


25 NNOU9EL

XE
RRA
DES

TA
LLE
RS&

2021
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

PRO
GRA
MA
CIÓ

TRIMESTRAL

Les Franqueses del Vallès
Bellavista Activa
Carrer Rosselló, 39  - Bellavista
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Carrer Verge de Montserrat, 21 
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Inscripcions als tallers i xerrades 
Telèfon: 938 466 618
Correu electrònic: siad@lesfranqueses.cat
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Assumptes penals per tipus de processos

Ingressats 
directament

Ingressats procedents
d’altres òrgans Reoberts Resolts

Pedents en 
finalitzar

J. I. Guàrdia Altres  JVM

GRANOLLERS 855 49 0 0 762 371

MOLLET DEL VALLES 484 0 0 0 407 185

VALLÈS ORIENTAL 1.339 49 0 0 1.169 556

GRANOLLERS 1.116 89 - 0 1.133 229

MOLLET DEL VALLES 532 0 - 0 519 108

VALLÈS ORIENTAL 1.648 89 - 0 1.652 337

Diferència Vallès Oriental -309 -40 - 0 -483 +219

Assumptes penals

20
20

20
19

Total Homicidi

Lesions i 
maltracta-
ments del 

Art. 153 del 
CP

Lesions i 
maltracta-
ments del 

Art. 173 
del CP

Lesions i 
maltracta-
ments del 
Art. 148 y 
ss. del CP

Contra la 
llibertat

Contra la 
llibertat i 
identitat 
sexual

Contra la 
integritat 

moral

Contra la 
intimitat i 
el dret a 
la pròpia 
imatge

Contra 
l’honor

Contra 
drets i 
deures 

familiars

Trencament 
de penes

Trencament 
de mesures

Altres

GRANOLLERS 899 1 438 89 0 137 21 4 6 22 2 7 93 79

MOLLET DEL VALLES 372 0 97 93 0 82 12 15 3 6 2 0 62 0

VALLÈS ORIENTAL 1.271 1 535 182 0 219 33 19 9 28 4 7 155 79

GRANOLLERS 1.155 3 326 259 108 183 13 7 9 8 3 72 45 119

MOLLET DEL VALLES 378 0 87 57 0 91 27 32 10 4 23 14 33 0

VALLÈS ORIENTAL 1.533 3 413 316 108 274 40 39 19 12 26 86 78 119

Diferència Vallès 
Oriental 2019-2020

-262 -2 122 -134 -108 -55 -7 -20 -10 16 -22 -79 77 -40

20
20

20
19

Dades jutjats de
violència 
domèstica
(VIDO) 2019-2020

Segons els Mossos, els mesos de confinament van frenar de manera clara l’arribada de casos nous

Granollers

Ferran Polo

El total de fets delictius 
relacionats amb casos de 
violència contra les dones 
vistos pel jutjats especia-
litzat de Granollers o pels 
jutjats d’instrucció de Mollet 
va patir una davallada l’any 
passat en relació amb els 
registres de 2019. La caigu-
da es relaciona directament 
amb la situació generada per 
la pandèmia de la Covid-19 
que va fer caure el nombre 
de denúncies, especialment 
durant el període de temps 
que el confinament va ser 
total. Aquell període de 
temps “hi va haver silenci”, 
comenta Núria, agent del 
Grup d’Atenció a la Víctima 
(GAV) dels Mossos d’Es-
quadra de la comissaria de 
Granollers. “No hi havia 
coneixement dels nous fets”, 
afegeix, i recorda que era 
“una situació nova” i “des-
coneguda per a tots”. Passat 
aquest temps, “van sortir les 
denúncies de tot allò que 

estava passant. La diferència 
és que les víctimes no ho 
podien dir al moment.”

Segons les dades publica-
des pel Consell General del 
Poder Judicial (CGPJ) con-
sultades per EL 9 NOU coin-
cidint amb el Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, 
que es commemora el 25 de 
novembre, l’any passat van 
ingressar un total de 1.271 
fets delictius entre els jutjats 
de Granollers (899) i Mollet 
(372). Això representa un 

17% menys que l’any 2019 
quan n’hi va haver 1.533: 
1.155 i 378 respectivament. 
Són 262 casos menys.

LESIONS I 
MALTRACTAMENT

En la majoria de tipologies 
delictives hi ha un descens 
del nombre de casos. El 
conjunt de fets relacionats 
amb delictes de lesions i 
maltractaments (articles 
148 i següents, article 173 i 
article 153 del Codi Penal) 

també es redueixen, tot i que 
analitzant-los per separat sí 
que hi ha un ascens dels fets 
imputats amb l’article 153, 
que s’aplica en aquells casos 
en què l’agressor genera un 
menysteniment psíquic o 
una lesió de menor gravetat 
o en aquells que colpegen 
o maltracten una dona 
encara que no li causin cap 
lesió sempre que la víctima 
hagués estat la seva parella 
o hagués tingut una relació 
anàloga d’afectivitat encara 
que no hi hagués convivèn-

Els fets delictius atesos als jutjats 
de violència masclista van caure 
un 17% durant l’any passat

cia. Preveu càstigs amb una 
pena de presó de sis mesos a 
un any. Passen dels 413 que 
hi va haver el 2019 als 535 de 
l’any passat. I representen el 
42% dels fets judicialitzats.

Hi ha altres delictes que 
també es van reduir en les 
estadístiques del CGPJ que 
recullen l’activitat dels 
diversos jutjats: els homici-
dis (passen de tres a un), els 
delictes contra la llibertat 
(-55), contra la integritat 
moral (-20) o contra la inti-
mitat i el dret a la pròpia 
imatge. En canvi, van aug-
mentar –es van doblar, de 
fet– els relacionats amb el 
trencament de mesures: dels 
78 de 2019 als 155 de 2020 
(+77). 

L’activitat als jutjats penals 
relacionada amb casos de vio-
lència masclista també regis-
tra una caiguda: van ingressar 
309 expedients menys (de 
1.648 de l’any 2019 als 1.339 
de 2020). Els casos resolts 
també van reduir-se (de 1.652 
a 1.169), mentre que els expe-
dients pendents de finalitzar 
a final d’any van augmentar: 
n’hi havia 219 més i van arri-
bar a 556, segons les dades 
del CGPJ. 

