Memòria del PADI 2021

Taller Dones creativitat Integradora
Taller per a dones que proposa un espai de trobada, d’escolta, d’exploració, de joc
i de creació integrantles vessants del treball corporal, les arts escèniquesi
l’autoconeixement.
Taller online de 13 sessions. Dones que participen: 10. Modalitat on-line. Inici: 13
Gener. Finalització 28 Abril.

Taller d’Educació Socioemocional
Taller impartit per la psicòloga del PADI a l’Institut de Lliçà als mesos de Febrer i
Gener. Dirigit a les 6 classes de 2º ESO i les 5 classes de 1er ESO.

Activitats 8 de Març Dia Internacional
de la Dona

La regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI ha coordinat la programació d’activitats que
l’Ajuntament portarà a terme per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les
Dones.
Els actes principals es concentraran el mateix 8 de març , que enguany cau en dilluns, a
partir de les 17h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres, quan la regidora d’Igualtat, gènere i
LGTBI, Lourdes Martín, llegirà un manifest institucional i tindrà lloc una taula
rodona amb quatre escriptores lliçanenques (Ester Vallbona, Lina Galán, Judit Ortiz
i Silvia Docón) que parlaran de les seves obres i del condicionant de ser dona escriptora.
També es lliuraran els premis d’un concurs de fotografia que s’ha organitzat, on els
participants han de captar l’essència de la dona en qualsevol escena de la seva vida
quotidiana (podeu consultar les bases al web municipal).

També cal dir que el mateix 8 de març, els autobusos de Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA) circularan amb banderoles commemoratives de la diada.
A més, dins d’aquesta programació, la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, del 5 al 24 de
març, l’exposició “Defensores del cos-territori”, una producció d’Ester Pérez
Berenguer amb la col·laboració de SUDS, Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes.
Aquesta exposició ens explica que a Guatemala i Hondures, dones indígenes maies,
lenques i garífunes lluiten contra l’entrada d’empreses transnacionals extractives dels
recursos naturals, i ho fan amb una visió global de la lluita contra les diferents
violències que les colpegen, perquè han entès que el primer territori que cal defensar és
el propi cos; lluiten pel cos-territori.
L’activitat de Contes al vol de la Biblioteca Ca l’Oliveres aquest mes de març
comptarà amb una sessió anomenada “Idènticament diferents” que ens ajudarà a
trencar estereotips i mostrarà una visió igualitària del món. Recordeu també que la
biblioteca disposa de diversos llibres de temàtica Dona en préstec a disposició dels
usuaris.
L’Espai Jove El Galliner també ha programat activitats relacionades amb el 8 de març:
durant la setmana prèvia (de l’1 al 5 de març) al Galliner hi haurà un photocall de la
campanya “We Can Do It” per a què els i les joves puguin fer-s’hi una foto i
compartir-la a Instagram tot etiquetant l’Espai Jove. A través del PIDCES (Punts
d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària), aquesta activitat
també es proposarà, el mateix dia 8 de març durant l’estona del pati, als alumnes dels
instituts. Entre tots els participants se sortejarà un xec valorat en 50€ per gastar a “La
Botiga”, comerç local d’una dona emprenedora del municipi.
Per altra banda, dins del Programa d’Activitats Educatives (PAE) 2020-2021, que
l’Ajuntament ofereix als centres educatius, la psicòloga del Punt d’Assesorament a la
Dona sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI) impartirà el taller titulat “Mites de l’amor

romàntic i prevenció de la violència masclista” a l’alumnat dels instituts Lliçà i
Hipàtia d’Alexandria.
En el butlletí del març, s'ha publicat una edició especial de la secció “El nostre espai de
lluita per la igualtat”, amb experiències de dones treballadores del municipi, a les quals
es podrà escoltar a través d’un vídeo d’entrevistes que trobareu, properament, al web
municipal.

Per altra banda, hem de destacar que el cartell del 8 de març d’aquest any és obra de
la il·lustradora lliçanenca Rocío Vidal.
Podeu veure els actes que es van realitzat a la següent adreça del canal de Youtube de
l’Auntament.
https://www.youtube.com/watch?v=DF-nvt_eQAM

Taller Mites de l’amor romántic i
prevenció de la violència masclista
Taller impartit a l’alumnat dels instituts de Lliçà i Hipàtia d’Alexandria.
Hipàtia: 3 cursos de 3r ESO (A, B i C).
Ins Lliçà (5 cursos 3r ESO) (A, B.C, D, E).

INSTITUT HIPÀTIA
3rC: 14 persones (5 noies i 9 nois).
3rB: 20 persones (5 noies i 15 nois)
3rA: 20 persones (5 noies i 15 nois)

Total: 54 pesones (15 noies i 39 nois)-

INSTITUT LLIÇÀ

119 alumnes: 48 nois i 71 noies.

