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PÉR MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU 
TROBAR A: 
Ajuntament de Cambrils 
Àrea Municipal de Polítiques d'Igualtat 
Pl. Ajuntament 4 
Tel: 977 79 45 79 
e-mail: pisal@cambrils.org  
Horari: de dilluns a divendres, de 9:30h a 
14:30h. 

Organitza: 

Col.labora: 

 

 

ALTRES SERVEIS D´ATENCIÓ: 

SERVEIS BÀSICS D´ATENCIÓ SOCIAL 
 C/ Sant Plàcid, 5 
Telèfon: 977 36 81 90 Ext.4 
De dilluns a divendres de 8h a 15h.  
 

XARXA D´ATENCIÓ A LA VÍCTIMA. 
Dependències de la Policia Local 
Plaça de l´Ajuntament, 4 
Telèfon: 977 79 45 66  
De dilluns a diumenge i festius de 17 a 22 h 
 

SERVEI D´INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES 
C/ Roger de Llúria, 33 
Telèfon: 977 36 82 17 Ext. 5 mail: siad@cambrils.org 
De dilluns a divendres de 8h a15h  

JUTJATS DE REUS  
Jutjat de Violència sobre Jutjat de guàrdia 
la dona n. 1 Av. Marià Fortuny (REUS) 
Av. Marià Fortuny (REUS) Telèfon: 977 92 91 00 
Telèfon: 977 92 91 38 De dl-ds de 9h a 14h i de 17h a 20h 
De dl-dv de 9h a 14.30h Diumenge de 10h a 14h 
   
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES         
C/ Sant Francesc, 3 (TARRAGONA) 
Telèfon: 977 24 13 04. De dl.  a  dv. de 9h a 14h 

SERVEIS D´ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

 Exposicions Virtuals 

El nostre agraïment a totes les persones que DESINTERESSADA-
MENT, han col·laborat fent possibles aquestes jornades. 

IMATGE GUANYADORA DEL CONCURS DE INSTAGRAM 2013 
AUTOR: DAVID SCHLEMER 

VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM 
MITES? 
Exposició que proposa una revisió d’alguns dels mites asso-
ciats a l’amor romàntic i a la violència masclista i que ofe-
reix  idees i elements de reflexió per transformar aquests 
mites i creences i avançar, així, vers unes relacions lliures de 
violència masclista.  

http://prezi.com/axduptsbrddl/violencia-masclista-en-la-
parella-desmuntem-mites/  
 

DIGUES LA TEVA EN CONTRA DE  LA VIOLÈNCIA MAS-
CLISTA! 

Exposició de cartells i tires de còmic, amb un missatge con-
tundent, en contra de la violència masclista efectuats per 
internautes de tot el món a traves de la web “strip genera-
tor” 

Impulsada per: Associació de Dones Clara Campoamor 

Dóna-li un cop d’ull, et sorprendrà.  

h t t p : / / i s s u u . c o m / i g u a l t a t - s a l u t / d o c s /
presentaci___exposicio_digues_la_te 
 

STOP VG CAMBRILS 

Recull fotogràfic de la campanya d’instagram 2014 on po-
dreu veure les  37 fotografies presentades que recullen de 
forma explícita un clar missatge en contra de qualsevol for-
ma de violència envers les dones.  

http://issuu.com/igualtat-salut/docs/stopvgcambrils 

IMEC i Clubs esportius 

L’ IMEC i els diversos clubs esportius del municipi ens solidaritzem 
per segon any consecutiu en la lluita en contra de la violència mas-
clista. 
Els clubs efectuarem la lectura d’un manifest com a mostra de re-
buig a qualsevol forma de violència contra les dones  i un minut de 
silenci com a mos-
tra de condol i soli-
daritat amb les 
víctimes de la vio-
lència masclista 
abans de les com-
peticions esporti-
ves dels dies 22 i 23 
de novembre. 

 

TOLERÀNCIA 

 ZERO  A  

LA VIOLÈNCIA  

 

ALCEM LA VEU: DIGUEM PROU !! 



ACTES  DIA INTERNACIONAL PER A L´ ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

Dimecres 5 de novembre 

ACTIVITAT INFANTIL: Qui vol un conte ... de tots colors?  

Explicarem contes sobre les desigualtats de gènere. 
Vine a descobrir-los! 

