Memòria del PADI 2020

Sol·licitud de material de sensibilització a
ICD:
#TrenquemEstereotips, la campanya per superar els estereotips de
gènere en l’educació als infants a través de les joguines

Chapes per taller a INS Lliçà MITES DE
L’AMOR ROMÀNTIC I PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Taller de consciencia emocional, corporal
i energética. Del 5 de Febrer al 8 d’Abril

Taller vivencial per potenciar la seguretat física i emocional de la dona, així com el seu
empoderament a través del reconeixement del nostre cos i de l’espai que ens envolta
connectant-nos amb el que fem, sentim i pensem.

Assistència: 14 dones del municipi de Lliçà d’Amunt.

Club de lectura feminista de Lliçà
d’Amunt. Actiu des de març del 2019
En aquest espai de conversa i debat informal arran de la lectura d’un llibre, article...
reflexionarem sobre les construccions culturals de gènere, tan de dones com d’homes.
La maternitat, les relacions personals, la família, els rols socials, etc. seran qüestions
que afloraran amb la lectura.

Dia Internacional de les Dones 8 de Març
2020

El passat dilluns, 9 de març, es va posar el colofó finals als actes commemoratius del
Dia Internacional de les Dones, celebrat el diumenge.
Al voltant d’un setantena de persones es van reunir dilluns al Parc de Can Godanya, on
van tenir lloc els darrers actes commemoratius. La programació es va iniciar amb la
xerrada - taller “Les identitats trans* com a mirall de les normes de gènere”, a càrrec
de Teo Pardo, activista trans i feminista, amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat
Transgènere, que se celebra el proper 31 de març.
Seguidament, la regidora d’Igualtat Gènere i LGTBI, Lourdes Martín, va ser
l’encarregada de fer el parlament institucional. Va iniciar el seu discurs fent referència
a la quarta Conferència Mundial sobre la Dona, que va tenir lloc a Beijing fa 25 anys,

explicant les grans fites aconseguides, des de llavors, en l'impuls i el reconeixement de la
igualtat de gènere. Malgrat aquests avenços, la regidoria va donar moltes dades que fan
palesa la desigualtat de gènere en molts àmbits de la societat i va reivindicar un lluita
conjunta per aconseguir una igualtat efectiva i real.
Després del seu discurs, Lourdes Martín va lliurar els premis del II Certamen
“Microrelats per la igualtat”, que van recaure en Ariadna Sansa Bogallo amb el relat
“Nuestra fuerza”, guanyadora en la modalitat Joves de 14 a 18 anys; i en Araceli García
Osuna pel relat “El reto de ser mujer”, guanyadora en la modalitat Adults a partir de 18
anys.
Finalitzat el lliurament de premis, el públic assistent va poder gaudir de diverses
actuacions, entre d'altres, una batucada a càrrec del grup de primària de l'Espai Creix
i l'actuació del grup lliçanenc La silla de plástico, que van amenitzar la tarda amb
algunes cançons de caire reivindicatiu.
La jornada va concloure amb un concert de bols tibetans.
En el marc dels actes commemoratius, el divendres 6 de març, a les 10 del matí, al Parc
de Can Godanya es va projectar la pel·lícula “La fuente de las mujeres”, una pel·lícula
francesa de 2011 que simbolitza la lluita de les dones per la igualtat, la dignitat i la
llibertat.
L'skatepark, del Parc de la Felicitat, va ser l'escenari de les activitats adreçades a públic
jove que van tenir lloc per la tarda, sota el títol “Lluitem per la igualtat”. Es va celebrar
el I Concurs de rap o batalla de galls, Arnau Valls i kiku catalán van ser els guanyadors
d'aquesta primera edició, i es va pintar un grafitti commemoratiu de la jornada. En aquest
mateix espai, els nens i nenes integrants del Consell d’Infants van impartir un taller
de prevenció i sensibilització en relació al Dia Internacional de les Dones, a través de
diferents missatges reivindicatius, i les persones participants van poder personalitzar una
bossa de roba amb algun dels missatges. La tarda va finalitzar amb un berenar per a tots
els assistents.