Els jutjats penals 
van tancar  

el 2020 amb més 
casos pendents 

de resoldre
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#Caldeslliuredeviolència #25N
Més informació al web i les xarxes de l’Ajuntament
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Una manera 
d’avisar de 
manera discreta 
per a les víctimes
Granollers 

En els darrers mesos, s’ha 
fet viral arreu del món un 
codi d’avís que es fa amb 
les mans i que permet a les 
dones que són víctimes de 
violència masclista dema-
nar ajuda d’una manera 
discreta. El gest es va crear 
al Canadà durant el confi-
nament per la Covid-19 i, 
a través de TikTok, Insta-
gram i altres xarxes socials, 
ha arribat arreu del món. El 
gest es divideix en tres pas-
sos: mostrar el palmell de la 
mà (1), moure el dit polze 
al centre (2) i amagar-lo 
amb el palmell (3). Aquest 
mateix mes de novembre, 
els Mossos d’Esquadra van 
poder assistir una dona que 
era víctima de violència 
masclista i que, a través 
d’aquest gest, va demanar 
ajuda mentre era en una 
sala d’espera d’una clínica 
privada de Barcelona. Una 
treballadora va reconèixer 
el senyal i va alertar al 
112. La policia catalana va 
acabar detenint l’acompa-
nyant de la dona, un home 
de 64 anys, per presumptes 
maltractaments. Segons 
van explicar els Mossos, 
la dona va manifestar que 
patia insults i menyspreus 
de manera continuada per 
part de la parella. També 
que, de vegades, li clavava 
empentes. Feia 10 anys que 
estaven junts i mentre era 
a la clínica va decidir fer 
el gest amb les mans per-
què necessitava ajuda i no 
sabia com dir-ho. Als Estats 
Units, aquest mateix gest va 
permetre a una noia de 16 
anys que havia estat segres-
tada demanar ajuda mentre 
era a dins d’un vehicle. Un 
conductor aturat al costat 
del vehicle en un semàfor 
el va identificar i va donar 
avís a la policia, que va 
poder resoldre la situació.
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Els Mossos ofereixen informació especialitzada a les víctimes 

Granollers

F.P.

El Grup d’Atenció a la Vícti-
ma (GAV) de l’Àrea Bàsica 
Policial de Granollers busca 
donar un servei proper a les 
dones que són víctimes de 
violència masclista. “Cada 
cas és especial, cada cas és 
únic”, apunta la Núria, agent 
d’aquest grup. “Volem ser 
molt propers. Els diem que 
som aquí i que no vegin 
només un uniforme. Donem 
proximitat a la víctima, que 
sàpiguen que tenen la confi-
ança de venir i que no se les 
jutjarà per res”, afegeix.

Els casos de violència mas-
clista poden arribar al GAV 
per diverses vies: a través 
d’actuacions de patrulles de 
seguretat ciutadana que són 
activades per un avís al 112, 
perquè les víctimes s’adrecen 
directament a comissaria o 
perquè contacten amb el cos 
a través del Whatsapp que 
ofereix una via de contacte 
directe. El grup també repas-
sa les novetats diàries per 
detectar possibles casos. 

A partir de la primera 
informació s’estableix un 
contacte amb la víctima per 
“obtenir el màxim de dades” 
i “fer una valoració de la seva 
situació”. Se’ls informa de 

l’opció de denunciar. Un pas 
que el cos vol promoure que 
agafin els efectius del GAV. 
Amb o sense denúncia, es 
fa un seguiment dels casos 
amb, almenys, una trucada 
cada mes o mes i mig. Si es 
detecta que el risc per a la 
dona és més elevat, s’activen 
altres recursos. “Hi ha dones 
a qui truquem diàriament”, 
explica l’agent del GAV de 
Granollers. També es poden 
mobilitzar patrulles de segu-
retat ciutadana a l’entorn 
dels domicilis o contactes 
personals directes.

El GAV promou el treball 
en xarxa amb altres recursos 
que les dones víctimes de 
violència masclista tenen 
al seu abast amb els serveis 
d’informació i assessorament 
(SIAD), el servei d’interven-
ció especialitzada (SIE), els 
serveis socials o les policies 
locals de cada municipi, la 
Direcció General d’Atenció a 
la Infància i a l’Adolescència 
o el psicòleg dels jutjats. 

A banda de les situacions 
de violències masclistes, el 
GAV treballa altres temes: 
abusos sexuals, violència 
domèstica (entre familiars o 
convivents), delictes de dis-
criminació, mutilació genital 
femenina o matrimonis for-
çats, entre d’altres.
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Proximitat i confiança 
més enllà de l’uniforme

1

2

3
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Del 12 al 18 de novembre
Exposició “Jo, Dona”, a la Sala Carles Sindreu.

El 19 de novembre, a les 20h
Obra de teatre ‘Elles’, a la Sala de Teatre.

El 25 de novembre, a les 18h
Presentació i xerrada del llibre ‘Calladeta no ets més maca’, a la Biblioteca 

Josep Badia.
El 25 de novembre, a les 19h

Concentració i lectura del manifest “Dia internacional contra les violències 
masclistes”, a la plaça de l’Ajuntament.

El 13 de desembre, a les 18h
Xerrada on-line “L’armari pels abrics. Acompanyament a la diversitat sexual i 

de gènere”. A càrrec de l’Associació Candela.
Inscripció a www.ametlla.cat

www.ametlla.cat

Divendres, 19 de novembre de 20214

Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
CCOO, com a sindicat feminista, veu amb preo-
cupació com les violències no minven. Des que va 
començar l’any, a Catalunya ja han estat assassina-
des 13 dones pel sol fet de ser dones (61 a tot l’Es-
tat espanyol). Des del 2010 hi ha hagut 1.238 dones 
assassinades per homes. D’altra banda, 1 de cada 4 
menors d’edat són testimonis d’aquestes situacions 
i un 77 % d’aquests han patit en primera persona 
el maltractament d’aquests violents a casa. Els 
feminicidis són la punta de l’iceberg de la violència 
contra les dones. 

En aquest any 2021, el focus s’ha posat també en 
la violència vicària, és a dir, les agressions sobre 
una persona en substitució d’una altra, sobretot, la 
violència contra les filles i els fills amb l’objectiu 
d’infligir dolor i control a les seves mares. Segons 

fonts del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), 
a Espanya, tot just un 3% dels casos de violència de 
gènere acaba amb la suspensió del règim de visites 
als pares que han exercit el maltractament i només 
en el 5,2% dels casos els jutges dicten la retirada de 
la guarda i custòdia als agressors com a mesura cau-
telar de protecció dels menors.

La violència envers les dones no està reservada 
a una cultura, regió o país específic ni a grups par-
ticulars de dones en la societat. La violència mas-
clista representa, en qualssevol de les seves formes, 
àmbits i expressions, un greu atemptat contra els 
drets humans, la dignitat i la llibertat de les dones.

La violència sexual és esfereïdora també al nos-
tre país. Catalunya és el territori on es perpetren 
més violacions múltiples de tot l’Estat. El 57,3% 
de dones de més de 16 anys han patit violència de 
gènere algun cop a la vida. Un 44% més de viola-
cions denunciades entre gener i setembre d’aquest 
any. A Catalunya es denuncien tres violacions de 
dones cada dia. Però els feminicidis i les violènci-
es masclistes són només la punta de l’iceberg. Allò 
que es veu. Perquè les violències sexuals no són 
actes violents perpetrats per quatre bojos que tenen 
necessitat de sexe. De fet, les violacions no tenen 

res a veure amb el sexe. Les violències masclistes 
se sustenten sobre una base estructural de domina-
ció i de superioritat vers les dones: sobre un seguit 
d’elements que són la base d’un sistema patriarcal 
on totes i tots nosaltres hem crescut. És fonamental 
erradicar l’assetjament sexual o per raó de sexe en 
l’esfera laboral i implementar mesures de suport 
i protecció a les víctimes de violència contra les 
dones.

