


En accedir al càrrec d’alcaldessa de Sant Joan 
Despí, un dels meus compromisos prioritaris 
va ser treballar intensament per la igualtat i 
per l’eradicació de les violències masclistes. En 
arribar el mes de novembre i la commemora-
ció del 25N, vull refermar aquest compormís 
del govern municipal que presideixo, des d’on 
estem actuant en diferents fronts: hem  ela-
borat protocols contra la violència sexual en 
espais d’oci i a l’àmbit esportiu;  implementat 
un pla d’igualtat per a l’equitat de gènere; ha 
entrat en servei la parada a demanda del bus 
nocturn; oferim formació i assesorament... i, 
molt important, la propera creació del Centre 
d’informació i recursos per a dones de Sant 
Joan Despí, del qual ja tenim el projecte que 

aviat començarà a agafar for-
ma al barri de les Planes.

Totes aquestes actuacions, 
conjuntament amb la cons-

cienciació i una mirada 
feminista en la gestió, 

ens han de servir 
per avançar en la 
prevenció i l’actua-

ció davant qualsevol 
cas d’assetjament o 

agressió sexual. 

A Sant Joan Despí 

diem NO! 
a les violències 

masclistes.

Belén García Criado, 
alcaldessa de Sant Joan Despí

Al acceder al cargo de alcaldesa de Sant 
Joan Despí, uno de mis compromisos 
prioritarios fue trabajar intensamente por 
la igualdad y por la erradicación de las 
violencias machistas. Al llegar el mes de 
noviembre y la conmemoración del 25N, 
quiero afianzar este compromiso del go-
bierno municipal que presido, desde don-
de estamos actuando en diferentes fren-
tes: hemos elaborado protocolos contra la 
violencia sexual en espacios de ocio y en el 
ámbito deportivo; implementado un plan 
de igualdad para la equidad de género; ha 
entrado en servicio la parada a demanda 
del bus nocturno; ofrecemos formación 
y asesoramiento... y, muy importante, la 
próxima creación del Centro de informa-
ción y recursos para mujeres de Sant Joan 
Despí, del que ya tenemos el proyecto que 
pronto empezará a tomar forma en el ba-
rrio de Les Planes.

Todas estas actuaciones, conjuntamente 
con la concienciación y una mirada femi-
nista en la gestión, deben servirnos para 
avanzar en la prevención y la actuación 
ante cualquier caso de acoso o agresión 
sexual. 

En Sant Joan Despí 

decimos NO! 
a las violencias 

machistas.



"Quan van intentar callar-me, 

vaig cridar "
”

Teresa Wilms, 
escritora xilena precursora del feminisme

Divendres 4 i 11 de novembre

TALLERS DE REFLEXIÓ ENTORN DE LES CURES
Dues sessions per aprofundir sobre el paper i rol de la gent gran entorn de les 
cures, ja que s’han convertit en referents de la cura i la conciliació familiar 

 Hora: 10 hores

 Dirigits a gent gran (a partir dels 60 anys)

 Sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona

Dilluns 7 de novembre

5 MINUTS DE SILENCI
 Hora: 19 hores

 Plaça de l’Ermita

L’organitza: Associació Violeta

Dissabte 19 de novembre

ACTE NO T’OBLIDO
Ninguna en el olvido
 Hora: 18.30 hores

 Carrer John F. Kennedy (zona peatonal)

L’organitza: Associació Violeta



Dimarts 22 de novembre

PRESENTACIÓ DEL CERCADOR DE DONES 
EXPERTES DE SANT JOAN DESPÍ
Acció vinculada al projecte Trencant la Bretxa Digital i que té 
per objectiu visibilitzar i compartir l’expertesa de les dones en 
tots els àmbits professionals i crear xarxa entre les santjoanenques.

 Hora: 18 hores

     Centre d’Empreses Fontsanta 
A càrrec de Marta Gimeno Robles (emprenedora, CEO & cofundadora 
de Mylala Network i promotora del grup de dones donesqueinspiren.cat)

Dimecres 23 de novembre

TROBADA PER L’AUTOCURA
Espai mixt on es farà ioga i un piscolabis per tenir en compte la importància 
de l’autocura. 

 Horari: de 18 a 20 hores

     Centre Cívic Les Planes

L’organitza: AVV Les Planes
Cal inscripció prèvia al 93 3736107 o presencialment al C. Josep Maria Pi i Sunyer, 8

TALLER HE TROBAT LA MEVA MITJA TARONJA? 
L’AMOR IDEAL?
Per l’eliminació de la violència envers les dones 
 Hora: 18 hores

     Oficina Jove

Dijous 24 de novembre

TALLER AMOR I ESTEREOTIPS 
Què sabem dels rols i estereotips de gènere?