A banda d’aquests actes concrets, durant la setmana del 8 de març, l’Espai Jove El
Galliner, a través del PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització en els Centres
d’Educació Secundària), va treballar el Dia Internacional de les Dones amb els alumnes
dels instituts del municipi amb activitats diverses. També cal dir que els dies 8 i 9 de març
els autobusos de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) van circular amb banderoles
commemoratives de la diada.
I, fins el 31 de març es podrà visitar a la biblioteca l’exposició “Revelades” de l’artista
visual Marta Chinchilla, on fa visibles 366 dones lliures i lluitadores, fortes alhora que
vulnerables, que l’han marcat al llarg de la seva vida.

Cineforum: la fuente de las mujeres
El divendres 6 de març, a les 10 del matí, al Parc de Can Godanya, cinefòrum a partir de
la projecció de la pel·lícula “La fuente de las mujeres”, una pel·lícula francesa de 2011
dirigida pel director francés d’origen romanès Radu Mihăileanu i protagonitzada per Leïla
Bekhti i Hafsia Herzi, que narra la història de les dones d’un poblet remot en algun lloc
del Nord d’Àfrica, que s’embarquen en una vaga de sexe per aconseguir que els homes
comparteixin amb elles la tasca d’anar a buscar agua a una deu de la muntanya; el film
simbolitza la lluita de les dones per la igualtat, la dignitat i la llibertat.
Assistència de 5 dones del municipi de Lliçà d’Amunt.

Xerrada “Les identitats trans* com a
mirall de les normes de gènere”
El dilluns 9 de març, a les 4 de la tarda, al Parc de Can Godanya, taller de visibilitat i
memòria trans, coincidint amb la propera celebració del Dia Internacional de la Visibilitat
Transgènere. Assistència de 15 persones, 7 de elles professionals de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt.

Lectura del Manifest i Entrega dels
premis del Certàmen de Microrelats
Microrelats guanyadors:

Nuestra Fuerza (categoria joves)
Nacemos para vivir no para sufrir.
Venimos de paso para conseguir algo, y no dejarlo en el olvido.
Todas tenemos la misma fuerza para conseguir aquello que queremos. Juntas podemos
ser invencibles.
Por lo tanto,hay que asustar a nuestros miedos, no dejarlos que nos superen.
Sé la heroína de tu vida, no la víctima.
Ariadna Sansa Bogallo

El reto de ser mujer (categoria adults)
No sé muy bien dónde estoy, aunque creo que en algún lugar donde las almas están a la
espera de nacer. Lo que sí sé es que soy una chica, de eso estoy segura. Estoy un poco
asustada, porque he oído decir que ser mujer en estos tiempos en la Tierra es muy
difícil, (mucho más que para los hombres) que ¡incluso es peligroso! Dicen que las
maltratan, las violan y ¡hasta las asesinan! Tengo muchas dudas, cuando sea mayor
¿podré ir a la Universidad, conseguiré un empleo, tendré una vivienda digna? ¿si
tengo hijos, podré conciliar con éxito el trabajo con su crianza? ¿qué orientación
sexual tendré? porque la sociedad donde viviré, creo que en este aspecto, todavía es
muy intolerante con las personas que no son heterosexuales. Bueno, creo que ya estoy
preparada. Será un reto para mí, pero junto con el esfuerzo de otras compañeras de
género, conseguiremos una sociedad más justa para las mujeres.
Araceli García Osuna

Concert bols tibetans
Meditació vibracional amb bols tibetans en el marc de les activitats commemoratives del
dia Internacional de les Dones.

Els bols tibetans son instruments de curació, relaxació i meditació, que ens ajuden a
establir una vibració saludable en tot el nostre organisme, a tots els nivells: físic,
emocional i espiritual.
Assistència de 15 persones del municipi de Lliçà d’Amunt (14 dones , 1 home).

Actualització web del PADI (Punt
D’assessorament a dones sobre igualtat
d’oportunitats) durant els mesos de la covid19. Publicació guia i recursos violència
masclista.
Recursos i activitats durant l’estat d’excepcionalitat


Club de lectura feminista: propostes de les lectures treballades al club



Conte El encaje roto, d'Emilia Pardo Bazán.