Les dones víctimes de violència temen denunciar 
perquè, sovint, els processos policials i jurídics les 
qüestionen i les menystenen, s’allarguen innecessà-
riament i protegeixen poc. La revictimització és vio-
lència institucional i té, com tota la violència contra 
les dones, un biaix de classe i d’origen. CCOO rei-
vindica el seu lloc com a agent actiu contra tots els 
tipus de violència contra les dones. Les sindicalistes 
i els sindicalismes estem compromesos en contra 
de totes aquestes violències i estem cridats a inter-
venir-hi a favor de les víctimes, per la igualtat i per 
la justícia. Necessitem un compromís, real i efectiu de 
tota la societat per erradicar les violències que encara 
avui dia patim les dones perquè les següents generaci-
ons de dones puguin viure en un món més segur, més 
lliure, més just i sense por.

Es denuncien tres violacions cada dia
Rase Soldevila

Secretària d’Eleccions Sindicals, 
Dona i LGTBI del sindicat CCOO

Incoades

Resoltes
Pendents 
al final del 

períodeInadmeses Adoptades Denegades
Núm.
Total

Víctima: dona 
espanyola 

major d’edat

Víctima: dona 
espanyola 

menor d’edat

Víctima: dona 
estrangera 

major d’edat

Víctima: dona 
estrangera 

menor d’edat

Denunciat: 
home

espanyol

Denunciat: 
home

estranger

GRANOLLERS 139 0 55 84 0 139 87 0 52 0 80 59

MOLLET DEL VALLES 53 0 24 29 0 53 42 0 11 0 36 17

VALLÈS ORIENTAL 192 0 79 113 0 192 129 0 63 0 116 76

GRANOLLERS 184 0 95 89 0 184 117 0 67 0 125 59

MOLLET DEL VALLES 73 0 42 31 0 73 60 1 12 0 59 14

VALLÈS ORIENTAL 257 0 137 120 0 257 177 1 79 0 184 73

Diferència Vallès 
Oriental 2019-2020

-65 0 -58 -7 0 -65 -48 -1 -16 0 -68 3

20
20

20
19

ORDRES DE 
PROTECCIÓ

Els jutjats vallesans deneguen 
el 59% de les ordres de protecció
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, 
dels 192 expedients iniciats l’any passat se’n van denegar 113

dres denegades puja al 60%, 
mentre que al de Mollet bai-
xa fins al 54%. 

Respecte a l’any 2019, hi 
ha un descens de les ordres 

de protecció que va en la 
línia de la reducció dels casos 
arribats als jutjats de vio-
lència domèstica arran de la 
pandèmia de la Covid. Però 

també hi ha un increment de 
les denegacions perquè l’any 
2019, al conjunt del Vallès 
Oriental, representaven el 
46% del total. 

El Consell Comarcal pre-
sentarà dijous que ve l’estudi 
Estadística Judicial sobre la 
violència masclista al Vallès 
Oriental el 2020 en una 
jornada que es farà a la Sala 
Tarafa, a Granollers, però 
que també es podrà seguir en 
línia. Està dirigida a càrrecs 
electes i personal tècnic i 
directiu vinculat a les políti-
ques d’igualtat de gènere i de 
benestar social de la comar-
ca. Comptarà amb la partici-
pació de Carla Vall, advocada 
penalista i criminòloga. 

Granollers

F.P.

Els jutjats de Granollers i 
Mollet van denegar 113 de 
les 192 ordres de protecció 
que van incoar durant l’any 
passat, segons les dades 
recollides a l’estadística 
d’activitat dels jutjat de vio-
lència domèstica (VIDO) que 
publica el Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ). 
Representa el 59% del total. 
En el cas del partit judicial de 
Granollers, la proporció d’or-
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Granollers

EL 9 NOU

La Coordinadora Feminista 
de Granollers –formada per 
Endavant, el casal La Malgir-
bada, TLBG i la CUP i el CDR 
de Granollers– fan una crida 
a la mobilització la vigília del 
25-N amb la marxa de torxes 
que es farà pels carrers del 
centre de la ciutat. El punt 
de trobada serà a 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça Barangé i 
des d’aquí es farà un recor-
regut pels carrers del centre 
de Granollers que acabarà 
a la Porxada i farà diverses 
aturades. La Coordinadora 
Feminista va presentar l’acte 
dimecres a la tarda a la Por-
xada.

“Tornem a necessitat 
trobar-nos als carrers per 
denunciar la violència sistè-
mica, estructural i invisible 
que exerceix el sistema patri-
arcal i anticapitalista sobre 
les nostres vides”, va afirmar 
l’Anna, una de les represen-
tants de la coordinadora, que 
va recordar que les torxes 
són “un símbol de la lluita 
del feminisme”. “Demostra 
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Les representants de les entitats Endavant, La Malgirbada, TLBG i la CUP i el CDR de Granollers en la presentació

que les dones no ens ren-
dim.” 

“Ens maten, ens peguen, 
ens violen, ens insulten, ens 
amenacen, ens incomoden 
cada dia només pel fet de 
ser dones. Estem fartes de 
llevar-nos sabent que han 

assassinat una altra dona”, 
va dir l’Anna, que va recor-
dar que, des del gener, han 
estat assassinades 13 dones i 
1 infant de 2 anys. “Ens han 
pres la vida homes educats 
en un sistema patriarcal que 
justifica i permet el poder 

dels homes sobre les dones.” 
Però l’objectiu no és només 
denunciar la violència mas-
clista. “També el capitalisme 
que l’empara, el feixisme que 
la protegeix i la inacció de les 
institucions davant d’aquesta 
situació”, va dir l’Elisabet.

Granollers 
farà la lectura 
del manifest 
dissabte  
a la Porxada

Granollers

EL 9 NOU

L’acte institucional i la lec-
tura del manifest del Dia 
Internacional contra les 
Violències Masclistes dis-
sabte a les 12 del migdia a 
la Porxada obrirà la quin-
zena d’actes programats 
a Granollers. Estan coor-
dinats pel Centre per a la 
Igualtat i Recursos per a 
Dones. Aquest primer acte 
inclourà una performance 
d’Arsènic, espai de creació 
que durant l’octubre va fer 
una formació sobre violèn-
cies masclistes.

La programació es com-
pleta amb contacontes, 
cinefòrums, tallers, semi-
naris i taules rodones. 
Entre aquestes, destaca la 
presentació de la Xarxa 
de Dones de Sorotopia, 
associació feminista de 
Granollers. Es farà el 
mateix dissabte a les 5 de 
la tarda al GRA.

