
PACTE MUNICIPAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

DEL 23 AL 30 

DE NOVEMBRE 

DE 2020

Setmana contra la 

violEncia masclista 

de Sant Andreu 

de la Barca

InformaciO i recursos, 

directes, tallers 

i formaciO on line



Una ciutat que aposta per la igualtat
Arriba el mes de novembre i com cada any, 
a Sant Andreu de la Barca visibilitzem la llui-
ta contra la violència masclista. Una data per 
reivindicar, que es suma a les accions que du-
rant tot l’any desenvolupem amb les entitats, 
centres educatius i la ciutadania per prevenir 
les desigualtats. Comptem amb vosaltres per 
continuar avançant cap a un Sant Andreu amb 
més igualtat!

Enric Llorca
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Una ciudad que apuesta por la igualdad
Llega el mes de noviembre y como cada año, 
en Sant Andreu de la Barca visibilizamos la 
lucha contra la violencia machista. Una fecha 
para reivindicar, que se suma a las acciones 
que durante todo el año desarrollamos con 
entidades, centros educativos y la ciudadanía 
para prevenir las desigualdades. Contamos 
con vosotros para continuar avanzando hacía 
un Sant Andreu con más igualdad. 

Enric Llorca
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Unim-nos contra la violència masclista
La violència masclista afecta cada dia a mi-
lers de dones i als seus fills i filles. Per això, 
unir-nos i aprendre a relacionar-nos en igual-
tat i sense masclisme és fonamental. Us con-
videm a totes i tots, dones, homes, joves o 
grans a participar en les accions que aquesta 
setmana i durant tot l’any es desenvolupen en 
el marc del Pacte Municipal contra la Violència 
Masclista. La vostra implicació és important!

Rubén Castro 
Regidor de Polítiques d’Igualtat

Unámonos contra la violencia machista
La violencia machista afecta cada día a milla-
res de mujeres y a sus hijos e hijas. Por eso, 
unirnos y aprender a relacionarnos en igual-
dad y sin machismo es fundamental. Os invi-
tamos a todas y a todos, hombres, jóvenes o 
mayores a participar en las acciones que esta 
semana y durante todo el año se desarrollan 
en el marco del Pacto Municipal contra la Vio-
lencia Machista. ¡Vuestra implicación es im-
portante!

Rubén Castro
Concejal de Políticas de Igualdad
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Publica a Tik Tok o Instagram reels (en obert)
Menciona a @ajuntamentsab i posa els HT:
#jovescontraelmasclisme
#santandreudelabarca

Busquem inf luencers

contra la violencia

masclista!

SI TENS DE 14 A 26 ANYS I ETS DE SANT ANDREU DE LA BARCA, 

ET NECESSITEM!

Fes un vídeo contra la 
violència masclista, 
demostrant com 
relacionar-se en igualtat, 
rebutjant el masclisme, etc.

PRIMER PREMI
PATINET ELÈCTRIC

SEGON PREMI
TABLET HUAWEI 

64GB
Fins el 15 de 

desembre de 2020. 
Més informació 

a www.sabarca.cat



Dilluns 23 de novembre 
18 h
Violència masclista, una perspectiva 
internacional.
Coneixem les últimes propostes i 
experiències a nivell internacional amb Bibiana Aído, 
representant de l’ONU Mujeres a Equador i exministra 
d’Igualtat del Gobierno de España.
Presenta Rubén Castro, regidor de Polítiques 
d’Igualtat.
A través del Youtube de l’Escola d’Igualtat de Sant Andreu 
de la Barca i a www.escolaigualtat.com

Dimarts 24 de novembre
18 h 
Presentació del llibre “PornoXplotación”  
de Mabel Lozano.
Amb aquesta conversa amb Mabel Lozano, 
directora de cine i coautora del llibre 
“PornoXplotación” farem un pas més per 
informar-nos i sensibilitzar-nos sobre el 
paper de la pornografia i els seus efectes, 
especialment en menors i gent jove. 
Moderat per Jordi Milian de Ràdio Sant Andreu
A través d’Instagram @ajuntamentsab
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Dimecres 25 de novembre
18h
Relacions sexoafectives,  
preguntes i respostes.
Parlem sense complexes sobre com 
podem relacionar-nos amb benestar i 
igualtat, deixant enrere mites i rols sexistes. 
Si tens alguna pregunta pots fer-la en  
directe o enviar-la prèviament a  
igualtat@sabarca.cat
Per Helena Galé, psicòloga i sexòloga
A través d’Instagram @ajuntamentsab

