Còmics contra el masclisme

Exposicions Virtuals

El còmic pot sensibilitzar sobre la violència masclista però, sovint, reforça
estereotips i fomenta discriminacions de gènere, per això és important que
ens impliquem en la creació d’imaginaris igualitaris i no sexistes.
Aquest cicle de tallers vol què els i les joves pugueu explorar les possibilitats creatives del còmic en la lluita per una societat més igualitària.
Si voleu participar, apunteu-vos-hi!
Adreçat a: Joves a partir de 12 anys
A càrrec: Trama serveis culturals.
Horari: 18 a 20h
Lloc: Aula polivalent de l’Ateneu Juvenil. Horta de Santa Maria, 14
Inscripcions: Del 9 de novembre al 4 de desembre al Servei d’Informació
de l’Ateneu Juvenil. Activitat gratuïta. Places limitades
Dijous 10 de desembre
Taller de Còmic “Boom al masclisme”(Sessió I)
La violència de gènere en el còmic i les representacions
culturals”
T’agrada llegir còmics? ets creatiu/va? t’agrada dibuixar?
Doncs, volem posar-te a prova! Analitzarem, replantejarem
i crearem noves formes de representacions que fomentin la
igualtat. T’ hi apuntes?
Ajuntament de Barcelona

Dimarts 15 de desembre
Dibuixem la igualtat! (Sessió 2)El còmic, una eina contra la violència masclista. Explorarem les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques del
llenguatge del còmic. Aprendrem a construir un imaginari igualitari i no
sexista narrant amb imatges. Farem guionatge i dibuix de còmic!

Instagram Cambrils
Novament a Cambrils, les jornades en contra de la violència de
gènere, també a instagram!
Fotografia la teva proposta a favor de les relacions saludables i en contra de
la Violència de Gènere i etiqueta-la: #EstimarÉsRespectar #igerscambrils
del 9 de novembre al 9 de desembre.
La foto triada serà la portada de la campanya de les jornades en contra
de la VG 2016. Els/les propietaris/es autoritzen l’ús de les fotografies per a
campanyes en contra de la VG.
Ajuda’ns a fer gran aquesta exposició i a que el teu missatge no tingui
fronteres!

Joventut
Des del departament de joventut fem un clic per donar
suport a la campanya: Fes un insta a favor de les relacions saludables i en contra de la violència masclista,
d’igerscambrils. Etiqueta les teves fotografies a través de
#EstimarÉsRespectar #igerscambrils
I recorda que: Estimar No fa mal i que l’amor ha de tenir
sempre com a PILARS:
#Respecte#Llibertat#Igualtat#Confiança mútua

IMEC i Clubs esportius
L’ IMEC i els diversos clubs esportius del municipi ens solidaritzem per tercer
any consecutiu en la lluita contra les violències masclistes.
Els clubs efectuarem la lectura d’un manifest,
com a mostra de rebuig a qualsevol forma de
violència contra les dones, i un minut de
silenci, com a mostra de condol i solidaritat
amb les víctimes de la violència masclista,
abans de les nostres competicions esportives
dels dies 21 i 22 de novembre.

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-la-parelladesmuntem-mites/
DIGUES LA TEVA EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA!
Exposició de cartells i tires de còmic, amb un missatge contundent, en contra de la violència masclista efectuats per
internautes de tot el món a traves de la web “strip generator” Impulsada per: Associació de Dones Clara Campoamor
Dóna-li un cop d’ull, et sorprendrà!
http://issuu.com/igualtat-salut
STOP VG CAMBRILS (1ª i 2ª edició)
Recull fotogràfic de les campanyes d’instagram
2013/14 on podreu veure les fotografies presentades que recullen de forma explícita un clar missatge en contra de qualsevol forma de violència envers
les dones.
http://issuu.com/igualtat-salut

