Belén García,

L’Alcaldessa

Viure amb
seguretat i llibertat

Vivir con
seguridad y libertad

Totes les persones tenim dret a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, lliures
d’explotació, de maltractaments i de tot
tipus de discriminació. Aquests drets
fonalmentals, disortadament, encara es
vulneren en molts àmbits, especialment pel
que fa a la igualtat de gènere i a la violència
contra les dones i el col·lectiu LGTBI. Les
violències masclistes i els atacs de caire
sexual continuen sent una xacra que hem
d’erradicar de la nostra socitat. Per assolir
aquest objectiu, a Sant Joan Despí portem
molts anys treballant i ara donem un pas
més amb la posada en marxa d’un Protocol
contra les violències sexuals en espais d’oci,
amb mecanismes de prevenció, detecció,
actuació, sensibilització i educació. Amb
aquesta pretensió organitzem un ampli
ventall d’activitats i propostes al voltant
de la celebració del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència vers les
dones.

Todas las personas tenemos derecho
a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, malos
tratos y de todo tipo de discriminación.
Estos derechos fundamentales, desgraciadamente, todavía se vulneran en
muchos ámbitos, especialmente en lo
que se refiere a la igualdad de género
y a la violencia contra las mujeres y el
colectivo LGTBI. Las violencias machistas y los ataques de carácter sexual
siguen siendo una lacra que debemos
erradicar de nuestra socidad. Para
alcanzar este objetivo, en Sant Joan
Despí llevamos muchos años trabajando y ahora damos un paso más
con la puesta en marcha de un Protocolo contra las violencias sexuales
en espacios de ocio, con mecanismos
de prevención, detección, actuación,
sensibilización y educación. Con esta
pretensión organizamos un amplio
abanico de actividades y propuestas
en torno a la celebración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Totes i tots hem de sumar
esforços per aconseguir tenir
una ciutat on tothom se senti
lliure i segur, on cap
persona sigui objecte
d’agressió per
ser qui és.

Todas y todos debemos sumar esfuerzos para conseguir tener una ciudad
donde todo el mundo se sienta libre
y seguro, donde ninguna persona sea
objeto de agresión por ser quien es.

“No seré una dona lliure
mentre hi hagi dones sotmeses”
Audre Lorde, escritora afroamericana,
feminista i activista pels drets civils (1934-1992)

IV JORNADA FEMINISTA CONTRA
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dissabte, 27 de novembre. Centre Cívic les Planes
10.15 h Arribada i inscripcions
10.45 h Benvinguda institucional
11.00 h Taula Rodona: Violències Sexuals al llarg del cicle vital
Xerrada per visibilitzar i reflexionar sobre les causes de les violències sexuals, la seva intervenció i impulsar sinèrgies i estratègies conjuntes per
erradicar una cultura de la violació que les legitima.
• Fundació Vicky Bernadet
• Helena Galé, psicoterapeuta i sexòloga clínica, especialitzada en educació
sexual i en sexualitat femenina
• AADAS (Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment)
12.45 h Actuació a càrrec de Fem Impro
13.15 h Tancament institucional
Comptem amb l’exposició Lliures i sense por (dissenyada per l’Institut Català de les
Dones i Creación Positiva)
Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51

NOVEMBRE FEMINISTA A SANT JOAN DESPÍ
Agenda d’activitats
Dissabte, 20 de novembre
Acte No t’oblido. Totes compten! contra les violències masclistes
Lloc:
Plaça de l’Ermita
Hora:
18.30 hores
Organitza: Associació Violeta

Dimarts, 23 de novembre
Performance No toleris el maltractament
Lloc:
Plaça del Mercat
Hora:
18 hores
Organitza: AVV Les Planes

El club del llibre amb la Nadia Ghulam L’autora afganesa parlarà dels seus
llibres, La primera estrella del vespre i El secret del meu turbant.
Lloc:
Teatre Mercè Rodoreda
Hora:
19 hores
Organitza: Biblioteques de Sant Joan Despí

Dimecres 24 de novembre
Violències masclistes: La gent gran com agent de canvi
Lloc:
Àrea de Serveis a la Persona
Hora:
17 hores
Organitza: Aula Cultural

Xerrada amb Raquel Riba Rossy
dibuixant, cantautora, escriptora i autora de la saga Lola Vendetta.
També hi haurà punt de venta i signatures de llibres.
Lloc:
Teatre Mercè Rodoreda
Hora:
18.30 hores
Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51

Dijous, 25 de novembre
Lectura del Manifest i minut de silenci per les dones assassinades.
Lloc: davant de l’Ajuntament
Hora: 18 hores

