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Presentaciów

Les entitats que formem L’ESPAI DE CIUTADANIA DE  
L’HOS PITALET, juntament amb Creu Roja,  tornem a organitzar, del 
23 al 30 de novembre, la Setmana de la Solidaritat. 

Aquest any us tornem a demanar la vostra solidaritat contribuint a 
la sensibilització dels infants, joves, de les seves famílies  i de tota la 
resta de la  ciutadania de L’Hospitalet davant la violència masclista. 
Per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

Ho tornem a fer treballant plegats amb el CAID (Centre d’Atenció i 
Informació a la Dona)  de la nostra ciutat, que cada any, al voltant del 
25 de novembre, Dia Internacional per la l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones, organitza actes diversos. D’aquesta manera, 
tornem a sumar esforços per intentar arribar al màxim de persones 
de la nostra ciutat. 

Durant les llargues setmanes de confinament degut a la pandèmia de 
la COVID-19,  moltes dones han hagut de patir un confinament molt 
dolorós, obligades a conviure durant les 24 hores del dia amb el seu 
maltractador i fent encara molt més invisible, amb molta més solitud, 
la seva situació de dolor, de maltractament, d’agressió. 

Encara que no disposem de moltes dades, les que tenim ens han 
portat a reafirmar-nos en repetir tema per a la Setmana de la 
Solidaritat 2020.

Aquest any, degut a les restriccions derivades de la COVID-19, les 
activitats programades no es podran fer com les de l’any passat. 
A dia d’avui, la majoria d’elles les hem programades de forma no 
presencial. Seran activitats virtuals. 

Malgrat tot, hem de ser capaços, com a societat, de dir prou 
a aquesta violència que pateixen tantes i tantes dones....  
“Jo et crec, no estàs sola”.

espai de ciutadania

Per un món on siguem socialment iguals,  
humanament diferents i totalment lliures.

Rosa Luxemburg.



La Setmana de la Solidaritat de L’Hospitalet és un clar exemple del que 
es pot aconseguir quan des de diferents àmbits (ciutadania, món social 
i institucions...) ens unim per assolir un objectiu. Un any més, la Creu 
Roja i l’Espai de Ciutadania apleguen esforços per convocar una nova 
edició de la Setmana de la Solidaritat.

Igual que l’any passat, aquesta cita solidària està dedicada a 
sensibilitzar davant el maltractament a les dones. Amb el lema “Per 
l’eliminació de la violència envers les dones, prou (et crec, no estàs 
sola)”, les entitats i el Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) 
han programat un seguit d’activitats, majoritàriament virtuals, per fer 
reflexionar davant qualsevol mena de violència envers les dones. 

Els assassinats i les agressions sexuals són l’expressió més gran de 
misogínia cap a les dones. Però no són les úniques formes de violència 
masclista. La violència no només és exercida en l’àmbit de la parella o 
exparella, sinó tota violència exercida per qualsevol mitjà, en qualsevol 
espai i contra qualsevol dona, independentment de la seva orientació 
sexual, identitat de gènere, origen o nacionalitat. Els matrimonis forçats, 
la violència contra els drets sexuals i reproductius, el tràfic de dones i 
nenes amb fins d’explotació sexual també són violència masclista. 

L’eliminació de totes les formes de violència contra les dones és un 
repte que ha d’afrontar tota la societat en conjunt. Coeducació que 
trenqui rols sexistes i violents, tolerància zero social davant tota 
mena de violència masclista i aplicar la perspectiva feminista a 
totes les accions polítiques. Em sento molt orgullosa de la resposta 
de la ciutadania, a través de les entitats que impulsen la campanya. 
L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, no hem 
deixat ni deixarem de banda aquelles persones que més ho necessiten. 
tenim encara molta feina per fer. reitero el meu compromís per 
continuar impulsant polítiques feministes i igualitàries a la ciutat, 
que garanteixin les mateixes oportunitats a tothom.

Us animo a continuar treballant per la igualtat i per la justícia. 

Núria marín i martínez 
Alcaldessa de L’Hospitalet
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Dilluns, 23 de novembre, a les 20 h

recital poètic
A càrrec d' Isa García i Alejandra Martínez de Miguel  

S En streaming a través de l’Instagram @joventutlh

Alejandra Martínez de Miguel (Madrid, 1994) és actriu, 
psicóloga i poeta. És també subcampiona del Poetry Slam 
Nacional 2018 i finalista de la Copa del Món d’Slam 2019, 
any en què també va publicar el poemari Báilatelo sola. 

Isa García (Almería, 1986) és llicenciada en Història 
Contemporània i en Antropologia Social i Cultural.  
Representant de L’Hospitalet a la final nacional de Poetry 
Slam 2020, organitzadora del Poetry Slam Santakoi 
cofundadora de l’Acadèmia de Poesia Llàurea. 
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Dimarts, 24 de novembre 

no solo duelen los golpes
A càrrec de Pamela Palenciano. 
Dirigit a alumnat d’ESO.