Dijous 26 de novembre
19h
Taller “Desmuntem el llenguatge 
masclista de la música”.
Quins missatges tenen les cançons 
que escoltem? En aquest taller online 
reflexionarem sobre les cançons més  
populars i escoltarem alternatives!
Places limitades. Cal inscripció prèvia enviant un email  
a igualtat@sabarca.cat
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Divendres 27 de novembre
18h
Conferència “Educar en el buentrato para 
prevenir el maltrato”.
Francisca Molero, sexòloga i presidenta de 
la Federación Española de Sociedades de 
Sexologia ens presenta la seva aportació a la 
definició de bon tracte (buentrato). Com ho 
podem definir?  Quina és la seva implicació en 
les relacions personals i de parella?  
A través del Youtube de l’Escola d’Igualtat de  
Sant Andreu de la Barca i a www.escolaigualtat.com

Dilluns 30 de novembre
11.30h
Ponència teatral “Deshilando las 
violencias machistas”.
Directe amb Pamela Palenciano, que 
exposa els fonaments i solucions de la 
violència masclista des de la seva experiència, 
com a dona que va viure el maltractament.
A través del Youtube del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat
Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat
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Penja la teva frase contra la violència masclista.  
Les teves reflexions, propostes i desitjos contra la 
violència masclista són importants. 
Enguany us animem a enviar-nos les vostres a través 
d’Internet. A més, les entitats de dones de la ciutat faran 
una lectura d’una selecció d’aquestes.
Envia’ns les teves frases a través de la web  
www.escolaigualtat.com
Col·labora:  Associació de Dones del Palau i l’Associació 
de Dones Creatives.

Durant tota la setmana

Ens sumem un any més a la campanya del Secretari 
general de les Nacions Unides, “16 días de activismo 
contra la violencia de genero”.  Amb aquest microcurs 
aprendrem uns interessants consells per fer 
activisme per la igualtat i contra la violència 
masclista. Totes i tots podem aportar el 
nostre granet de sorra!
Disponible a la web de l’Escola d’Igualtat de Sant Andreu 
de la Barca www.escolaigualtat.com

Microcurs: Com puc fer 
activisme contra la 
violEncia masclista?



Telèfon contra la violència masclista

900 900 120  (Catalunya)
016 (A tota Espanya)
Atenció 24h gratuïta, confidencial, en diferents idiomes. No deixa 
rastre a la factura del telèfon (però sí que cal esborrar del mòbil).

Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Sant 
Andreu de la Barca (SIAD)
Pl. de l’Ajuntament,1  2a planta

93 635 64 02
siad@sabarca.cat
Atenció social, jurídica i psicològica. 

Policia Local 24h

092 / 93 653 05 05

Emergències 24h

112

Recursos contra la  
violencia masclista
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Demostra el teu compromís per la igualtat. Suma’t 
al Pacte Municipal contra la violència masclista. La 
participació és totalment gratuïta i ens uneix per 
prevenir la violència i saber actuar en cas necessari.

Qui en pot formar part?
• Qualsevol veí o veïna de Sant Andreu de la Barca 

compromès amb la igualtat.
• Entitats, associacions i institucions.
• Empreses i comerços. 

Què obtindreu?
• Formació bàsica online.
• Diploma acreditatiu (i un distintiu en el cas de 

comerços, entitats i empreses).

Apunta’t al Pacte Municipal  
contra la violEncia masclista!



Per què heu d’adherir-vos?
• És una forma de mostrar el vostre compromís per la 

igualtat.
• Aprendreu a identificar la violència masclista i a 

relacionar-vos en igualtat.
• És gratuït.
• En el cas d’empreses i entitats, és una mostra de 

responsabilitat social, de suport a la ciutat i a totes 
les dones.
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Com apuntar-te?
Envian’s un email a  
igualtat@sabarca.cat

Ens posarem en contacte amb tu i concretarem  
un dia i hora per fer el curs a través d’internet.



PROU!
Que es el que 

no entens?

PACTE MUNICIPAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

A Sant Andreu

tenim un pacte

Accions amb el finançament amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del 
Ministerio de Igualdad.

Contra la violencia 

masclista no 

en passem ni una. 


