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Presentació
Les entitats que formem l’Espai de Ciutadania de
L’Hospitalet, juntament amb Creu Roja, tornem a posar en
marxa l’organització de la Setmana de la Solidaritat, del 25
de novembre a l’1 de desembre.
Altres anys us hem demanat la vostra col·laboració per
recaptar aliments o per defensar els drets de les persones
refugiades i el seu dret a ser acollides.
Aquest any us demanem la vostra solidaritat contribuint a la
sensibilització dels infants, joves, i de tota la ciutadania de
L’Hospitalet, davant la violència masclista. El lema enguany
serà “Per l’eliminació de la violència envers les dones”.
Com veieu, hem canviat les dates. Ho hem fet per coincidir
amb el CAID (Centre d’Atenció i Informació de la Dona) de la
nostra ciutat, que cada any, al voltant del 25 de novembre,
Dia Internacional Contra la Violència Masclista, organitza
actes diversos.
D’aquesta manera, sumem esforços per sensibilitzar el
màxim nombre de persones de la nostra ciutat envers la
violència de gènere.
Moltes dones estan patint aquesta violència. Les
estadístiques són massa alarmants. Sense anar més lluny,
aquest estiu passat dues dones de L’Hospitalet van ser
assassinades per les seves parelles o ex-parelles.
Com a societat, hem de ser capaços de dir PROU. Perquè volem
una societat en què les dones siguin “Lliures i sense por”.

Espai de Ciutadania

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

L’Hospitalet és una ciutat pionera en molts aspectes, un dels
quals ha estat el desenvolupament i la implementació de
polítiques de la dona. En aquest sentit, és fonamental la tasca
que les professionals del Programa Municipal per a la Dona
desenvolupen des del 1986.
L’H Espai de Ciutadania dedica aquest any la Setmana de
la Solidaritat a conscienciar i reflexionar per eliminar la
violència envers les dones, una iniciativa que compta amb
el suport del Centre d’Atenció i Informació a la Dona de
L’Hospitalet (CAID). Del 25 de novembre a l’1 de desembre,
la ciutat acollirà un munt d’actes que entitats i Ajuntament
han organitzat per incidir en diferents àmbits per contribuir
a erradicar qualsevol mena de violència exercida envers les
dones.
La lluita no s’ha acabat i hem de continuar endavant, lliures i
sense por, amb el compromís de tota la societat, per acabar
amb aquesta xacra tan cruel i que ens afecta a tots i a totes.
Us convido a participar en les activitats de la Setmana de la
Solidaritat 2019.

Setmana de la Solidaritat

Activitats prèvies

Només a través de l’educació i de la conscienciació de la
societat podem aconseguir que la igualtat s’impregni realment en tots els àmbits de la nostra societat, aconseguint
d’aquesta forma prevenir més atacs contra els drets de
les dones.

Dimarts, 19 de novembre

Els poders públics, com tota la ciutadania, han d’assumir
un paper actiu en la lluita contra la violència masclista.
Una lluita que ha de ser diària.

18 h • Auditori Barradas
Espectacle de teatre: ISMENE
A càrrec de Fina Rius
Adreçat als Grups de dones

11 h • Auditori CC Bellvitge
Teatre per a joves: No solo duelen los golpes
A càrrec de Pamela Palenciano
Adreçat a alumnat d’instituts

Soy una de ellas,
tú lo eres también,
lo somos todas,
porque cuando una sola mujer,
en cualquier lugar del mundo,
es mutilada, humillada, violada,
vendida, comprada, insultada,
denigrada, golpeada, asesinada,
lo eres tú,
lo soy yo,

lo somos todas.
Pilar Iglesias Aparicio
Escriptora

Dimecres, 20 de novembre
Dues funcions: 9.30 h i 12 h • C. C. La Bòbila
Espectacle de teatre: És de conya
A càrrec de Nus Teatre Social
Adreçat a alumnat d’instituts

18.30 h • Ronda de la Torrassa, 105
Caminada: ¡VOLEM VOLAR!
A càrrec del Grup de dones
de Collblanc-la Torrassa

Dilluns, 25 de novembre
Acte de concentració a l’Acollidora
10.30 h
Concentració i lectura del manifest conjunt de les
Associacions de Dones, el CAID i Espai de Ciutadania
Hi participen: Dones del Centre, Dones de Sant Josep, Eurodona,
Dones de Collblanc-la Torrassa, Dones de Santa Eulàlia, Dones
de Can Serra, Dones de Gornal, Ass.Cultural Vivències, Dones
Vídues de L’Hospitalet i Associació Feminista Les Bruixes.