Torxes reivindicatives
La Coordinadora Feminista de Granollers crida a la mobilització la vigília del 25-N
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Municipi Nom de l’entitat Adreça electrònica

Aiguafreda Associació de Dones d’Aiguafreda DONAI asunrovira@hotmail.es

L’Ametlla del Vallès Agrupació Cultural de Dones de l’Ametlla agrupaciodones@gmail.com

Bigues i Riells del Fai Grup Dones de Bigues i Riells i del Fai grupdonesbir@gmail.com

Aquelarre Feminista de Bigues i Riells del Fai aquelarrebir@gmail.com

Caldes de Montbui Associació Cultural de la Dona assocdonacaldes@hotmail.com 

Mamambar, grup de suport a la lactància materna mamambarcaldes@gmail.com

Caldes Feminista caldesfeminista@gmail.com

Canovelles Associació Dones Immigrades Subsaharianes Bombo N’Dir Boms1961@yahoo.fr   

En Veu de Dona enveudedeona@gmail.com

Eclipsades @

Conciencia’t

Associació Cultural de Dones Africanes de Canovelles

Cànoves i Samalús Camins per la Igualtat caminsperlaigualtat@gmail.com 

Cardedeu Cardedeu Feminista somcardedeufeminista@gmail.com 

Associació contra el Maltractament ÀMBAR info@ambarassociacio.org

Les Franqueses del Vallès Associació Kambin Kafo Femenina de les Franqueses del Vallès nnd78@hotmail.com

Associació Mirall, una mirada amb perspectiva de gènere associacio.mirall@gmail.com 

Granollers Entre Mares entremares.granollers@gmail.com 

Associació de Dones Emprenedores EmpentaGranollers empentagranollers@empentagranollers.cat 

Noa, Associació de Dones de Granollers

Associació de Dones Immigrants Subsaharianes adisaharianes@gmail.com

Coordinadora Feminista de Granollers

Lliçà d’Amunt Amunt Dones amuntdones@gmail.com

Lliçà de Vall Dones del Tenes donesdeltenes@gmail.com

Dones Atenea ateneallisadevall@hotmail.com

Dones Roseles donesroselles@gmail.com

Llinars del Vallès Associació de Dones de Llinars donesdellinars@gmail.cat

Akelarre akelarrellinars@gmail.com

Martorelles FemRevol femrevol@gmail.com

Mollet del Vallès Associació d’Artistes Plàstiques CREA mperez7@xtec.cat

Associació de Dones “Més enllà de casa” mesenlladecasa@yahoo.es

Associació de Dones “Per nosaltres mateixes” palau7@hotmail.com

Associació de Dones Àgora agoramollet@gmail.com

Associació Femenina Al Amal amalmollet@gmail.com

Grup de Dones Gènesi donesgenesi@gmail.com

Montmeló Associació de dones de Montmeló per la Igualtat (ADMI) donesmontmelo.admi@gmail.com 

Associació Dona Sàpiens annabg_1@hotmail.com

Montornès del Vallès Associació de Dones per la Igualtat de Montornès (ADIM) adim.dones@hotmail.com 

Parets del Vallès Associació Cultural de Dones de Parets associacio.dones.parets@gmail.com

Acció Feminista de Parets acciofeministaparets@gmail.com

Associació de Dones Africanes de Parets donesafricanesparets@gmail.com 

La Roca del Vallès Associació de Dones la Torreta TRISMAR trismar.dones@gmail.com

Sant Antoni de Vilamajor Viladones viladones.vilamajor@gmail.com 

Sant Fost de Campsentelles Grup de Dones Hedera doneshedera@hotmail.com

Sant Celoni Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny

Santa Maria de Palautordera Associació de Dones Africanes de Palau amadpb20@gmail.com 

Associació de Dones de Palautordera donespalautordera@hotmail.com 

Gita de Bruixa gitadebruixa@gmail.com 

La Renegà associacio.el.porxo@gmail.com

La Ginesta ginestasociacio@gmail.com

Sant Esteve de Palautordera Les Fresques lesfresquesmontseny@gmail.com

Sant Feliu de Codines Transfeministes Codinenques transfeministescodinenques@gmail.com

Vallromanes Associació de Dones La Brúixola bruixolav@gmail.com 

Vilanova del Vallès Associació de Dones La Lluna doneslalluna@gmail.com

Col·lectius 
de dones 
del Vallès 
Oriental
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NOM DEL CENTRE ADREÇA TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC
Informació i atenció a les dones de Llinars del Vallès C. Mas Bagà, 24, Llinars del Vallès 93 841 38 42 puntdona@llinarsdelvalles.cat

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) de les Franqueses del Vallès C. Rosellò, núm. 39, Les Franqueses del Vallès 93 846 58 62 marta.fuertes@lesfranqueses.cat

Informació i atenció a les dones de Montornès del Vallès C. de la Pau, 10, Montornès del Vallès 93 566 70 04 igualtat@montornes.cat

Informació i atenció a les dones de Parets del Vallès Av. Lluís Companys, núm. 19, 1r, Parets del Vallès 93 573 79 79 serveis.socials@parets.cat

Informació i atenció a les dones de la Llagosta C. Jaume I, núm. 9, La Llagosta 93 545 15 40 llgt.igualtat@llagosta.cat

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) del Vallès Oriental C. Miquel Ricomà, 46, Granollers 93 860 07 06 psi@vallesoriental.cat

Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) del Vallès Oriental Pl. de la Corona, 6, 3r, Granollers 93 585 12 23 sie.valles.oriental@gencat.cat

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) de Mollet del Vallès C. Àngel Guimerà, 15, Mollet del Vallès 93 570 77 47 siad@molletvalles.cat

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) de Granollers C. Portalet, 4, 4a planta, Granollers 93 842 67 14 plaigualtat@ajuntament.granollers.cat

Informació i atenció a les dones de Lliçà d’Amunt C. Rafael de Casanova, 8, 1r, Lliça d’Amunt 93 860 72 20 suarezvm@llicamunt.cat

Recursos d’atenció a les dones al Vallès Oriental

Font: Departament d’Igualutat i Feminismes

Atenció des del territori

Granollers

EL 9 NOU

El Vallès Oriental disposa 
de nou oficines del Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD). Vuit són en 
municipi i el novè és una 
oficina d’abast comarcal situ-
ada a les instal·lacions del 
Consell Comarcal, al carrer 
Ricomà, i que dona servei al 
conjunt del Vallès Oriental. 
Tenen SIAD propi els muni-
cipis de Llinars, Montornès, 
les Franqueses, Parets, la 
Llagosta, Mollet, Granollers 
i Lliçà d’Amunt, segons les 
dades que consten al web 
del Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Generali-
tat. Els SIAD informen sobre 
qualsevol matèria (salut, 
treball, habitatge, serveis 
i recursos per a dones) i, si 
és necessari, deriven cap a 
entitats o organismes que en 
són responsables i que poden 
donar una atenció més con-
creta en cada cas. 

A banda, el Vallès Oriental 
disposa d’un Servei d’In-
formació Especialitzada en 
violència masclista (SIE) que 
està situat a la plaça de la 
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L’espai del SIE a la plaça de la Corona, a Granollers, es va estrenar el juny de l’any passat

Corona, a Granollers, i dona 
cobertura a tot el territori 
comarcal. Aquesta oficina es 
va estrenar el juny de l’any 
passat i ofereix informació, 
atenció integral i recursos 
en el procés de recuperació i 
reparació a les dones que han 
patit o pateixen situacions de 

violència. És un recurs que 
també està dirigit als seus 
fills. Abans de l’obertura 
del SIE a Granollers, calia 
anar a altres centres fora de 
la comarca per rebre aquest 
suport. 

El Departament d’Igualtat 
i Feminismes ofereix altres 

serveis com el d’intervenció 
en casos greus que s’adreça 
a les dones víctimes d’actes 
greus de violència masclista 
però també al seu entorn per-
sonal i a les persones profes-
sionals implicades en l’ajuda. 
També hi ha serveis d’acolli-
ment i recuperació que són 

gratuïts i especialitzats i que 
poden incloure recursos resi-
dencials de manera temporal 
per a dones que requereixin 
un espai de protecció a causa 
d’una situació de risc motiva-
da per la violència masclista.

