
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

Més informació

93 477 00 51
donesdespi@sjdespi.net
Avinguda de Barcelona, 41

ATUREM LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

900 900 120
     671 778 540

Tardor feminista a Sant Joan Despí
setembre-desembre 2021

“El feminisme és un moviment 
per acabar amb el sexisme, 

l’explotació sexista i l’opressió”
Bell Hooks

ITINERARI DE DONES
“EL LLEGAT DE LES DONES DE SANT JOAN DESPÍ”
Dissabte 6 de novembre 
Lloc d’inici: Mercat del Centre | Lloc de finalització: Mercat de les Planes
Hora: 11.30 a 13 hores
A càrrec del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Inscripcions a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51
Places limitades

Totes les activitats, inclosos els tallers per a dones, poden patir alteracions o ser 
suspeses per falta d’inscripcions o per indicacions sanitàries del moment.



TALLERS PER A DONES
Sexualitat femenina - Autodefensa feminista (trimestrals)
Sevillanes i ball espanyol - Country (anuals) 
De l'1 al 15 de setembre, període de sol·licituds: cita prèvia al 93 477 00 51 (Àrea de 
Serveis a la Persona) o a través del web sjdespi.cat (linkant al banner Tallers per a dones 
- del 20 al 30 de setembre, pagament dels tallers anuals i trimestrals per a dones) 

TALLERS DE CREIXEMENT PERSONAL
Tallers quinzenals per a dones del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones). 
Divendres, de 9 a 11 hores.

OCTUBRE Acompanyar a qui acompanya (dia 8) i Tècniques de relaxació (dia 22) 
NOVEMBRE Quan és amor i quan és dependència? (dia 5) i Cicle de violència (dia 19)
DESEMBRE Contes del món (dia 3) i Tradicions nadalenques) (dia 17)
Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51

TITELLES “LA VERITAT SOBRE LES PRINCESES”
Dissabte 18 de setembre 
Lloc: Plaça del Mercat | Hora: 18 hores
A càrrec de Clara Algaba i la Boia teatre
Organitzat per l’Associació Violeta
Inscripció prèvia al whatsapp 625 83 69 71

Narració per a nens i nenes que desmitifica la recerca del príncep blau i taller de 
titelles reciclades.

XERRADA “CIBERFEMINISME, UN ESPAI A CONQUERIR”
Dimarts 28 de setembre 
Lloc: Sala Camèlies (Centre Mercè Rodoreda) | Hora: 19 hores
A càrrec de Dones Tech
Inscripcions a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51 

Espai de reflexió i diàleg sobre l'escletxa digital per raó de gènere, la vulneració dels 
drets de les dones a través de les xarxes, les violències digitals i les formes de 
resistència, autodefensa i denúncia existents per fer-ne front.

30 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES
Dissabte 9 d'octubre
Lloc: Pati del Diamant | Hora: 19 hores
A càrrec d’Associació de Dones Progressistes

Acte commemoratiu pels 30 anys de la creació de l’Associació de Dones 
Progressistes, entitat clau del municipi en la defensa dels drets de les dones

VÍDEO-FÒRUM
“LESBOFOBIA. UN DOCUMENTAL I DEU RESPOSTES”
Dimecres 13 d’octubre 
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona | Hora: 18 hores
A càrrec de Creación Positiva
Inscripcions a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51  

Projecció i debat sobre el documental amb l’objectiu de visibilitzar, denunciar i 
analitzar els problemes de fons i donar respostes i estratègies per acabar amb la 
lesbofòbia i altres violències vers les dones.

JORNADA “VINT ANYS – VINT CAUSES”
Dissabte 23 d’octubre
Lloc: La CIBA (Espai de Recursos per a dones de Santa Coloma de Gramenet
Adreça: Paseo de Llorenç Serra, 64 / Paseo Salzereda, 23)
Hora: 10 a 18.30 hores
A càrrec de l’Observatori de les dones als mitjans de comunicació
Inscripcions a donesdespi@sjdespi.net o 93 477 00 51 
Places limitades  

La jornada té per objectiu fer més visible el treball de l'Observatori de les Dones als 
Mitjans de Comunicació, així com compartir amb diferents professionals i expertes 
una reflexió oberta sobre l’evolució dels mitjans pel que fa a la representació de les 
dones i a la inclusió del seu punt de vista en els diferents formats comunicatius.

Associació de
Dones Progressistes

ANYS