Biblioteca Pública Municipal
CLUB DE LECTURA FÀCIL
Dilluns 2,9,16,23 i 30 de novembre, a les 17h
Es llegiran i comentaran fragments de diverses obres literàries vinculades a la
violència masclista com “La desgràcia de ser dona” de Rosa Regàs, “Rellotges en
temps de pluja” d’Antònia Carré i “T’imagines la vida sense ell” d’Isabel Clara
Simó.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Divendres 27 de novembre, a les 18h
Llegirem el conte “El Monstruo”, de Daniel Martín Castellano.
Activitats per a inscrits/es
PER MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU TROBAR A:
Ajuntament de Cambrils
Àrea Municipal de Polítiques d’Igualtat
Pl. Ajuntament, 4
Tel: 977 79 45 79 Ext. 2226
E-mail: pisal@cambrils.org
Horari: de dilluns a dijous, de 8:30h a 15h.
Divendres de 8:30h a 14h

El nostre agraïment a totes les persones que DESINTERESSADAMENT
han col·laborat fent possibles aquestes jornades
Organitza:
Col·labora:

IMATGE GUANYADORA DEL CONCURS D’INSTAGRAM 2014
AUTOR: DAVID SCHLEMER

JORNADES
CONTRA
LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

ACTES DIA INTERNACIONAL PER A L´ ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Us presento les Jornades en contra de les violències masclistes
que efectuem en el marc del 25 de novembre ”Dia internacional
per a l’eliminació de les violències contra les dones”. Aquesta commemoració ens permet aturar-nos i fixar la nostra mirada davant
d’una terrible realitat que viuen moltes dones, els seus fills i filles i
els seus entorns més propers.
La violència de gènere constitueix la vulneració més estesa dels
drets humans al món i la seva arrel és la discriminació que hem
patit i continuem patint les dones respecte dels homes.
La violència de gènere és una terrible realitat encara massa present, massa estesa i que requereix d’un abordatge transversal per
tal de poder-la prevenir i abordar.
Us animo a participar en les diverses activitats que conformen el
programa d’actes d’aquestes jornades que ens han de servir per
continuar treballant conjuntament: institucions, entitats i ciutadania per tal de fer possible un present i un futur en igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, on les dones puguem
exercir plenament els nostres drets i viure plenament sense cap
forma de violència.
Camí Mendoza Mercè
Alcaldessa Ajuntament de Cambrils
Som molt els homes que estem en contra de qualsevol forma de
violència masclista i que sabem plenament que aquesta ens afecta
a tothom. La violència masclista no és una qüestió de l’àmbit privat, ni és un problema de les dones, és un gravíssim problema
social i de salut pública amb conseqüències terribles per les persones que la reben.
Els homes masclistes han de trobar-se davant d’altres homes que
no admetem cap mena de complicitat i que manifestem clara i
obertament la nostra tolerància zero davant de qualsevol forma
de violència envers les dones per subtil que aquesta sigui.
A través dels diferents actes que conformen aquest programa
volem contribuir a crear una societat basada en la igualtat, el respecte i la no violència. Per aconseguir-ho és necessari el ferm compromís de tothom!
Alfredo Clua Baldellou
Regidor d’Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics

Dijous 12 de novembre
TALLER DE PRIMERS AUXILIS
A càrrec de: Pilar Ferre. Infermera de
comunitària de l’Hospital Lleuger de
Cambrils
Hora: 16h (Durada 1h 30)
Lloc: Centre Cívic Les Basses. Sala d’actes. C/Sant Pere 32
Organitza: Associació de Dones Amunt.
Accés lliure

