
 

 

 

 

 

Butlletí especial novembreButlletí especial novembreButlletí especial novembreButlletí especial novembre    2016201620162016    

L’últim feminicidi, el de la Maria Jose de Premià de Mar, no tenia aparença de 
violència masclista. L’incendi del dia 18 de setembre va commoure a tota la 
comarca del Maresme. Tothom es va compadir de l’home que demanava auxilis 
des del balcó observant el pis en flames, quan en realitat es tractava del 
provocador de l’incendi dut a terme per acabar amb la vida de la seva parella. 
Amb aquest, se sumen un total de 77 dones mortes a mans d’agressors, 
parelles o no. Aquesta xifra es contradiu amb la xifra oficial del ministeri 
d’Interior que recull un total de 35 dones. 
Això és degut a que la primera estadística contempla també les morts causades 
per motius diferents als de violència masclista. Sigui com sigui, estem davant 
d’un fenomen que es manté, malgrat tots els avenços. 
Què cal fer per frenar aquesta lacra?  
No hi ha una fórmula màgica. Cal seguir treballant, cal inventar noves 
estratègies, cal intervenir en tots els àmbits i treballar de manera transversal.  

 
ManifesManifesManifesManifest institucionalt institucionalt institucionalt institucional    

“Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera 

especial, les violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la 

dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els 

progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les 

violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, 

ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de 

la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió”. 

Extracte del manifest  

Enllaç al manifest 

http://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/comissions/ma

nifest_25_novembre_2016.pdf 

Acte instituActe instituActe instituActe institucional Institut Català de les Dones a Barcelonacional Institut Català de les Dones a Barcelonacional Institut Català de les Dones a Barcelonacional Institut Català de les Dones a Barcelona    

Dia: 25 de novembre 
Lloc: Pl. de Sant Jaume. Barcelona. 
Hora: per determinar 
 

    

        

   



DiputacióDiputacióDiputacióDiputació    de Barcelonade Barcelonade Barcelonade Barcelona    

L’Oficina d’Igualtat i LGTB 

de la Diputació de 

Barcelona posa a 

disposició de Serveis i 

entitats diferents 

recursos per la 

commemoració del Dia 

internacional contra la 

violència masclista: 

tallers per a treballar 

amb el jovent la violència 

masclista i material 

publicitari per utilitzar de 

diferents maneres: 

cartells, baners, etc. 

En la campanya publicitària 

d’enguany, la Diputació 

empra el hachtag #jo_dic-

prou. 

 

Enllaços: 

www.diba.cat/web/dones/25-

novembre-2016 

 

 

 
 

SIAD MaresmeSIAD MaresmeSIAD MaresmeSIAD Maresme    

El Consell Comarcal del Maresme engega aquest trimestre el procés 
d’elaboració del Protocol Comarcal d’Abordatge de la Violència Masclista, 
juntament amb el SIE Mataró-Maresme. 
Aquesta acció està motivada per la necessitat de recollir i posar en comú 
recursos comarcals d’atenció a les dones que pateixen violència masclista i 
l’elaboració d’un circuit comarcal. A més d’unificar un  marc comú teòric i 
metodològic que serveixi de referència per al desenvolupament dels protocols i 
circuïts municipals existents. 
En paral·lel, s’engega un altre procés que és el d’elaboració del Nou Pla 
Comarcal de Polítiques d’Igualtat com a paraigua institucional i full de ruta per 
a tots els agents que intervenen en el foment d’una igualtat efectiva entre 
homes i dones a la comarca. 
Totes dues eines es reforcen per lluitar per un futur més digne de les dones i 
els homes de la nostra comarca.  
 
Dia Internacional contra la Violència MasclistaDia Internacional contra la Violència MasclistaDia Internacional contra la Violència MasclistaDia Internacional contra la Violència Masclista    

Conferència: resiliència i violència 
masclista. La jornada consta de: 
Intervenció sobre la resiliència 
infantil 
Intervenció sobre la resiliència en 
dones 
Tertúlia amb dones amb resiliència. 
Al marge hi haurà una exposició de 
fotos de la fotògrafa Irene Santos. 

 

Enllaç a l’acte: http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12226 



ActActActActes als municipises als municipises als municipises als municipis    

Alella 

 

El Masnou, del 03 al 29 de novembre. 
Tallers aprèn del teu passat el dia 03 
Visionat film “cartes a Maria” el dia 24 
Recital poètic Grup de Lectura, el dia 26  
Acció-reacció el dia varis dies 
Acte institucional el dia 25 
Xerrada el dia 29 
 

 
 

Mataró 
Col·lectiu LGTB+ de la Fundació Tecno-
Campus. 
Cicle de xerradas al voltant del col·lectiu 
LGTB+ (historia, característiques, reptes, 
etc.) del dia al… 

 
 

Sant Pol de Mar 
Associació Dones de la Vallalta 
Diumenge, 20 de novembre, a les 18:30 
CINEFÒRUM: “Solas” de Benito Zambrano. 
Debat a càrrec de Yolanda Farrais 
Lloc: Centre Parroquial (Eusebi Golart, 16) 
Gratuït per les sòcies. Aportació voluntària 
per una ONG. 

Associació l’Hora Violeta 
Taller d’assertivitat “Digues NO als 
micromasclismes” 
Quatre dijous de 90:30 a 11:00 a partir 
del 10 e novembre. Taller gratuït. 

 
 

Associació Maresme Dóna Activa’t 
Taller gratuït d’autodefensa femenina 
 

 

Vilassar de Mar 
Consell Nacional de Dones d’Espanya 
amb el suport de l’ssociació AFAMEMR 
Jornada participativa sobre la violencia 
masclista envers les dones grans. 
Dia 05 de novembre de 10:30 a les 
17:00 al mercat de la flor. 
 

 



 
Calella 
Tot un programa d’activitats del 07 al 25 de 
novembre. Se’n destaca l’acte següent:  
DIJOUS, 14-11-2013 
18.00 h, a la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, inauguració de l'exposició Violència 
masclista en la parella: desmuntem mites? 
i presentació de la campanya de difusió de 
la línia 900 900 120 d'atenció a les dones 
víctimes de violència masclista. A càrrec de 
Il•lma. Sra. Montserrat Candini, alcaldessa 
de Calella, i Sra. Montserrat Gatell, 
presidenta de l'Institut Català de les 
Dones.  
http://www.calella.cat/actualitat/noticies/A-
Calella-novembre-es-un-mes-per-la-
igualtat 
 
 
Alella 
 
Ajuntament i entitats de dones han 
confeccionat un programa interessant 
d’actes: 
Cursa contra la violència masclista 
Contes contes 
Xerrades 
Berenar 
Tallers 
           

 
 

 

 

 

 

 
    

Enllaç a totes les activitatsEnllaç a totes les activitatsEnllaç a totes les activitatsEnllaç a totes les activitats    

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=12207 

Actes a BarcelonaActes a BarcelonaActes a BarcelonaActes a Barcelona    

� Les violències sexuals als espais públics 

 



� La visió de la violència de gènere per part dels mitjans de 
comunicació, xerrada. 

El dia 7 de novembre del 2016 de 19:00 a 23:59 a la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison, c/Sant Pere més Baix, 7. Barcelona 
A càrrec d’Isabel Marzabal Manresa, doctora en Dret penal i criminologia. 
 

� Activitats So de Pau 

 

� Activitats a l’Eixample del 03 al 30 de novembre 

http://www.ccsagradafamilia.net/uploads/files/25novembreeixample.pdf 

 

AltresAltresAltresAltres    

Recursos en violència masclista 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6200 

 