Party Anti-rols joc per conèixer què són i com ens afecten els estereotips, els
rols, les relacions i l’assignació de gènere.
Lloc:
Bulevard
Hora: 18.30 hores
Cal inscripció prèvia a despijove.cat

Diumenge 28 de novembre
VIII Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista
Hora:		
Inici:		
Punt de trobada:
Finalitza:
Hora acte central:
Organitza:

10.30 hores
Àrea de Serveis a la Persona
Plaça de l’Ermita (11.00 hores)
Parc de Torreblanca (lectura del manifest i minut de silenci)
12.30 hores
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Durant la setmana del 22 al 29 de novembre
Les Biblioteques de Sant Joan posen a l’abast de tothom un recull de llibres i altres
materials de temàtica específica en violències masclistes.

Mural Interactiu Itinerant: Construint espais feministes
Mural interactiu amb missatge feministes que interpel·la la conscienciació i
sensibilització sobre l’equitat de gènere i en contra les violències masclistes, amb
l’objectiu de posar-nos les ulleres liles.
Bulevard:
del 8 al 19 de novembre
Oficina Jove: del 22 de novembre al 3 de desembre

Del dilluns 22 de novembre al dijous 2 de desembre
Exposició Lliures i sense por per reivindicar el dret a la llibertat sexual i
seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat.
Lloc:
Centre Cultural Mercè Rodoreda
Dissenyada: Institut Català de les Dones i Creación Positiva
Exposició La representació dels cossos de les dones que fa una lectura crítica
de la representació que fan els mitjans de comunicació audiovisual del cos femení.
Lloc:
Àrea de Serveis a la Persona
Dissenyada: Observatori de les dones als mitjans de comunicació

Divendres quinzenals de 9 a 11 hores
Tallers de Creixement Personal
Divendres, 5 de novembre Quan és amor i quan és dependència?
Divendres, 19 de novembre Cicle de violència
Lloc:
Àrea de Serveis a la Persona
Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51

ALTRES ACTIVITATS I ACCIONS
Dijous 25 de novembre, els cursos de 3r ESO dels centres educatius del municipi
gaudiran del Monòleg No sólo duelen los golpes de Pamela Palenciano que tracta
sobre l’amor romàntic i les violències masclistes.
Projecte #noemtoquiselwhatsapp. Sisena edició del Concurs de vídeo dirigit a
l’alumnat de 4t ESO per sensibilitzar sobre les violències masclistes i impulsar
relacions sexoafectives lliures, sanes i consensuades entre la joventut.
Tallers de Prevenció de les violències masclistes dirigit a l’alumnat de 1r
de batxillerat amb l’objectiu de formar, sensibilitzar i reflexionar sobre les
violències sexuals entre joves i buscar models alternatius de relació sexoafectiva que promoguin el respecte i la igualtat.

ATUREM LES VIOLÈNCIES SEXUALS!!!
Si alguna vegada...
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

T’han mirat insistentment l’escot o el cul
T’han dit barbaritats sobre el teu cos i t’han insultat per ignorar-los
T’han rodejat mentre ballaves o caminaves pel carrer
Han insistit en parlar amb tu tot i tenir constants mostres de rebuig o
no han entès un NO!
T’han tocat el cul o els pits i han dissimulat quan t’has girat
T’han acorralat contra la paret per fer-te un petó o han “jugat” a no deixar-te passar
Han intentat posar-te alguna cosa a la beguda o insistit en convidar-te
El teu amic s’ha retirat el condó d’amagat i sense avisar-te
Has anat a casa un amic i, en enrotllar-vos, tu vols parar i ell no para
Has anat a un local on les noies entren gratis i els nois paguen; on som reclam de
consum
Han difós imatges o vídeos sexuals sense el teu consentiment per castigar-te
Has anat a una festa on el cartell hi sortien noies mig despullades o només
apareixen pits i culs
La teva parella ha insistit per tenir sexe malgrat no et ve de gust en aquell moment

... has patit algun tipus de violència sexual

DAVANT D’UNA AGRESSIÓ...
• PARLA amb amistats, familiars, professionals, persones de confiança...
de com et sents, què necessites i què vols.
• TRUCA al 061 (Emergències mèdiques), 112 (Emergències) o
900 900 120 (Línia d’atenció contra la violència masclista)
• CONTACTA amb el SIAD
(Servei Integral d’Atenció a la Dona de Sant Joan Despí):

Àrea de Serveis a la Persona
Carretera de Barcelona, 41
T. 93 477 00 51 · siad@sjdespi.net