La Generalitat ofereix un 
telèfon gratuït i confidencial 
per a les dones que són víc-
times de violència masclista. 
És el 900 900 120, que ofe-
reix atenció les 24 hores al 
dia. Els Mossos, per la seva 
banda, han obert una línia 
de Whatsapp –601 00 11 
22– per informació i asses-
sorament que també ofereix 
atenció les 24 hores del dia. 
Per a situacions d’emergèn-
cia, el telèfon de referència 
és el 112. 

EL CIRD A GRANOLLERS

A Granollers, l’Ajuntament 
posa a disposició de la ciu-
tadania, entitats i empreses 
de la ciutat i les profes-
sionals que treballen als 
serveis locals el Centre per 
a la Igualtat i Recursos per 
a Dones (CIRD). Ofereix 
suport social i psicològic 
i assessorament jurídic “a 
totes aquelles dones que ho 
necessitin i que estiguin pas-
sant per situacions de difi-
cultat”. És un servei gratuït 
i especialitzat en igualtat de 
gènere destinat al conjunt de 
la ciutadania. Està situat a la 
quarta planta de l’edifici del 
carrer del Portalet.

El Vallès Oriental disposa de nou oficines del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD), vuit locals i una comarcal, i d’un Servei d’Informació Especialitzada (SIE)
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Dijous 25 de novembre, a les 20.30 h (plaça de l'1 d'Octubre de 2017)

Divendres 26 de novembre, a les 19 h (equipament municipal La Sala)

Campanya de difusió de contingut contra les violències masclistes a
les xarxes socials de l'Ajuntament (@ajuntament_sav)

Acte Institucional amb perfomance
a càrrec de Viladones i actuació VilamaGospel Cor

Taller Cinefòrum i debat de reflexió a càrrec de Mousiké

SANT ANTONI DE VILAMAJOR - 2021

PROGRAMA D'ACTES:

 

A #SantAntoniDeVilamajor
contra la violència masclista!

Divendres, 19 de novembre de 20218

Cultura contra la violència

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

“Tanquem les portes a les 
violències masclistes” és el 
lema del 25-N a les Franque-
ses. Amb motiu d’aquesta 
jornada l’Ajuntament ha pro-
gramat diverses accions de 
visibilització, sensibilització, 
prevenció i reflexió.

En aquest sentit, l’Associ-
ació Mirall ha organitzat el 
concurs de microrrelats Stop 
Violència, per la prevenció i 
l’erradicació de la violència 
de gènere a partir de la cre-
ació literària, la lectura i la 
cultura feminista. El proper 
24 de novembre, a les 6 de la 
tarda a l’Espai Can Prat, es 
farà l’entrega dels premis del 
concurs.

 Als mercats de Bellavista i 
Corró d’Avall, els dies 23 i 27 
de novembre es farà l’activi-
tat participativa “Un pensa-
ment per eliminar la violèn-
cia masclista”. Es convidarà 
les persones participants a 
apuntar una frase o pensa-

ment per l’eliminació de la 
violència masclista i se’ls 
regalarà la planta del pensa-
ment, que floreix al novem-
bre amb una flor lila. Amb 
les frases es farà una obra 
col·lectiva que s’exposarà a 
partir del dia 28 a la cafeteria 
de la biblioteca de Can Prat. 
El programa també inclou un 
taller d’autodefensa personal 

a la sala polivalent de Can 
Prat el 28 de novembre, que 
anirà a càrrec de l’entrenado-
ra nacional de karate Raquel 
Garcia Galindo. El mateix 
dissabte a la tarda, el Teatre 
Auditori de Bellavista aco-
llirà el recital Alcem les veus 
contra les violències mas-
clistes, amb un recital amb 
cançons relacionades amb la 

commemoració. Hi partici-
pen SOS Dona, el Cor Plèiade 
i el Cor Camins.

L’acte institucional del Dia 
Internacional de l’Eliminació 
de la Violència de Gènere, es 
farà el mateix 25 de novem-
bre a la 1 del migdia a la pla-
ça de l’Ajuntament. Es llegi-
ran els relats guanyadors del 
concurs Stop Violència. Hi 

El SIAD de les Franqueses ha organitzat tallers com el d’autocura que va anar a càrrer de l’associació Mirall

Les Franqueses desplega una campanya de visibilització als espais públics

actuarà l’alumnat de primer 
de Batxillerat de l’institut El 
Til·ler i l’Escola Municipal de 
Música. 

El programa inclou acciones 
adreçades especialment als 
joves. Entre aquestes, es farà 
un Cinefòrum per la igualtat 
en el qual l’alumnat de quart 
d’ESO  visualitzarà el curtme-
trage Share, produït pel Col-
legi d’Advocats de Granollers, 
i que pretén conscienciar 
sobre les conseqüències que 
pot comportar la difusió no 
consentida d’imatges íntimes 
d’una persona a les xarxes 
socials. 

tAllErS pEr A totES lES 
EtApES DEl cIclE vItAl

El mes de juliol passat es 
va obrir el SIAD de les 
Franqueses per oferir infor-
mació, atenció psicològica, 
assessorament legal i tallers. 
Aquest últim trimestre s’han 
organitzat tallers de defensa 
personal per a dones, d’intel-
ligència emocional, de ben-
estar i autocura com el de la 
“Plenopausa, més enllà de 
la menopausa”. Aquest mes 
de desembre també es farà 
una xerrada a l’entorn del 
llibre Wabi-sabi. la bellesa de 
la imperfecció i el taller “La 
regla mola”. 

Les entitats feministes de 
Cardedeu prenen la iniciativa 
El 25-N es farà un acte en record a les víctimes a la plaça Joan Alsina

sions  puguin explicar les 
experiències i denunciar-les. 
També es poden enviar a la 
bústia digital escanejant un 
codi QR.

Pel dia 25-N, Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de 
Violència contra les Dones, 
s’ha organitzat un acte con-
junt d’Arran, amb el suport 
de la resta d’organitzacions 
de l’esquerra independen-
tista, i Cardedeu Feminista. 
A les 6 de la tarda, a la plaça 

Joan Alsina, del barri dels 
estalvis, es llegiran els mis-
satges que han rebut a les 
bústies dels testimonis de 
dones que han patit agres-
sions i posaran una espelma 
per cada dona assassinada a 
l’Estat espanyol. També hi 
actuarà l’Agrupació Coral 
Cardededeuenca i una 
solista de Santa Maria de 
Palautordera. 

Més enllà d’activitats 
concretes lligades a la 

commemoració del Dia 
Internacional, el govern 
municipal treballa en pro-
jectes i polítiques públiques 
d’igualtat com Cardedeu 
Coeduca, la Taula Municipal 
de Coeducació, el Protocol 
de Violència Masclista, el 
Pla d’Igualtat, i el Servei 
d’informació i Atenció a la 
dona, entre d’altres. Coin-
cidint amb el 25-N, la Junta 
de Govern Local aprovarà el 
protocol contra la violència 

sexista en espais d’oci, de 
la qual s’ha derivat una 
diagnosi i una formació a 
Policia Municipal en matè-
ria d’agressions masclistes. 
De forma simbòlica, es 
penjarà la bandera lila al 
balcó i es publicarà mani-
fest al web. 