Cinefòrum: llistat de pel·lícules de caire feminista i reivindicatiu



Guia per a la gestió de les relacions i la convivència durant el confinament



Recomanacions per afrontar la mort d'una persona estimada durant el confinament

Espai Meditació
En aquest espai es publicaran algunes meditacions i exercicis de respiració que poden
ajudar a millorar el benestar físic i emocional:


16/4/20: Meditació realitzada per Conchi Lozano de Lliçà d’Amunt (àudio)



17/4/20: Meditació



01/05/20: Meditació



15/05/20: Meditació

Documents i informació d'interès


Recopilatori de microrelats per la igualtat 2019-2020

Propostes en línia per celebrar el Dia
Internacional d'Acció per a la Salut de les
Dones
El 28 de maig celebrem el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones.
Com cada any, l’Ajuntament ha preparat algunes activitats, enguany adaptades a
la situació actual de confinament.
El Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones (el 28 de maig) sorgeix a partir
d'una reunió realitzada després de la V Trobada Internacional Dona i Salut celebrada l'any
1987 a Costa Rica. La Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va
proposar el 28 de maig com una data per a la mobilització i la reivindicació, on la salut
de les dones fos la protagonista, amb la intenció de fer visibles les desigualtats de les
dones en temes de salut i afavorir les polítiques públiques que promoguin la cura de la
salut de les dones.
Per commemorar aquesta efemèride, el Pla d'Igualtat Dona-Home (PADI) de la regidoria
d’Igualtat, gènere i LGTBI i la regidoria d’Acció Social elaboren cada any un programa
d'activitats centrades en la millora de la salut de les dones des de diferents perspectives.
Aquest any , les circumstàncies han obligat a adaptar el programa per presentar les
activitats de forma telemàtica:


Pràctica de mindfulness, les 20 respiracions conscients. Les podeu posar en
pràctica d’una forma diària en qualsevol moment del dia, aquesta pràctica ens pot
ajudar a “alliberar tensions del nostre cos i dels nostres sentiments” aportant
beneficis de cura a la nostra salut.



Presentació de les dues guies elaborades per l’Institut de la Dona del Ministeri
d’Igualtat: Dones grans i activitats físiques i Salut mental de les Dones.

Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais,
trans,bisexuals i intersexuals

Amb motiu de la celebració del 28 de juny, Dia Internacional de l’orgull LGTBI,
les regidories d’Igualtat, Gènere i LGTBI i d’Acció Social han elaborat una
programació en línia per a la seva commemoració.

Celebració del Dia Internacional de l’orgull LGTBI
El concepte central d'aquesta celebració rau en el fet que cap persona ha de sentirse avergonyida pel fet del seu gènere o orientació sexual.
Se celebra cada any característicament simbolitzada per la bandera multicolor i els
triangles de color rosa (com els que feien servir als camps de concentració nazis per
diferenciar persones no heterosexuals).
El 1977, encara en plena transició democràtica, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya
va organitzar la primera manifestació d'orgull gai de la península Ibèrica, a la qual van
participar unes 5.000 persones.
L'any 2005 el Congrés dels Diputats va aprovar el dret a les persones del mateix sexe a
contraure matrimoni. Vam ser el tercer país del món a atorgar aquest dret.
Aldarulls de Stonewall i història
Va ser en un bar d'aquest barri de Nova York on, el dia 28 de juny de 1969, van tenir lloc
una sèrie d'actes contra una batuda policial opressora sobre el col·lectiu LGTBI+. Es
reconeix aquest fet com l'impulsor del moviment modern pro drets LGTBI als Estats
Units i que després es va estendre a tots els països del món fins avui.
Dia Internacional Orgull LGTBIQ+
Té lloc cada 28 de juny des de 1969. El col·lectiu LGTBIQ+ organitza multitud d'actes
públics arreu del món per conscienciar la societat de la coexistència de gèneres de la
mateixa importància que l'heterosexual i per tant de la manca de sentit de l'opressió i
marginació que han patit i encara pateixen.

A més de les activitats programades on-line com a acte simbòlic s’han pintat els bancs
de l’ajuntament i la reixa de l’espai can godanya amb els colors de la bandera de l’arc
de Sant Martí.

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, atreveix-te a jugar!
Presentació en línia en forma de joc, amb unes propostes que ens ajuden a conèixer unes pinzellades
del col·lectiu LGTBI: conceptes, història, lluites, drets, etc… d’una manera entrentinguda i amena.

