
 
  

  
  

 
Àrea d’Atenció a les Persones  
Gerència de serveis d’Igualtat i Ciutadania 

 
Joves i violència masclista: Que no t’emboliquin amb la violència! 

14a Commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones  
34a Jornada de polítiques locals de joventut  

 Canet de Mar, 20 d’octubre de 2016 

PROGRAMA  

09:00h  Recepció i inscripcions 

09:15h Presentació institucional  
 Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar 
  Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut 
 Teresa Maria Pitarch i Albós, presidenta de l’Institut Català de les Dones 
 Antoni Garcia i Acero, diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania 

09:45h  Monòleg No sólo duelen los golpes, un discurs viu sobre la violència masclista en 
les relacions de parella, amb Pamela Palenciano Jódar i col·loqui amb Celia 
Garrido Benito 

11:30h  Pausa 
 
12:00h  Experiències comunitàries de prevenció de la violència masclista amb joves 

 Campanya participativa de prevenció de la violència amb joves Beldur 
Barik, amb Mª Socorro Álvarez Fernández, responsable de l’Àrea d’Eliminació 
de la Violència contra les Dones d’Emakunde (Institut Basc de la Dona) 

 Protocol de prevenció de les agressions sexistes a festes majors del barri 
del Poble Sec de Barcelona, amb Carla Alsina Muro, activista en el col·lectiu 
Poble Sec Feminista i directora de l'Àrea de Violències Masclistes, Gènere i 
Interseccionalitat d'Irídia, Centre per a la defensa dels Drets Humans 

Modera: Sílvia Migueiz i Castosa, Agència Catalana de la Joventut 

13:30h  Pausa migdia i dinar 

15:00h  Propostes per treballar amb joves la prevenció de la violència masclista en l’àmbit 
local (activitats simultànies) 

 Metodologia fem tec!  amb Associació Ai, Carai! i Oficina Jove del Bages 

 Més enllà del taller bolet amb Associació Candela i Ajuntament de Ripollet 

 El carrer és nostre  amb Associació Cúrcuma i Ajuntament de Viladecans 

 Jo mai mai...  amb Associació NUS Teatre i Acció Social  

 En trànsit, viatjant per la vida amb Associació Joves per la lgualtat i la Solidaritat, 

joves com tu i Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  

16:30h  Posada en comú de les activitats simultànies 

17:00h Presentació de la campanya “Diguem PROU a la violència masclista” 

17:30h     Fi de la jornada   