ActES cUltUrAlS

A Cardedeu també es pro-
cura que les diades femi-
nistes i LGTBI estiguin 
vinculades a la programació 
cultural. Per aquest motiu, 
al Teatre Auditori de 
Cardedeu, dins les Jornades 
de Teatre i Circ Social, s’ha 
programat l’espectacle Bre-
ach. Serà el 26 de novembre 
a les 9 del vespre. 

Cardedeu

EL 9 NOU

Les entitats seran les 
protagonistes del 25-N 
a Cardedeu. D’aquesta 
manera, des de l’Ajunta-
ment es vol donar veu a les 
agrupacions feministes del 
municipi. L’Esquerra Inde-
pendentista de Cardedeu 
vol trencar el silenci que hi 
ha darrere les agressions 
masclistes i proposen fer-
les públiques de forma anò-
nima. Per això han deixat 
bústies liles en diferents 
espais de Cardedeu com el 
CAP, el mercat municipal, 
el pavelló, la biblioteca i 
el casal de joves La Paki 
perquè les persones que 
han estat víctimes d’agres-
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Canovelles FEMINISTA
i LLIURE de Violència

Dia internacional per a l’eliminació
de la VIOLÈNCIA ENVERS les DONES

Segueix-nos a les xarxes socials 
www.canovelles.cat
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Canovelles

EL 9 NOU

Canovelles se sumarà al Dia 
Internacional de l’Eliminació 
de la Violència de Gènere 
amb un seguit d’activitats al 
llarg de la setmana. Els actes, 
que estan organitzats pel  
servei d’Igualtat de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de cons-
cienciar sobre aquesta xacra 
social, arrencaran aquest 
diumenge amb la instal·lació 
d’un Punt Lila al mercat 
ambulant. A partir de dilluns 
i durant tota la setmana, el 
Centre Cultural i la plaça 
Núria Miralles s’il·luminaran 
amb llum lila per reclamar 
la llibertat i commemorar 
totes les dones que han mort 
víctimes de la violència 
masclista. A mateixa plaça 
durant dimarts i dimecres 
s’ha programat una jorna-
da de pintura per decorar 
una de les oliveres. A més, 
representants de diferents 
entitats pintaran de lila un  
dels testos de la plaça. També 
s’ha programa una acció per 
retre homenatge a totes les 
víctimes de la violència de 
gènere, que es podrà veure 
a partir de dijous a la plaça 
Europa. 

L’acte central del programa 
es farà el mateix 25-N a les 

7 de la tarda amb la lectura 
d’un manifest a Can Palots. 
En acabat es podrà veure 
la comèdia feminista Elles 
#cosasdechica, que fa un 
repàs de clixés de gènere i 
treu a escena tots aquells 
temes femenins dels quals 
ningú parla. 

El divendres 26 de novem-
bre tornen els tallers amb 
el cafè tertúlia de l’entitat 
Consciència’t amb el taller 
sobre intel·ligència eròtica-
afectiva dirigit a joves i que 
es realitzarà a El Local, i amb 
la sessió de conta contes 
de la Biblioteca Frederica 

Montseny, on s’explicarà el 
conte de Cua de Sirena, que 
visualitza de forma senzilla 
algunes de les creences i dels 
estereotips sexistes, homò-
fobs o trànsfobs.

 Els actes acabaran dissabte 
27 amb l’espectacle La segona 
Eva, que parla de les dones 
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El taller de llibertat i tabús per a dones adultes es fa els dimarts a la segona planta de la biblioteca Frederica Montseny

de fusta, de les violències 
que no són físiques i que són 
per això més invisibilitzades 
encara. En aquest cas l’obra 
es realitzarà a Can Palots a 
les a les 8 del vespre i s’em-
marca dins la programació 
d’Escena Gran. L’entrada té 
un cost de 12 euros.

TALLERS D’AuToREFLExIó 
I EMpoDERAMEnT

Durant aquesta tardor, des 
del servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament s’ha programat 
diverses propostes per oferir 
un espai d’autoconeixement, 
reflexió i empoderament per 
a les dones. Entre aquestes 
propostes destaquen els 
tallers de llibertat i tabús, 
un espai de diàleg interge-
neracional i intercultural 
sobre sexualitat. Les sessions 
participatives es fan en grups 
de dones adultes i de joves i 
adolescents. D’altra banda, 
també està en marxa Teatre 
de Dones, un taller en el qual 
es treballa l’expressió corpo-
ral, l’escolta i el joc a través 
del teatre.

L’associació Consciencia’t 
organitza l’últim divendres 
de mes el Cafè Tertúlia, un 
espai de trobada i diàleg 
entres les dones que es fa a la  
biblioteca. 

Canovelles es tenyeix de lila
S’han programat activitats culturals i tallers tota la setmana

Sant Antoni aposta per la 
formació als centres escolars
S’han programat tallers a l’escola Joan Casas i a l’institut. 
L’any vinent es preveu estendre’ls a l’escola bressol

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor orga-
nitza aquest any tallers i 
xerrades orientades a les 
violències de gènere tant 
entre l’alumnes d’Educa-
ció Infantil i Primària de 
l’escola Joan Casas com al 
de Secundària de l’institut 

Vilamajor, situat a Sant 
Pere. A Secundària, hi par-
ticiparan els alumnes de 
primer, segon i tercer d’ESO 
amb aquestes temàtiques: 
“Violències 2.0. Quin ús faig 
de les xarxes socials?”, “Por-
no: ficció o realitat. Parlem-
ne” i “Parlem de sexe: pla-
ers, riscos i diversitat”.

La finalitat és acostar 
temes i recursos a les comu-

nitats educatives: alumnes, 
famílies i docents. Elena 
Pino, regidora d’Igualtat, 
explica que la voluntat és 
donar continuïtat als tallers 
i “tornar-los a fer cada any”. 
També tenen l’objectiu de 
preparar activitats especí-
fiques per als alumnes de 
l’escola bressol. 

L’acte institucional recu-
pera el format presencial 

i ho farà amb una perfor-
mance d’homenatge a les 
dones assassinades aquest 
2021 a càrrec de Vilado-
nes. També hi actuarà 
Vilamagospel Cor. Es farà el 
mateix dijous 25-N a la plaça 
de l’1 d’octubre. Està previst 
que els regidors aturin el ple 
per participar-hi. Les reivin-
dicacions del 25-N també es 
faran presents a les xarxes 
socials de l’Ajuntament amb 
una campanya la setmana 
que ve.

