrec de Patrícia Alba i Montse Damont, psicòlogues
i membres de la Vocalia de Vista Alegre.
Rols sexuals, estereotips, patriarcat, tipus de violència, resolució de
conflictes...En aquest taller aprendrem a ser més conscients de la
violència que ens envolta, en concret vers les dones, i com prevenir-la.
A la seu de l’Associació de Veïns de Vista Alegre
(carrer d’Almeria, s/n), a les 19.30 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Vista Alegre

Dimarts 30 de novembre

CINEFÒRUM: NO ESTAS SOLA, SARA
La Sara, una jove de 23 anys participa en el seu últim dia de teràpia
psicològica en un grup de dones maltractades. Desprès d’anys
de teràpia per fi és capaç de verbalitzar la seva pròpia història
sense que la por, les emocions i els records li impedeixin parlar.

Altres activitats

Al llarg de tot el mes de novembre
La Vocalia de Dones de Rocafonda durà a terme diverses
activitats al voltant de la violència vers les dones.

Al llarg de tot el curs escolar

TALLERS “BON ROTLLO”
S’oferiran eines de detecció i de reconeixement de situacions de
violència masclista al jovent dels centres de secundària de la
ciutat amb l’objectiu de prevenir situacions de maltractament.
Activitat adreçada als instituts de Mataró.

Al Centre Cívic Rocafonda (carrer de Josep Punsola, 47), a les 19 h
Ho organitza: Vocalia de Dones de Rocafonda

contra la violència
vers les dones