 Dirigit a joves d’entre 12 i 35 anys

 Hora: 19 hores

 El Bulevard



Divendres 25 de novembre

LECTURA DEL MANIFEST
 Hora: 17 hores

 Davant de l’Ajuntament

ACTIVITAT EN CONTRA DE LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES
 Hora: 19 hores

 Esplai El Nus (1a Planta CC Sant Pancraç)

 Per a infants: Contes per la no violència

 A partir de 5è de primària: Reflexions sobre els missatges masclistes. Es 
faran fotos de les pintades masclistes que hi ha per la ciutat amb l’objectiu 
d’elaborar un mural amb les reflexions que en surtin.

 Per a totes les edats: Termòmetre interactiu. Del 21 al 25 de novembre hi 
haurà un termòmetre dibuixat a terra, on es trobaran situacions de violència i 
les participants marcaran aquelles en funció de si les han viscut o no.

 Dissabte 26 de novembre

PARTITS FEMENINS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 Poliesportiu Municipal Francesc Calvet

 16 hores JÚNIOR FEMENÍ: 
      BC Sant Joan Despí - BF Cornellà

 17.45 hores SOTS25 FEMENÍ: 
      BC Sant Joan Despí B - CB Begues

 19.15 hores Lectura del manifest

 19.30 hores SÈNIOR FEMENÍ: 
      BC Sant Joan Despí A - CEB Sant Jordi Rubí A

L’organitza: Bàsquet Club SJD



Dissabte 26 de novembre

Torneig virtual d’escacs
Escac i mat a les violències masclistes
 Hora: 17 hores

L’organitza: Club Escacs Sant Joan Despí 
Cal inscripció prèvia a: 
https://lichess.org/tournament/DR4AZanP 
o clubescacssantjoandespi@gmail.com

Sex toy. La rebelión de las muñecas
La idea de la dona com un simple objecte estètic i sexual és l’eix central 
de la proposta, en la qual també s’aprofundeix sobre la cultura de la 
violació, la pornografia, la prostitució i la socialització femenina des 
d’una perspectiva feminista.

 Hora: 20 hores

 Teatre Mercè Rodoreda
 Majors de 16 anys

  Entrades a https://teatresdespi.cat/ 

Diumenge 27 de novembre

IX Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista

 Hora: 10 hores

 Inici: Àrea de Serveis a la Persona
Punt de trobada: 10.15 h plaça de l’Ermita
Finalitza: parc de Torreblanca
Acte central: 12.30 h, lectura del manifest i xocolatada
L’organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat

 Dimarts 29 de novembre

Xerrada feminista 
Violencia sexual, pornografía y prostitución: realidades, 
mitos y propuestas éticas
 Hora: 19 hores

 Sala Aloma
A càrrec d’Amelia Tiganus (escriptora i activista feminista 
supervivent del tràfic de dones)

https://teatresdespi.cat/ 
https://lichess.org/tournament/DR4AZanP
mailto:clubescacssantjoendespi%40gmail.com?subject=


SIAD: Tallers de creixement personal i autoestima
  Divendres de 9 a 11 hores

  Àrea de Serveis a la Persona

11/11 – Aprendre a desaprendre
25/11 – NO sempre és NO!

Durant la setmana del 21 al 27 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.

Altres activitats
 ∙ Projecte #noemtoquiselwhatsapp. Setena 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 d’amor i bon tracte dirigit a l’alumnat de 1r de batxillerat 
amb l’objectiu de formar, sensibilitzar i reflexionar sobre les violències 
sexuals i digitals entre joves i buscar models alternatius de relació 
sexoafectiva que promoguin el respecte i la igualtat.

 ∙ Tallers violències masclistes digitals vinculats al projecte 
Trencant la bretxa digital que pretenen sensibilitzar i visibilitzar les 
diferents violències digitals i informar sobre les estratègies de prevenció, 
protecció i denúncia existents. 

 ∙ L’aprovació del Protocol d’actuació davant el sexisme i les 
violències sexuals en l’àmbit esportiu fa palès el compromís 
de la ciutat en la promoció d’espais esportius lliures de sexisme i en 
l’erradicació de les violències masclistes en tots els àmbits.



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 

 
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                           
 (Línia d’atenció contra la violència masclista) 

 ∙ CONTACTA amb el SIAD
Àrea de Serveis a la Persona
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dimecres de 17 a 19h.
Avinguda de Barcelona, 41
T. 93 477 00 51 • siad@sjdespi.net 

siad@sjdespi.net