ACCIonS SIMBÒLIQuES

En els darrers anys, la 
nova Regidoria d’Igualtat 
ha impulsat un conjunt 
d’accions. Entre aquestes, 
algunes de simbòliques 

com el bateig del primer 
equipament amb un nom 
de dona –la biblioteca Joa-
na Raspall– o dels primers 
carrers amb noms femenins: 
el carrer de Neus Català i la 
plaça de les Dones d’Aigua. 
També s’ha fet un protocol 
contra les agressions mas-
clistes en espais lúdics o 
s’ha fet formació de gènere 
en col·lectius com la Policia 
Local o la brigada municipal 
i accions de sensibilització 
en les festes majors dels 
anys 2019, 2020 i 2021 o 
per dies concrets com el 
Dia de la Dona (8 de març), 
Dia contra la LGTBI-fòbia 
(17 de maig), Dia contra la 
Violència Masclista (25 de 
novembre) amb Viladones i 
l’Ajuntament de Sant Pere.



25 NNOU9EL Divendres, 19 de novembre de 202110

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes 
inaugurarà dimecres vinent 
el Fons especial sobre Femi-
nismes i LGTBI+ en un acte 
que es farà a 2/4 de 6 de la 
tarda a la Biblioteca Munici-
pal. Engloba diferents temà-
tiques que abasten des del 
feminisme més clàssic com a 
teoria i moviment social, la 
història, la lluita per la igual-
tat de gènere i la discrimina-
ció, fins els anomenats trans-
feminismes, on es parla no 
només de les dones sinó de 
totes aquelles persones que 
són discriminades per raó del 
seu sexe, gènere, expressió, 
orientació i sexualitat.

Des de la biblioteca pública 
es pretén incidir en aquesta 
transformació social visi-
bilitzant aquesta realitat i 
promovent la igualtat i els 
drets personals i col·lectius. 
Es tractarà com un fons espe-
cialitzat i s’organitzarà com 
una col·lecció única. Inclourà 
llibres de coneixements, 
relats personals i còmics del 
fons d’adults de la temàtica 
ordenats en una ubicació a 
part dins la biblioteca. Cada 

Martorelles

EL 9 NOU

Dins de la programa-
ció amb motiu del 25-
N, l’Ajuntament de 
Martorelles ha fet difusió 
de la campanya del col-
lectiu Flora Tristan feta a 
partir de l’estudi publicat 
l’any 2019 pel Ministeri 
de Presidència, Relacions 
amb les Corts i Igualtat 
El impacto de la violencia 
de género en España: una 
valoración de sus costes en 
2016. Segons aquest estudi, 
el cost mitjà de la violència 
contra les dones seria de 
28 euros per habitant i any, 
d’acord amb els càlculs més 
conservadors. Extrapolant 
les dades, a Martorelles, el 
cost mitjà de les violències 
masclistes és de 132.507 
euros. Un cop analitzades 
les dades, es poden estimar 
els guanys potencials que 
es derivarien d’aconseguir 

document portarà un picto-
grama identificatiu que el 
relacionarà amb la temàtica. 

Pel que fa al fons d’infan-
til, s’opta per no separar-los 
sinó només assenyalar-los 
amb el pictograma i enca-

bir-los dins el fons general. 
S’aplicarà tant als llibres de 
coneixements com als de 
ficció. 

En la inauguració, la con-
tacontes Gogaritxi explicarà 
els seus Vindicontes, per a 

nens i nenes que tenen com a 
objectiu combatre el sexisme 
i el racisme i per reivindicar 
una vida sense violències 
masclistes. 

L’acte forma part de la 
programació amb motiu de 

la celebració del 25-N, que 
enguany es fa sota el lema 
“Violències (in)visibles: 
Caldes lliure de violències 
masclistes” i posa èmfasi en 
tots els tipus de violència 
que pateixen les dones i, 
especialment, en les anome-
nades invisibles per les seves 
formes subtils i arrelades a 
la societat. Les agressions 
físiques només són la punta 
de l’iceberg de les violències.
El dimarts dia 23 es farà una 
xerrada amb el títol “Parlem 
de micromasclismes: què 
són i com ens afecta aquest 
tipus de violència envers 
les dones”, a càrrec de Núria 
Sancho, psicòloga experta 
en atenció a les víctimes de 
violència masclista. Serà 
a les 7 de la tarda a l’Espai 
Jove El Toc. L’endemà, a les 
8 del vespre, al Casino, es 
representarà l’obra de teatre 
Vindicacions, a càrrec de la 
cooperativa Trama.

El dia 25, l’Espai Jove El 
Toc s’afegeix al programa 
amb La tarda Lila, un seguit 
d’actes per sensibilitzar els 
joves en aquesta realitat. I 
del 9 al 23 de desembre, a la 
Sala Delguer, es podrà veure 
l’exposició “Veus invisibles. 
Les mares solteres i la infàn-
cia abandonada al Marroc”, 
una mostra multimèdia 
sobre la discriminació de les 
mares solteres en aquell país.

El mateix dia 25 a la tarda i 
abans de la celebració del ple 
ordinari de l’Ajuntament es 
farà la lectura del manifest 
davant de la mateixa casa de 
la vila.

Caldes obrirà un fons especial 
sobre feminismes i LGTBI+

Record a les víctimes de la violència 
masclista

Caldes de Montbui Amb motiu del 25-N, 
l’Ajuntament de Caldes ha instal·lat una 
estructura triangular de dos metres d’al-

çada on es pot llegir el nom de totes les 
víctimes de violència masclista d’aquest 
any i on la ciutadania pot escriure els 
seus desitjos o reivindicacions. A partir 
d’aquest dijous, l’estructura està al l’Espai 
Jove El Toc.
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Unes banderoles recorden la celebració del 25 als carrers de Martorelles

una reducció significativa de 
la violència de gènere. 

La campanya també es 
refereix al càlcul del nombre 
de dones de cada municipi 

de Catalunya que han patit 
violència masclista en algun 
moment de la seva vida i es 
basa en la Macroencuesta 
de violencia contra la mujer 

2019, segons la qual el 57% 
de les dones de més de 15 
anys ha patit algun tipus 
de violència. En el cas de 
Martorelles, en serien 1.179. 

I també s’ha calculat quants 
homes de 35 a 50 anys 
reconeixen utilitzar sexe de 
pagament, d’acord amb l’es-
tudi sobre Trata con fines de 
explotación sexual, que indi-
ca que ho haurien fet un 
39% d’aquest col·lectiu. En 
el cas de Martorelles, serien 
255 homes.

El programa d’actes del 25 
N a Martorelles inclou un 
Booklife el dia 24 a 2/4 de 
7 de la tarda a la biblioteca 
Montserrat Roig; una cam-
panya de donació de sang 
el dia 25, de 10 del matí a 2 
del migdia i de 5 de la tarda 
a 9 del vespre al celler de 
Can Carrencà, la lectura del 
manifest a les 12 del migdia 
a la plaça de l’Ajuntament i 
un taller de defensa perso-
nal el mateix dia a les 5 de 
la tarda a l’Era Jove. 

A més, el dia 28 a 2/4 de 
7 de la tarda, hi haurà un 
teatre-fòrum amb l’obra 
Sense límits al Celler de 
Carrencà, amb la compa-
nyia Impacta’t teatre. I tot 
el mes, a l’Aparador de la 
Biblioteca Montserrat Roig 
es recomanarà una selecció 
de lectures per reflexionar 
sobre el gènere, la llibertat i 
els drets.

