Exposicions Virtuals
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?
Exposició que proposa una revisió d’alguns dels mites associats a
l’amor romàntic i a la violència masclista i que ofereix 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-laparella-desmuntem-mites/
DIGUES LA TEVA EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA!
Exposició de cartells, amb un missatge contundent, en contra de la
violència masclista efectuats per internautes a traves de la web
“strip generator”
Impulsada per: Associació de Dones Clara Campoamor
http://issuu.com/joventutcambrils/docs/
presentaci___exposicio_digues_la_te
Instituts
Tallers de prevenció de la violència masclista
adreçats a l’alumnat de Cambrils.
Aquest tallers es duran a terme al llarg del mes de
novembre en diferents instituts de secundària de
Cambrils, adreçats a 3r d’ESO i a la Unitat
d’Escolarització Compartida (U.E.C).
A càrrec: del Servei municipal d’Informació i Assessorament a les Dones en el marc del Servei de Coeducació i de Salut a les Escoles
Instagram Cambrils
Enguany a Cambrils les jornades en contra de la violència de gènere
també a instagram!!! Implica’t en contra de la VG !!
Etiqueta la fotografia: #StopVGCambrils #igerscambrils
La foto triada podrà ser utilitzada com a portada de la campanya de
les jornades en contra de la VG 2014.
Els/les propietaris/es autoritzen l’ús de les fotografies per a campanyes en contra de la VG.
Volem que el teu missatge NO tingui fronteres!
Joventut
Des del departament de joventut efectuem diverses accions en
contra de la VG a través de les xarxes socials. A través de:
#StopVGCambrils informa’t sobre la VG i digues la teva en contra de la VG!

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

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.
SERVEIS D´ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
SERVEIS D’URGÈNCIES 24H:
Telèfon 900 900 120 Serveis mèdics: 061 Cossos de seguretat: 112
POLICIA LOCAL
Plaça de l´Ajuntament, 4 - Telèfon: 977 79 45 66
COMISARIA DE MOSSOS D´ESQUADRA
Grup específic d´atenció a la víctima — Av. Adelaida, 46 (Cambrils)
HOSPITAL LLEUGER DE CAMBRILS
Plaça de l´Ajuntament, 2 - Telèfon: 977 36 30 74
ALTRES SERVEIS D´ATENCIÓ:
ZERO A
ÀNCIA IA
TOLER
LÈNC
LA VIO
ONES
A LES D
CONTR

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 hores

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 la dona n. 1
Av. Marià Fortuny (REUS)
Telèfon: 977 92 91 38
De dl-dv de 9h a 14.30h

Jutjat de guàrdia
Av. Marià Fortuny (REUS)
Telèfon: 977 92 91 00
De dl-ds de 9h a 14h i de 17h a 20 h
Diumenge de 10h a 14h

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
C/ Sant Francesc, 3 (TARRAGONA)
Telèfon: 977 24 13 04. De dll. a Dv. de 9h a 14h

Organitza:
Col.labora:

Novembre

DIA INTERNACIONAL

PER A L´ELIMINACIÓ
ALC
EM
VEU LA
:

DIG
PROUEM
U !!
Consell de
Dones de
Cambrils

25

DE LA VIOLÈNCIA

CONTRA LES DONES

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

Mercè Dalmau
Mallafré
Alcaldessa
Ajuntament de
Cambrils

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 fonamentals, tant en
l’àmbit públic com en el privat.
Des d’aquestes línies us animo a participar en les
diverses activitats que conformen el programa
d’actes d’aquestes jornades que ens han de servir
perquè les institucions i la ciutadania continuem treballant conjuntament per la construcció d’una societat on la violència no tingui cabuda.
La violència no és un comportament natural, és una
actitud apresa mitjançant la socialització. L’educació
en la igualtat de nens i nenes i el caràcter il·legítim de
la violència com a mitjà de resolució de conflictes són
dos dels pilars en que s’ha de sustentar el reconeixement del problema i l’adopció de mesures per prevenir aquesta xacra social.

Lluïsa Rom Sala
Regidora de
Benestar Social,
Salut i Família.

A través de totes les accions programades: les exposicions virtuals, les xerrades, els tallers específics adreçats al jovent, la formació als i les professionals que
conformen els serveis municipals d’atenció a la violència, etc. un any més volem fer visible la terrible
realitat que viuen moltíssimes dones al món, al nostre
país i també a la nostra ciutat i contribuir a construir
una societat sensible a aquesta greu xacra social i que
sigui capaç de reaccionar enèrgicament davant de
qualsevol tipus de violència, mostrant la intolerància
més absoluta.
Institucions i ciutadania hem de continuar treballant
conjuntament per poder construir les relacions entre
homes i dones basades en el respecte i la igualtat, on
cap forma de violència tingui cabuda.
Us hi esperem als diferents actes organitzats en
aquestes Jornades; per prevenir i eradicar aquesta
xacra és necessària la suma de tothom .