Hora: 18h 
Lloc:  Biblioteca Pública Municipal 
C. Alfons I El Cast, n. 2 

  

 

 
 

El  dia 25 de novembre commemora la necessitat  de continuar 
treballant i lluitant per eradicar la violència de gènere en tots els 
àmbits de la societat, els maltractaments i assassinats a les llars, 
les violacions, l’agressió sexual i la violència en general contra les 
dones. 
La violència masclista és un fet estructural i un atac contra els 
drets humans. Les relacions de poder desiguals entre homes i 
dones han estat presents històricament en la nostra societat i 
encara continuen sent una xacra social sobre la que s’ha d’actuar. 
La violència constitueix la manifestació més brutal en aquestes 
relacions desiguals, en què el fet de pertànyer al sexe femení pot 
ser motiu perquè dones i nenes rebin danys o patiments físics, 
sexuals o psicològics que atempten contra els seus drets fona-
mentals, tant en l’àmbit públic com en el privat.  
Des d’aquestes línies us animo a participar en les diverses activi-
tats que conformen el programa d’actes d’aquestes jornades que 
ens han de servir perquè les institucions i la ciutadania continu-
em treballant conjuntament per la construcció d’una societat on 
la violència no tingui cabuda. 

Mercè Dalmau Mallafré 
Alcaldessa Ajuntament de Cambrils 

 

 
 

Commemorar  un dia de forma internacional permet fixar la nos-
tra atenta mirada sobre una realitat sobre la que s’ha d’actuar. 
Cadascú i cadascuna de nosaltres, siguem dones o homes, som 
persones úniques i diverses, no som més ni menys les unes vers 
les altres i està en les nostres mans construir una societat lliure 
de desigualtats  de gènere i de violències. 
La sensibilització ciutadana respecte aquesta terrible realitat, que 
dissortadament està encara massa present en la nostra societat, 
és un dels aspectes clau i un punt de partida per activar canvis en 
les actituds social. 
Hem d’aturar-nos a reflexionar sobre els perquès de les desigual-
tats de gènere i de les violències masclistes, conèixer els seus 
orígens i les seves causes i obrir els ulls respecte a actituds i com-
portaments que s’han perpetuat i interioritzat durant molts  anys 
en la nostra societat sent conscients però que està en les nostres 
mans canviar-los. 
Les diferents activitats que contemplen aquestes jornades tenen 
com a objectiu la sensibilització social que ens permeti reflexio-
nar i qüestionar-nos la construcció tradicional de gènere des del 
que ens limita com a persones per tal de construir-nos de forma 
lliure i respectuosa. 

Marta Borràs Donato 
Regidora de Salut, Polítiques d’Igualtat i Inclusió  

 

Dimarts 25 de novembre 

CONCENTRACIÓ CIUTADANA I LECTURA DEL MANIFEST DE 
REBUIG A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
Hora: 12h 
Lloc: Ajuntament de Cambrils. Plaça de l’Ajuntament, n. 4 

Dimecres 26 de novembre 

TALLER:  Introducció al Mindfulness 

Conferència- pràctica amb la que descobrirem un sistema complert 
que ens ajudarà a afrontar les situacions d’estrès, a cultivar els pen-
saments positius i a crear hàbits per a viure amb salut i benestar el 
present a través de pràctiques senzilles i eficaces. 

A càrrec: Empar Xancó. 
Professora de ioga i 
de teràpies naturals 
Hora: 16.30h. Durada 1 h  
Lloc: Centre Cultural. 
Sala d’expressió corporal. 
C. St. Plàcid, n. 18-20 
Organitza: Associació 
Cultural de Dones l’ Alba 

Material recomanat: roba còmoda i una manta petita 

Informació i inscripció: del 3 al 21 de novembre a l’OAC. Gratuït. 
Places limitades  

ACTIVITATS GRATUÏTES I OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA 

*En les activitats amb places limitades tindran preferència les persones 
empadronades a Cambrils. 

Fes un insta en contra de la VG! 

Novament a Cambrils, les jornades en contra de la violèn-
cia de gènere també a instagram!!!  

De l’1 al 30 de novembre, fotografia la teva proposta en 
contra de la violència de gènere i etiqueta-la: 
#StopVGCambrils #igerscambrils 

La foto triada serà la portada de la campanya de les jorna-
des en contra de la VG 2015. Els/les propietaris/es autorit-
zen l’ús de les fotografies per a campanyes públiques en 
contra de la VG. 

Ajuda’ns a fer gran aquesta exposició i a que el teu 
missatge no tingui fronteres! 

 

Instagram Cambrils 

Joventut 
Des del departament de joventut fem un clic per donar 
suport a la campanya: Fes un insta en contra de la VG! d’i-
gerscambrils 

Mostra el teu rebuig a qualsevol forma de violència masclis-
ta etiquetant les teves fotografies a través dels hastags: 
#StopVGCambrils #igerscambrils 

I recorda que:  ESTIMAR NO 
FA MAL i que l’amor ha de 
tenir sempre com a PILARS: 

el #Respecte, 
la #Llibertat, 
la  #Igualtat i la 
#Confiança    
mútua. 