El cost de la violència masclista
Martorelles difon la campanya del col·lectiu Flora Tristan sobre l’impacte de la violència de gènere

L’Ajuntament organitza diversos actes amb motiu del 25-N durant tot el mes de novembre
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25-N 2021 a Martorelles
Dimecres 24 de novembre
Booklife: Biblioteràpia i prescripció literària
18:30 hores a la Biblioteca

Dijous 25 de novembre
Campanya de donació de sang 
“Donar sang per no vessar-ne”
de 10 a 14h i de 17 a 21h al Celler de Carrencà

Lectura del Manifest
12h a la plaça de l’Ajuntament

Diumenge 28 de novembre
Teatre-fòrum “Sense límits”
A càrrec d’Impacta’t Teatre
18:30 hores al Celler de Carrencà
Entrades a martorelles.cat/entrades

Recomanacions bibliogràfiques
Durant tot el mes a l’Aparador de la 
Biblioteca us recomana una selecció de 
lectures que ens interpel•len i ens conviden 
a reflexionar sobre el gènere, la llibertat i els 
drets, recordant-nos els diferents tipus de 
violències patides per les dones al món 

Dia internacional contra les violències masclistes

Taller de defensa personal
17h a l’Era jove. 
Inscripcions: mar.joventut@martorelles.cat

Difusió de la campanya de Flora 
Tristán sobre impacte econòmic de 
les violències masclistes 

Publicació del vídeo SignalforHelp
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Disset dones de 
l’Ametlla, protagonistes 
d’una mostra fotogràfica
És un dels actes que s’han programat 
per commemorar el 25-N

Jordi Villacrosa i Glòria Berbel amb algunes de les imatges de l’exposició

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El fotògraf Jordi Villacrosa 
exposa des de divendres 
passat 33 retrats de dones a 
l’exposició “Jo, dona”, que es 
podrà veure fins al dia 28 a 
la Sala d’exposicions Carles 
Sindreu, a l’Ametlla. Està 
oberta els dissabtes d’11 a 2 
del migdia i de 5 a 8 del ves-
pre i els diumenges d’11 a 2 
del migdia. La mostra es va 
inaugurar divendres passat 
en un acte on van assistir una 
vuitantena de persones.

Les protagonistes són 
dones d’edats molt diver-

ses amb actituds i posats o 
escenificant situacions molt 
variades. Entre les protago-
nistes, hi ha 17 dones veïnes 
de l’Ametlla.

Les imatges de Villacrosa, 
que és veí del municipi, van 
acompanyades de petits tex-
tos de Glòria Berbel, veïna de 
Santa Maria de Palautordera. 
Són sensacions, reflexions, 
pensaments o versos que 
l’autora ha escrit partint de 
la inspiració de les fotos, que 
són totes menys una en blanc 
i negre. “La Glòria quan ha 
escrit els textos ho ha fet 
amb contingut literari o poè-
tic a partir de l’emoció que 

genera cada imatge”, explica 
Villacrosa, que defineix 
l’exposició com una mostra 
“eclèctica”. “Totes les fotos 
menys la del cartell estan 
fetes expressament per a la 
mostra”, apunta l’autor. 

Aquesta és la primera 
exposició individual de Valli-
crosa, que havia participat en 

altres mostres col·lectives, 
sobretot a l’Ametlla. La idea 
és que l’exposició es pugui 
veure en altres municipis. 
Al gener, coincidint amb 
l’Aplec del Remei, serà a 
Santa Maria de Palautordera. 
També està previst que passi 
per Parets.

L’exposició “Jo, dona” és 

un dels actes impulsats per 
l’Ajuntament de l’Ametlla 
coincidint amb el Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les 
Dones. El mateix 25-N es farà 
una concentració i lectura 
del manifest a les 7 de la 
tarda a la plaça de l’Ajun-
tament. El consistori busca 
voluntaris per a l’acte que es 
poden oferir al correu igual-
tat@ametlla.cat. Abans, a les 
6 de la tarda, es presentarà 
el llibre Calladeta no ets més 
maca a la biblioteca. Després, 
hi haurà un col·loqui entre 
els assistents. 

Per aquest divendres, s’ha 
programat l’obra de teatre 
Elles. Començarà a les 6 de 
la tarda a la Sala Municipal 
del Teatre. Finalment, pel 
13 de desembre, l’associació 
Candela farà la xerrada en 
línia “L’armari pels abrics. 
Acompanyament a la diver-
sitat sexual i de gènere”. Es 
farà a les 6 de la tarda i les 
inscripcions es poden fer al 
web municipal. 

Santa Eulàlia aposta 
per la formació dels 
alumnes i les famílies
S’han programat tallers sobre l’ús d’internet 
i la diversitat sexual i de gènere

Una activitat relacionada amb el 25-N de l’any passat

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Santa Eulà-
lia ha programat diversos 
tallers i xerrades a partir de 
dimarts que ve coincidint 
amb el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones. A 
l’institut Vall del Tenes, els 
alumnes participaran en el 
taller “Violència 2.0. Quin 
ús fas de les xarxes socials?”. 
Aniran a càrrec de l’associa-
ció El Taller i se’n faran tres 
sessions (dimarts, dimecres 
i divendres). “S’ha de tre-
ballar molt la prevenció en 

tot el tema d’internet i les 
xarxes socials. Ens ho dema-
nat el professorat i les famí-
lies”, indica Anna Montes, 
regidora de Polítiques de 
Gènere. Assegura que són 
activitats que “van molt bé” 
i que ajuden a detectar pro-
blemàtiques, diu Montes, 
que valora la tasca de l’equip 
psicopedagògic que hi ha al 
centre.

També a l’institut, dijous 
a les 6 de la tarda, s’oferi-
rà una xerrada telemàtica 
dirigida a les famílies sobre 
l’acompanyament a la diver-
sitat sexual i de gènere. 
La mateixa xerrada es farà 

orientada a les famílies 
dels alumnes de Primària 
el dilluns 29 de novembre. 
Serà a 2/4 de 6 de la tarda i 
també tindrà un format tele-
màtic. 

A banda, es torna a organit-
zar un taller de defensa per-
sonal. Serà dijous entre les 5 

de la tarda i les 8 del vespre 
a La Fàbrica. “El missatge no 
ha de ser el de tenir por, sinó 
el d’empoderament en cas de 
trobar-se amb un problema”, 
indica Montes.

El manifest del 25-N es lle-
girà al ple municipal que se 
celebra just dijous i ho faran 

les sis regidores que formen 
part dels diversos grups 
municipals. Serà a les 7 de 
la tarda a la sala d’actes de 
la Biblioteca.

La programació del Dia 
Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència envers 
les Dones es completa amb 
dues activitats més: una 
taula rodona intergeneraci-
onal on participaran dones 
d’edats molt diverses i que 
respondrà a la pregunta 
“Què pensen les dones?” 
Serà divendres a 2/4 de 7 
de la tarda a la biblioteca. 
El mateix divendres a les 8 
del vespre hi haurà el club 
de lectura amb el grup Slow 
Read dedicat al llibre El 
cuento de la criada.

Santa Eulàlia té pendent 
d’instal·lar els cartells de 
municipi feminista. Se’n 
posaran dos a les entrades 
des de Lliçà d’Amunt i des 
de Bigues. També s’han fet 
mascaretes per a les partici-
pants a les activitats.
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