Dimecres 6 de novembre
ACTIVITAT INFANTIL: Qui vol un conte... de feres ferotges?
Explicarem contes sobre les desigualtats de gènere.
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Pública Municipal. C. Alfons I El Cast, n. 2
Dilluns 11 i Dimarts 26 de novembre
XERRADA-TALLER: Defensa personal femenina
Aprendrem a incorporar aspectes de seguretat i alerta en el
nostre dia a dia així com habilitats per a la defensa personal
davant d’una possible agressió.
A càrrec: Oscar Salgado i Julio Cesar Fornieles. Formadors de
l’escola Pai Tou Jia Kuntao de Tarragona
Adreçat: dones a partir de 17 anys
Places limitades. Activitat gratuïta
Organitza: Associació de Dones Clara Campoamor

Dimecres 20 de novembre
XERRADA: Violència masclista: com detectar-la i abordarla
A càrrec: Mònica Romano. Tècnica Municipal de Polítiques
d’Igualtat.
Hora: 16,30h a 18h
Lloc: Centre Cívic Les Basses. C. Sant Pere, n. 32
Organitza: Associació de dones Amunt i Col·lectiu de Dones
de Vilafortuny
Dilluns 25 de novembre
CONCENTRACIÓ CIUTADANA I LECTURA DEL MANIFEST DE
REBUIG A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Hora: 11h
Lloc: Ajuntament de Cambrils. Plaça de l’Ajuntament, n. 4
Dimarts 26 de novembre

Dilluns 11 de novembre. (En horari de matí)
Hora: 10h a 11,30h
Lloc: Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge Cinc, n. 12
Informació i inscripcions: Del 28/10 al 7 /11 a l’OAC
Dimarts 26 de novembre. (En horari de tarda)
Hora: 19h a 20,30h
Lloc: Centre Cívic Nou Cambrils. Passatge Cinc, n.12
Informació i inscripcions: Del 28/10 al 22/11 a l’OAC
Dimarts 12 de novembre
XERRADA: Violència masclista: com detectar-la i abordar-la
A càrrec: Mònica Romano. Tècnica Municipal de Polítiques
d’Igualtat.
Hora: 15h a16,30h
Lloc: Centre Cultural. C. St. Plàcid, n.18-20. Sala d’actes
Organitza: Associació Cultural de Dones l’Alba i Associació
Sociocultural Tarbia
Divendres 15 de novembre
TALLER D’AUTOESTIMA per a dones
A càrrec: Yolanda Serra Martínez
En aquest taller prendrem consciència de la imatge que tenim
de nosaltres mateixes i aprendrem, entre d’altres, a identificar i
potenciar les nostres característiques positives.
Hora: 10h a11,30h
Lloc: Sala d’actes Centre Cívic Les Basses, C. Sant Pere, n. 32
Organitza: Institut Català de les Dones
Material recomanat: roba còmoda
Informació i inscripció: Del 26/10 al 13/11 a l’OAC. Gratuït.
Places limitades

CLUB DE LECTURA JUVENIL: T'imagines la vida sense ell?
D'Isabel Clara Simó i M. de Lolita Bosch
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Pública Municipal. Carrer Alfons I El Cast, n. 2
Dimecres 27 de novembre
TALLER: Sana el teu cos equilibrant les emocions
Connectarem amb les emocions negatives reprimides, per
desprès, amb diferents tècniques, restablir el nostre equilibri i
benestar físic i emocional
A càrrec: Empar Xancó. Professora de ioga i de teràpies naturals
Hora: 19h a 20h
Lloc: Centre Cultural. Sala d’expressió corporal. C. St. Plàcid, n.
18-20
Organitza: Associació Cultural de Dones l’ Alba
Material recomanat: roba còmoda
Informació i inscripció: Del 28/10 al 25/11 a l’OAC. Gratuït. Places limitades
Formació per a professionals
Jornada formativa destinada als/les professionals dels serveis
integrants del circuit municipal d’atenció al a violència
A càrrec: Laia Rosich, psicòloga, codirectora i responsable de
formació de “El Safareig”
ACTIVITATS GRATUÏTES I OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA

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