De 18.45 a 19.30 h
Benvinguda i explicació de l’acte
Música

A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música-Centre de les Arts
de L’Hospitalet

Espectacle curt de teatre: Violències
A càrrec del grup de joves Teatre Crític de Plàudite Teatre

Lectura del poema Podries, de Joana Raspall
Lectura del manifest conjunt de les Associacions
de Dones, el CAID i Espai de Ciutadania
Lectura d’altres aportacions de la comunitat
educativa, esplais, centres oberts, casals de gent
gran i JIS
Repartiment de “càpsules de vida”
A càrrec d’Assat50

Interpretació del Cant dels ocells.
A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música-Centre de les Arts
de L’Hospitalet

Vine a donar sang
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

• Rambla de la Marina amb carrer d’Enric Prat de la Riba, al
costat del Casino del Centre

S’hi instal·larà l’autocar de Donants de Sang

Concentració a la Casa de la Reconciliació
18 h • Casa de la Reconciliació

Concentració davant el monument en memòria
de les víctimes de violència masclista
Grup de dones de Can Serra

Concentració a l’av. de Carmen de Amaya
18 h • Av. de Carmen Amaya
Concentració davant el monolit
Grup de dones de Gornal

DImarts, 26 de novembre

DIMecres, 27 de novembre

10 h • Equipament municipal Antic Cinema Romero
(c. del Montseny, 22)

18 h • Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
Pel·lícula. Buda explotó por vergüenza, de Hana
Makhmalbaf (2007)

Presentació de l’estudi Nueva pornografía y cambios
en las relaciones interpersonales
Ho organitzen: Associació Educativa Itaca, Àrea de Joventut i
Universitat de les Illes Balears

10 h • Biblioteca Josep Janès (c. del Doctor Martí Julià, 33)
“Mujeres y mundo laboral: ¿conciliamos o tocamos
techo? Debate abierto acerca de la violencia hacia
las mujeres en el empleo”
Ho organitza: ABD-Comunitat Activa

15.30 h • Teatre Joventut. Sala B (c. de la Joventut, 4)
Espectacle curt de teatre: Violències
A càrrec del grup de joves Teatre Crític de P
 làudite Teatre.
Col·loqui posterior amb alumnes de cinquè i sisè de primària i primer i segon d’ESO dinamitzat per l’alumnat del
Cicle Formatiu de Promoció de la Igualtat de Gènere de
l’institut Can Vilumara.

18 h • Auditori Barradas
Xerrada. “Aprenent per l’amor o per la violència.
Socialització preventiva de la violència de gènere”
A càrrec d’Elena Duque, doctora en Pedagogia i professora
del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la
Universitat de Barcelona.
Ho organitzen: CAID i Espai de Ciutadania

Relata la història d’una nena afganesa que lluita per anar a
l’escola i rebre una educació.
Ho organitza: Fòrum de L’Hospitalet

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
• Centre Cultural Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura,1)

S’hi instal·larà l’autocar de Donants de Sang

Dijous, 28 de novembre
9.15 h • CAID (plaça de Can Colom, 1)
Taller. “Dones, asil, treball”
Ho organitza: CCOO

15.30 h • Teatre Joventut. Sala B (c. de la Joventut, 4)
Espectacle curt de teatre: Violències
A càrrec del grup de joves Teatre Crític de Plàudite Teatre.
Col·loqui posterior amb els alumnes de cinquè i sisè de
primària i primer i segon d’ESO, dinamitzat per l’alumnat
del Cicle Formatiu de Promoció de la Igualtat de Gènere
de l’institut Can Vilumara.

17.30 h • Plaça de les Comunitats (Sanfeliu)
El Consell de l’Esplai ,JIS i Entre Joves, faran Tallers
de sensibilització i lúdics per a infants i joves
Activitats a càrrec del Consell de l’Esplai i el JIS.