A les 18 h

Xerrada "les violències masclistes  
durant la pandèmia. Una mirada jurídica"
A càrrec de Mercè Claramunt

S Es podrà seguir a través del canal Youtube de    
        l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Advocada especialitzada en diferents àrees del dret; 
família, civil, i penal. Ha estat, entre d’altres, diputada 
a la junta de govern de Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona (ICAB) i presidenta de Dones Juristes.
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Dimecres, 25 de novembre

lectura del manifest           
S Es podrà seguir a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet

Retransmissió de a lectura del 
Manifest de les associacions de 
dones de la ciutat amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones.  

de 13 a 14 h (1r i 2n d’eso)
de 15.15 a 16.15 h (5è i 6è de primària) 

càpsula escènica i col.loqui dirigit 
als centres educatius.
S En streaming

PlaTea, el grup de teatre jove de Plàudite Teatre ha 
gravat en vídeo una càpsula escènica que servirà com a 
introducció al posterior col·loqui que es farà a l’aula i on 
seran presents els actors i les actrius. 

La proposta escènica explora les múltiples formes que 
pot adquirir la violència de gènere, de de la inconsciència i 
els micro-masclismes quotidians fins als feminicidis més 
cruels. Imatges, paraules i moviments que s’expressen a 
través de la mirada crítica i fresca de PlaTea Teatre Jove.
 

Dia Internacional  
per a l’Eliminació 

 de la Violència  
envers les Dones
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Dimecres, 25 de novembre, a les 18.30 h

cinema en streaming; las inocentes, 
d'anne Fontaigne (2016) i col.loqui 
S En streaming 

Cal inscripció a: https://forms.gle/qoqsegd4uhuxfZZp6

Ho organitza: Forum L’Hospitalet. 
La presentació i el col·loqui aniran a càrrec de  
Vicky Molins, religiosa teresiana i escriptora compromesa 
contra la marginació. 
La pel·lícula explica la història real d’unes monges 
poloneses embarassades després d’haver estat violades 
per les tropes russes durant la Segona Guerra Mundial. 
Mathilde Beaulieu és una jove metgessa enviada per la 
Creu Roja amb la finalitat de garantir la repatriació dels 
presoners francesos ferits a la frontera entre Alemanya 
i Polònia. Però la sorpresa arriba quan descobreix 
que una gran part de les germanes del convent estan 
embarassades . Malgrat que Mathilde és inexperta, haurà 
d’aprendre a tirar endavant aquesta inusual situació i 
ajudar les germanes. (FILMAFFINITY)
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Dijous, 26 de novembre

Històries visibles
A càrrec de Nus Teatre Social. Dirigit a alumnat d’ESO. 

Diumenge, 29 de novembre, d’11 a 13 h

masterclass online de defensa  
Personal Femenina
Organitzada per la Fundació Akwaba en col·laboració 
amb The Warriors. 
Per reservar plaça cal trucar al 93 511 69 30 o enviar un 
correu a warriorscollblanc@gmail.com.

Dilluns, 30 de novembre, a les 19.30 h 

Jornada formativa feminista:  
"els feminismes com a eina contra 
les violències masclistes"
A càrrec de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet 
(AEL’H) i l’Associació Feminista Les Bruixes. 

S Serà una jornada virtual, que s’emetrà en directe des de 
l’Espai Jove Ca n’Arús. www.espaijovelh.cat / @bruixes.cat
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Dilluns, 30 de novembre, a les 19 h 

Xerrada sobre violència de gènere 
A càrrec de Bea Cantero, del col·lectiu Mujeres p’alante
Organitzada per Tres Quarts per Cinc Quarts i moderada 
per la periodista Montse Santolino.

S  Per seguir l’acte cal connectar-se a Zoom a través del   
          següent enllaç: https://us02web.zoom.us/j/88225659017
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activitats relacionades
Durant la setmana prèvia (del 16 al 22 de novembre)  
el caid organitzarà diversos actes protagonitzats per les 
dones de la ciutat. 

S’ha proposat a la comunitat educativa que, durant la 
Setmana de la Solidaritat, l’alumnat pugui fer dibuixos, 
cartells, lemes, gravacions, vídeos, cançons, reflexions, 
poemes, vivències, cartes, etc. sobre la situació de les 
dones i les nenes que pateixen violència, i poder fer 
difusió de tots aquests materials durant l’última setmana 
de novembre i les dues primeres setmanes de desembre. 

l’entitat tres quarts per cinc quarts organitza el seminari 
“Cap a un món pitjor” sobre desigualtat i pobresa, 
juntament amb la Fundació Solidaritat de la Universitat 
de Barcelona i amb la col·laboració de l’Associació Món-3 
i el CAID. del 9 al 18 de novembre, al local de Tres Quarts 
per Cinc Quarts (c. de Josep Maria de Sagarra, 29). 

També organitzaran la taula rodona “Dones represen-
tatives de la nostra ciutat” per tractar el tema de la 
Setmana de la Solidaritat 2020 i debatre sobre la violència 
masclista a la nostra ciutat. 

Durant la Setmana de la Solidaritat, els punts Òmnia de 
la ciutat treballaran aspectes relacionats amb al violència 
masclista i l’ús de les TIC, per tal de sensibilitzar, 
conscienciar i visibilitzar com aquest tipus de violència 
s’amplifica a través d’internet i, d’aquesta manera, poder 
identificar-la i fer-li front. 
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assat 50 preveu fer una performance a través de vídeos 
curts tractant temes com la dependència econòmica o 
la desigualtat, entre d’altres, a càrrec del grup de teatre 
d’Assat 50 i amb la col·laboració de l’escola municipal de 
música-centre de les arts de l’Hospitalet. 

Jis ha previst la participació dels joves de l’Institut 
Margarida Xirgu i de l’Institut Mercè Rodoreda que formen 
part del projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) sobre 
violència masclista. 

creu roja promou l’activitat “No totes les fórmules 
valen. L’amor construeix, no destrueix”, de Creu Roja 
Joventut. És un programa de sensibilització i prevenció de 
la violència de gènere dirigit a la població en general, i 
als joves en particular, per tal de proporcionar eines que 
permetin diferenciar les relacions sanes de les tòxiques, 
indicant eines de detecció de conductes tòxiques dins la 
parella. La campanya es realitzarà a través de les xarxes 
socials.

Les entitats que formen part del consell de l’esplai 
(Esplai Xixell, Associació Educativa Itaca. Projecte JAPI, 
Esplai de la Florida, Centre Educatiu Esclat, AEMA i 
Esplai Sanfeliu-Sant Ildefons). que són també membres 
de l’Espai de Ciutadania, organitzaran activitats de 
sensibilització dirigides a infants i joves per promoure 
l’eliminació de la violència masclista de la nostra societat. 
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La comissió de coeducació de l’afa Paco candel 
organitza durant tota la Setmana una sèrie d’activitats 
de sensibilització dirigides a la comunitat educativa sota 
el títol “Davant les atrocitats hem de posicionar-nos. El 
silenci estimula el botxí.”

Els equips esportius professionals de la ciutat 
col·laboraran amb la Setmana de la Solidaritat mostrant 
pancartes en favor de l’eliminació de la violència 
masclista.

dissabte, 21 de novembre, a les 19.30 h ho farà l’equip 
sènior masculí del CB L’Hospitalet, durant el partit de la 
Lliga LEB Plata.

diumenge, 22 de novembre, a les 17 h, ho farà el CE 
L’Hospitalet, durant el partit de futbol de 2a B, que es 
retransmetrà per TV3. 

diumenge, 29 de novembre, a les 11.30 h ho farà l’equip 
sènior femení A del CE Voleibol L’Hospitalet, durant el 
partit de lliga de 1a Nacional. 

Durant tota la Setmana comptarem amb la col·laboració 
de les Biblioteques de l’Hospitalet, els centres culturals 
de la ciutat i els mercats municipals. 

imPortaNt: La situació de la pandèmia pot modificar 
o anul·lar la programació d’actes i activitats ciutadanes. 
Preguem que, el mateix dia, consulteu el web de 
l’ajuntament: www.l-h.cat



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.

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.
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Hem de fer doncs, tots i totes, 
un gran esforç perquè els nens 
i les nenes rebin educació en el 
respecte, en la igualtat, en tenir unes 
relacions afectives sanes, en prevenir 
conflictes. I hem de ser valents i 
valentes per no callar ni mirar cap 
a un altre costat davant episodis 
de violència masclista. És el nostre 
deure i responsabilitat implicar-nos.

El contrari, enlloc de fer-nos part de 
la solució, ens convertirà en part del 
problema.

Com a integrants de la comunitat 
educativa, apostem per escoles 
coeducatives, que trenquin amb les 
expectatives de gènere i afebleixin, 
així, la base de les violències 
masclistes. 

Volem convertir-nos en motor de 
canvis socials per transformar la 
societat i fer-la més justa, feliç i 
pròspera on es respectin els drets 
humans i les llibertats de tots i totes.

“A veces tienes que olvidar lo que 
sientes y recordar lo que mereces” 

(Frida Kahlo)

Extracte d’alguns paràgrafs del Manifest 
elaborat per la Comissió de Coeducació 

de l’AFA Paco Candel
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