31 de Març, Dia de la visibilitat trans*

L’Ajuntament se suma al Dia Internacional de la Visibilitat Trans* amb l’objectiu
de reivindicar els drets del col·lectiu trans* i lluitar contra qualsevol tipus de
discriminació.
Avui dimecres, 31 de Març, se celebra el Dia Internacional de la Visibilitat
Transgènere. Aquesta diada commemorativa està dedicada a la visibilitat trans* i a la
sensibilització en contra de la discriminació cap a les persones transgènere a tot el món.
La festivitat va ser fundada per l'activista transgènere estatunidenca Rachel Crandall,
en 2009, com una reacció pels pocs dies festius LGTBI. Fins aleshores la única
commemoració que es coneixia era el Dia Internacional de la Memòria Transexual, que
recordava a les persones trans* víctimes de delictes d'odi.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt se suma al reconeixement i la visibilitat dels drets i
la igualtat de les persones trans* i es manifesta en la lluita contra qualsevol tipus
de discriminació i violència que aquest col·lectiu pugui patir.
El nostre municipi lluita per augmentar la conscienciació i sensibilització cap al
col·lectiu LGTBI i incrementar la seva visibilitat a través d’una realitat on cada dia
pugui estar més present.
Per contribuir a la visibilització i el reconeixement de les dones i homes transgènere, us
deixem algunes recomanacions des pel·lícules, contes i documentals. A la Biblioteca

Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt també podeu trobar un apartat amb un gran recull de
llibres de diversitat sexual, afectiva i de gènere.

Selecció de Contes

HERTHEL, JESSICA; JENNINGS, JAZZ

RODRÍGUEZ GASCH, CONCEPCIÓN

ALBA BARBE I SERRA

S. BEAR BERGMAN Y SUZY MALIK

CHERYL KILODAVIS Y SUZANNE DESIMONE

Selección de Films

Ma vie en rose, Alain Berliner (1997)

Laurence Anyways, Xavier Dolan (2012)

Girl, Lucas Dhont (2018)

Una mujer fantástica, Sebastián Lelio (2017)

Beautiful boxer, Ekachai Uekrongtham (2003)

La chica danesa, Tom Hooper

(2015)

Selecció de programes i documentals

L’endemà (TV3) – Transsexuals (2011)

La gent normal (TV3) – Ser transexual, com es viu? (2016)

30 minuts (TV3) – Trànsit, menors transsexuals (2016)

Protocol sobre les violències sexuals i
LGTBIfòbiques

a

l’espai

públic

i

contextos d’oci de Mancomunitat de la
Vall del Tenes

El mes de Maig es va presentar públicament el Protocol sobre les violències sexuals i
LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci en el que de forma conjunta han
treballat els municipis de la Mancomunitat de la Vall del Tenes (Bigues i Riells , Santa
Eulàlia de Ronçana , Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall).

El present document s’insereix en el marc del treball a favor de la igualtat de gènere
desenvolupat a la Mancomunitat en els darrers anys, específicament en les primeres
passes empreses en relació a les violències sexuals i LGTBIfòbiques als espais d’oci
nocturn del municipi.
Un dels objectius principals és aconseguir que els espais de socialització no estiguin
condicionats per raó de sexe, orientació o identitat de gènere i així poder desnaturalitzar
els comportaments més arrelats socialment que fonamenten el desenvolupament i la
presència de les violències masclistes.
Aconseguir espais públics i contextos d’oci segurs i lliures de violències masclistes
dotant a la Mancomunitat de la Vall del Tenes d'un instrument compartit i consensuat
que permeti actuar davant d'assetjaments i violències sexuals i LGTBIfòbiques.
Podeu accedir al document del protocol a la pàgina web de l’Ajuntament en el següent
enllaç:
https://www.llicamunt.cat/media/repository//informacio_actualitat/noticies/web_01
-05-21/Protocol_Violencies_Sexuals_i_LGTBIfobiques_als_espais_d_oci__Mancomunitat_Vall_del_Tenes.pdf

Microcurs : Com afrontar la
discriminació LGTBI+.
Microcurs on-line de dues hores de duració destinat al personal de l’Ajuntament:
participants 20 dones 1 home.
L’objectiu és el de sensibilitzar i donar eines al personal de les diferents administracions
públiques catalanes davant de situacions de discriminació de les persones
LGBTI. Aquest Microcurs ens aportarà coneixements sobre les persones LGTBI+ i ens
ajudarà a identificar quines situacions poden resultar discriminatòries i com hem de
reaccionar davant d’aquestes.