Divendres, 29 de novembre

Dissabte, 30 de novembre

17 h • Casal de Gent Gran de Sant Josep (c. de Santiago de

12 h • Plaça de l’Ajuntament
Zumba solidària. Lliures i sense por

Compostel·la, 11)

Taller. “Càpsules de vida”
Un projecte reflexiu-creatiu perquè les dones que han patit
violència o desigualtat puguin expressar les seves vivències,
emocions i històries i, al mateix temps, puguin fer petites
creacions.
Ho organitza: Assat50

19 h • Teatre Joventut. Sala B (c. de la Joventut, 4)
Allí on neixes, tant se val, de Ricard Salvat
A càrrec del grup de teatre d’adults de Plàudite Teatre, en
col·laboració amb Alpha 63. L’obra té una durada aproximada
d’una hora i, posteriorment, es farà un col·loqui d’uns 30
minuts, dinamitzat per l’alumnat del Cicle Formatiu de
Promoció d’Igualtat de Gènere de l’institut Can Vilumara.

Hi col·labora: Entre Joves

12.30 h • Plaça de l’Ajuntament
Acte simbòlic de trencament de cadenes
A càrrec dels grups de dones de la ciutat

17 h • Espai jove Ca n’Arús (av. del Carrilet, 312)
Xerrada: “La joventut del canvi “
Activitat dirigida als joves.

Ho organitza: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Hi col·laboren: Entre Joves, Associació Feminista Les Bruixes i
ALISE

17 h • Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Exposició: “LES VIOLÈNCIES MASCLISTES”
Associació Feminista Les Bruixes

DISSABTE, 30 de novembre I
Diumenge, 1 de desembre
Tot el dia
Fem visible el lema “LLiures i sense por” als
equipaments esportius de L’Hospitalet
Els esportistes federats i del consell esportiu col·laboren
amb la Setmana de la Solidaritat exhibint el lema “Lliures i
sense por”en diversos equipaments de L’Hospitalet a l’inici
dels partits o competicions.

Activitats relacionades
• Durant la Setmana de la Solidaritat , la comunitat
educativa, els esplais, els centres oberts i els casals
de gent gran elaboraran textos, cartells, murals,
dibuixos, poemes, vídeos , còmics, cançons...
• Durant la setmana prèvia, el CAID farà diversos
actes protagonitzats per les dones de la nostra
ciutat. Un es farà el 19 de novembre a l’Auditori
Barradas. També s’ha programat la representació
d’una obra de teatre per als alumnes de 3r i 4t d’ESO,
el dimecres 20 i el dijous 21 de novembre.
• Durant les dues setmanes prèvies, Tres Quarts per
Cinc Quarts organitza un curs sobre la violència de
gènere, amb la Fundació Solidaritat de la Universitat
de Barcelona i la col·laboració de l’associació Món-3
i el CAID.
Del 7 al 21 de novembre, al local de Tres Quarts per
Cinc Quarts (c. de Josep Maria de Segarra, 29).
• Els diferents Punts Òmnia de la ciutat treballaran,
al llarg de la setmana prèvia a la de la Solidaritat,
aspectes relacionats amb la violència masclista i
l’ús de les TIC per tal de sensibilitzar, conscienciar
i visibilitzar aquest tipus de violències amplificades
a través d’internet i contribuir a fer-les front.

• La Fundació AKWABA organitza la projecció
del curtmetratge Madres de luna el dilluns, 18 de
novembre, a les 17 h, a Torre Barrina.
Diumenge, 24 de novembre, el Gimnasio Warriors
(c. d’Orient, 27), organitza una “Classe de defensa
personal femenina”
• “Violència zero des dels zero”. Projecte del
CAID amb les escoles bressol La Casa dels Arbres
i La Casa dels Contes, l’Escola Paco Candel i la
Universitat Autònoma de Barcelona
• Des del 10 d’octubre i fins el 26 de gener de 2019
es pot veure l’exposició “Teixint identitats“ al
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas
i Joan, 44)
• Del 2 al 15 de desembre, exposició de tots els
materials elaborats per la comunitat educativa,
esplais, centres oberts i els casals de la gent gran, al
passadís de l’Auditori Barradas.

“El miedo de la mujer a
la violencia del hombre
es el espejo del miedo
del hombre a la mujer
sin miedo.”
Eduardo Galeano
Escriptor
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