I Certamen de vídeos per l'alliberament LGTBI
Amb aquest Certamen audiovisual es vol donar veu a la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI i defensar
la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Participa-hi!
Vídeo guanyador del concurs

Aurora Pérez Cortés

Guia de contes i llibres infantils LGTBI
Recomanacions bibliogràfiques per als més petits que ajuden a entendre i difondre els
valors de respecte a la diversitat de gènere, afectiva, sexual i familiar present a la nostra
societat:


Llistat de contes i llibres infantils

El Servei de Biblioteques té una bibliografia bàsica de cultura gai, lèsbica i transsexual
que incopora les darreres novetats aparegudes al mercat, amb la voluntat de mantenir un
fons actualitzat dedicat a la cultura LGBTI. La bibliografia conté materials diversos
destinats a un públic general, no especialitzat: una tria bàsica de 12 llibres de
coneixements i de ficció 53 per a adults; una selecció de llibres 17 infantils; les 24 últimes
novetats cinematogràfiques editades en DVD i una sèrie 13 recursos digitals de referència.


Recomanacions bibliogràfiques del Servei de Biblioteques per a diverses edats

Selecció de vídeos i curtmetratges
El canal de Youtube municipal compta, des d'aquest mes de juny, amb una llista de
distribució que conté una selecció de vídeos que ens conviden a reflexionar sobre la
diversitat afectiva, sexual i de gènere.
A part d'aquesta programació, aquest any, l’Ajuntament penjarà 3 lones en el triangle
informatiu que hi ha davant de l’Ajuntament amb la bandera LGTBI i la història de perquè
es commemora aquest dia. Aquestes lones es quedaran instal·lades un temps per mostrar
el suport de l’Ajuntament a aquest col·lectiu.

Creació d’un espai reivindicatiu en la
revista mensual de l’ Informa’t de Lliçà
d’Amunt.
“El nostre espai de lluita per la igualtat”

Aquest racó serà un espai conjunt on puguem fomentar relacions igualitàries lliures de
masclismes i LGTBIfòbia.
Un espai on podrem reivindicar i defensar a través de cites, poemes, petits escrits,
fotografies, imatges… els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI+.

Podreu fer arribar les vostres aportacions a la següent adreça electrònica:
serveis.socials@llicamunt.cat les anirem publicant de forma mensual en aquest espai de
l’Informa`t.

“La llibertat per a mi és no tenir por” Nina Simone.

Festa Major Cromàtica de Lliçà
d’Amunt. A Lliçà d'Amunt unes festes
d'Igualtat que garanteixin la NO
discriminació.
Recull de Microrelats del I i II Certamen
de ” Microrelats per la Igualtat” 20192020. Presentació del vídeo a la nostra
web i altres canals.
La regidoria d’Igualtat, Gènere i LGTBI i la regidoria d’Acció Social s’uneixen a les
activitats que es realitzaran al setembre en motiu de la Festa Major de Lliçà d’Amunt.

El nostre municipi continua actiu en la lluita per la igualtat de drets i llibertats de tot el
conjunt de la població.

Aquesta lluita només té sentit amb la vostra participació, agraïm la vostra força i
implicació a través de les vostres reivindicacions i aportacions, que heu fet, que feu i
que fareu.

Hem volgut mostrar el vostre esforç i la vostra força a través de les vostres paraules,
emocions, reflexions en aquest vídeo recopilatori dels dos Concursos consecutius de
Microrelats (2019-2020) que s’han celebrat a Lliçà d’Amunt.

Commemoració del Dia Internacional per
a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones

Amb motiu de les mesures per l'escenari de la crisi sanitària, els actes commemoratius
del 25 de novembre s'han adaptat al format digital:


El dimecres, 25 de novembre, es difondrà al web i a les xarxes socials municipals
un manifest commemoratiu a càrrec de la regidora d’Igualtat, gènere i LBTBI,
Lourdes Martín, i una representant de l'associació lliçanenca Amunt Dones.
També es presentarà el vídeo “Lliçà d’Amunt contra la violència masclista”, creat
amb la participació de diferents col·lectius del municipi.



A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, Lliçà d'Amunt se sumarà a la
convocatòria, feta per l’Institut Català de les Dones, d'un minut de silenci per les
víctimes de violències masclistes. Seguidamnet, es penjarà el llaç lila símbol de
la lluita contra la violència de gènere a la façana de l’Ajuntament.