28 Maig dia d’acció de la salut de les
dones: Taller de sexualitat per a Dones
A través de diferents dinàmiques, reflexionarem sobre la sexualitat de les dones grans
amb l’objectiu d’acceptar-la positivament com a font de plaer i benestar, i d’acollir la
nostra ciclicitat en oposició al ideal femení lineal que promou la societat.

Assistència: 9 Dones

28 de Juny, Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI+

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l'entitat juvenil Tricric, ha organitzat una
programació diversa per commemorar la jornada: activitats de conscienciació,
manifest, concurs de tik tok, taller, monòlegs, polseres, guia de documents i sessió
de contes.
El dissabte, 26 de juny, a la Plaça Catalunya, l’associació juvenil Tricric organitzarà
diferents activitats de conscienciació del col·lectiu LGTBI: pintada d’un banc de la
plaça Catalunya amb la bandera Transexual; creació d’un mural amb frases, paraules...
que expressin la identificació amb el moviment LGTBI i un Punt d’informació amb
material divers.
El dilluns 28, la jornada començarà a les 10h, amb la lectura del manifest
commemoratiu i, seguidament, tindrà lloc el lliurament dels premis del Concurs de
tik tok #Lliçadamuntorgull, que s’ha organitzat per a l’ocasió, les bases del qual estan
publicades al web municipal. A més, l’educadora social Maria Gispert, especialitzada en
sexualitats, gènere i feminisme, dinamitzarà un taller anomenat “El mapa de les
normes de gènere. Sensibilització i prevenció de violències lgbtifòbiques”.

El mateix dia, A les 17.30h, a la Biblioteca Ca l'Oliveres, tindrà lloc l'espectacle
infantil “Cua de sirena”, un activitat de titelles de petit format que adapta el conte
d’Alba Barbé i Sara Carro, i que trenca amb el binarisme de gènere i ens planteja que no
escollir també és una opció. Aquesta activitat, a càrrec de Ruth Garcia, està adreçat a
infants a partir de 3 anys (cal inscripció prèvia a la biblioteca). La biblioteca també
elaborarà una guia amb documents relacionats amb la temàtica LGTBI+, que
exposarà per consultar i agafar en préstec.
Per altra banda, el web municipal difondrà una selecció de monòlegs creats per
alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Hipàtia d’Alexandria dins del projecte “Persones
que han fet canviar el món”, que defensen els drets de les persones que són
discriminades per raons de gènere.
També es repartiran polseres amb l’eslògan “Lliçà d’Amunt per la igualtat”, creat a
l’Espai Creix, en diferents equipaments del municipi.

Protocol Local per a l’abordatge de les
violències masclistes a Lliçà d’Amunt
Al novembre es creà la comissió de treball per l’elaboració del protocol local per a
l’abordatge de les violències masclistes amb l’acompanyament de la consultora safareig.
Integren la comissió: Serveis Socials, PADI, Assessorament jurídic, Joventut,
educación, promició económica, OAC, SIE VO, EAP Vall de Tenes, Policia local,
Mossos Esquadra, Associació de Dones Amunt Dones. Actualment es segueix treballant
en la comissió. La presentació oficial del protocol es farà durant el mes de Novembre
del 2021.
Aquest document és el resultat d’un procés de treball dels i les professionals dels serveis
que atenen a dones cisgènere i transgènere en situació de violència masclista així com
els seus fills i filles. La xarxa d’agents municipals i comarcals que intervenen en
l’abordatge integral de les violències masclistes han treballat de manera coordinada en
les diferents actuacions i mesures davant d’aquesta problemàtica. A través del conveni
marc del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb Serveis Socials de Lliçà d’Amunt
s’han anat creant espais de participació, coordinació, acords, plans i programes
específics contra la violència masclista per tal d’anar assolint circuits eficients
d’actuació. En l’àmbit local també s’ha treballat de forma conjunta amb la resta de
municipis que integren la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Per seguir reforçant
l’atenció social, psicològica i jurídica es creà al propi municipi el Punt d’Assessorament
i Informació sobre Igualtat d’Oportunitats per a Dones (en endavant PADI). Des
d’aleshores hi han hagut importants canvis en relació a la normativa, a la
conceptualització, a la sensibilització de la problemàtica i fins i tot s’ha ampliat i
diversificat la xarxa de recursos d’atenció. Aquests canvis meriten repensar i
protocolaritzar el treball coordinat i en xarxa a nivell local.

Associació de Dones Amunt Dones de
Lliçà d’Amunt
L’associació Amunt Dones de Lliçà d’Amunt compta des de fa uns mesos
amb un espai municipal propi ubicat al carrer Anselm Clavé 10, 3er 1ª.

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
llam.igualtat@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.