Dimecres 18 de novembre
XERRADA: "Retrat de la violència de gènere a Cambrils"
Xerrada on es mostren les dades estadístiques dels casos
detectats als serveis mèdics de l’Hospital Lleuger de
Cambrils, l'evolució dels darrers anys i el protocol que es
segueix. Reflexionarem respecte al seguiment posterior
per part dels diversos serveis municipals i
supramunicipals; alhora alertant de que aquestes dades
són només la punta del iceberg d’aquesta greu problemàtica social.
A càrrec de: Dra. Teresa Bordell i Sierra, metgessa de l’Hospital Lleuger
de Cambrils
Hora: 11h (Durada 1h)
Lloc: Aula d'Educació Sanitària. Hospital Lleuger de Cambrils.
Pl. Ajuntament,4
Organitza: Hospital Lleuger de Cambrils.
Accés lliure

Dissabte 21 de novembre
MÀSTER CLASS #Diguem prou a la VG
Sota el lema #EstimarÉsRespectar vine a conèixer les diferents disciplines esportives Zumba, latino,... Gaudeix d’un dia esportiu en família!
Hora: 12h (Durada 2h)
Lloc: Institut Municipal
d’Esports de Cambrils.
Pl. Ajuntament, 1
Adreçada a públic en general.
Activitat oberta i gratuïta

Dimarts 24 i Dijous 26 de novembre
TALLER DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA
Taller on aprendrem les habilitats bàsiques per a la defensa personal:
actitud mental i postural, anàlisi de l’entorn per a la prevenció de
possibles agressions i tècniques per l’afrontament de les mateixes.
Adreçat a noies/dones a partir de 16 anys.
A càrrec de: Club Escola de Judo Dojo Cambrils
Hora:18h30 (Durada 1h30)
Lloc: Carrer Àngel Guimerà, 3. Cambrils
Material recomanat: roba còmoda i
una tovallola petita.
Informació i inscripció: Del 9 al 20 de
novembre a l’OAC o via mail a
igualtat@cambrils.org
Gratuït. Places limitades
ACTIVITATS GRATUÏTES I OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA
*En les activitats amb places limitades tindran preferència les persones
empadronades a Cambrils.

Dimecres 25 de novembre
CONCENTRACIÓ CIUTADANA I LECTURA DEL
MANIFEST
Lectura del manifest de rebuig a la violència masclista
Actuació musical per part de la cantant Bali Cejas
Amb les cançons: “Y Andar”, que parla d’una dona que després d'un llarg recorregut en parella, on ha format una família i
mil llaços i pors, decideix donar porta a la seva relació perquè
es sent maltractada psicològicament i una cançó versionada
de “Bebe”.
Hora: 11.30h
Lloc: Ajuntament de Cambrils.
Pl. Ajuntament, 4

Divendres 27 de novembre
CINEMA
Film: “La Por”, del director Jordi Cadena, basat
en la novel·la 'M' de Lolita Bosch.
Impactant film que ens fica en la pell d’una
terrible realitat que pot estar succeint al teu
carrer, a l’altra banda de la paret de casa teva o
tu mateix/a. Una terrorífica realitat que pot
acabar a la pàgina de successos i que marca de per vida a
aquells/es que reben la violència.
Sinopsis: Manel, un noi de 17 anys que mai parla amb ningú de
la seva família de la por que ell, la seva mare i la seva germana
petita senten quan el seu pare està a casa. Per això al Manel li
agrada tant anar a l’institut; per què mentre hi és allí s’allibera
d’aquesta por. No recomanada a menors de 12 anys
Hora: 20h30 (Durada: 73’)
Lloc: Rambla de Jaume I, 35
Preu especial: 1.50€

Dijous 3 de desembre
TALLER DE REFLEXOTERÀPIA
Taller teòric-pràctic per conèixer i provar els beneficis de la reflexoteràpia a través de l’auto aplicació d’aquesta
tècnica mitjançant la qual podem alleujar l’estrès i altres dolors de diverses parts del nostre cos millorant així la nostra
salut física i emocional.
A càrrec de: Empar Xancò. Professora de ioga i de teràpies
naturals.
Hora: 19h (Durada 1h)
Lloc: Centre Cultural. Sala d’actes. C/ St. Plàcid 18-20.
Organitza: Associació cultural de Dones L’Alba
Accés lliure