A través del web i les xarxes municipals es pot escoltar el tema reivindicatiu
"Unides en la Lluita" que ha comptat amb la participació de Pol Torres, Àlex
Martin, Aarón García, Carla Escoi, Cèlia Galán, Casual i l'organització de Gerard
Trujillo.



En aquest espai web, destinat al Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones, es publicarà la presentació online “Violències
masclistes: prevenció i sensibilització” a càrrec de l’educadora social,
especialitzada en sexualitat, gènere i feminisme, Maria Gispert.



Una acció més de sensibilització i prevenció de la violència de gènere serà la
difusió d’un flyer amb l’eslògan general “Travessem la porta morada” i una
composició feta amb els eslògans presentats al Concurs d’eslògans per a joves
contra la violència de gènere celebrat l’any passat, que també es podrà trobar en
els vehicles de la flota de Transports de Lliçà d'Amunt (TLA).



La regidoria de Transport públic i mobilitat posarà banderetes commemoratives
de la jornada en els busos urbans.



El 24 i 26 de novembre, la regidoria de Joventut realitzarà activitats als dos
instituts, a través dels PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització en Centres
d’Educació Secundària), conjuntament amb el grup de Joves activistes del
col·lectiu LGTBIQ+, Golfxs, que es donaran a conèixer i organitzaran un sorteig
a través d’Instagram (@golfxs.lla).



L’entitat local Amunt Dones, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha organitzat
un concurs literari/fotogràfic anomenat “Violència de gènere en temps de
confinament: una doble condemna”; es poden consultar les bases al a través del
Facebook de l’entitat: www.facebook.com/amunt.dones/



El Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, el dijous 19 de Novembre,
oferirà la jornada d'activitats online "Emprendre en femení en temps de
COVID. Reptes i oportunitats". Les inscripcions es poden fer a l'enllaç.



La Biblioteca Ca l'Oliveres ha preparat una guia amb una selecció de llibres
relacionats amb la Diada.

Nou Díptic PADI

F

Finalització últimes 4 sesions de forma
online del taller de consciència emocional
Assistents: 6 dones

Protocol sobre les violències sexuals i
LGTBIfòbiques

a

l’espai

públic

i

contextos d’oci de Mancomunitat de la
Vall del Tenes
Comsissió de treball integrada pels 4 municipis. Finalització Novembre 2020.

Taller on line de salut sexual femenina
Tenir cura de la nostra salut sexual afavoreix que tinguem una millor qualitat de vida.
Ningú neix après, tampoc en qüestions de salut sexual.
Assistència: 5 dones

Particpació al projecte dones en temps de
crisi: Observatori de les Dones en els
mitjans de comunicació

L'Ajuntament participa a la sèrie documental "Dones en temps de crisi: any 2020"
Les regidories d’Igualtat gènere i LGTBI i d’Acció Social han participat en el
projecte audiovisual “Dones en temps de crisi” que ha liderat l’Observatori de les
dones en els mitjans de comunicació i que es presentarà el proper dilluns, 14 de
desembre.
Aquesta sèrie documental tracta sobre els treballs de les dones i els lideratges femenins i
té per objectiu contribuir a pluralitzar i donar major representativitat a les aportacions
essencials de les dones en el context de la pandèmia.
Dones en temps de crisi: any 2020 posa de manifest els canvis sobtats que s’han produït
en el dia a dia de les dones, que han tingut com a conseqüència la reinvenció de cada un
dels aspectes que articulen les complexes relacions entre les cures, l’espai domèstic i
l’espai laboral. Les propostes de canvi social que aquestes dones plantegen per al futur
vertebren els dotze capítols d’aquesta sèrie documental.
En aquest projecte audiovisual han participat 32 dones treballadores de diferents sectors
de 18 municipis catalans que formen part de l’observatori, entre elles dues dones
lliçanenques .
El dilluns 14 de desembre a les 18h, l’observatori realitzarà un acte virtual de
presentació pública de la sèrie documental Dones en temps de crisi: any 2020 . Per
participar-hi

cal

realitzar

la

inscripció

https://forms.gle/sHbHtsqfiHjYGzE57

prèvia

en

el

següent

enllaç:

