


Sigueu molt benvingudes a la catorzena 

Vull iniciar la meva benvinguda agraint-vos, 
a les que sou avui aquí presents.

Són moments durs, amb noticies diàries 
que ens impacten de manera directa a les dones: 

- La situació de la JUANA RIVAS
- Les 36 dones mortes 

en mans de les seves parelles i exparelles.
- Les vulneracions dels drets humans 

de les dones arreu del món.
- Les discriminacions diàries que patim...

El que tenim davant és una societat masclista i patriarcal 
que fa situar les dones, en un nivell de desigualtat 
i discriminació constant.
Per això, des de l’Ajuntament, estem treballant 
en la creació d’un Pla Estratègic contra la violència masclista, 
perquè puguem abordar aquesta realitat tant injusta, amb una mirada amplia i transversal.

Trobada de Dones del Prat!

Regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat, Anna Martín Cuello





Especialista en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere, Doctora Carme Valls



Gastem més temps en valorar models inassolibles 
del que invertim en intentar estar sanes i feliçes 

Aquest comportament ens fa 
OBJECTES, NO SUBJECTES



El cos de les dones 
com a camp de batalla

Desobeir els cànons estétics ens violenta 
i porta a la crítica i el pensament actiu

Presidenta de l'Institut Català de les Dones (2003-2006) i Component de “Drac Màgic”,  Marta Selva 



Els mitjans de comunicació
 mostren la figura de la dona binàriament.

Problema

- Dolor

- Pèrdues d’orina

- Víctima de violència

- Mal trànsit intestinal

- Afectada pels símptomes de la menopausa

- Víctima de: 
“los inevitables estragos de la edad”

- (Un llarg etc.)

Recurs

- Com a reclam sexual, arribant a usar parts
aïllades del cos, no la persona com a 
subjecte sinó com a objecte.

- Usant el rol de cuidadora i figura omnipotent 
que soluciona els problemes de tots, sempre 
que siguin problemes de la llar.

Últimament podem veure més dones jugant papers lliures d’estereotips per televisió. 
Podríem pensar que és un pas endavant en l’evolució dels mitjans de comunicació, 

però també podria ser que el que pretenguin sigui usar 
el moviment feminista per prendre profit personal.

El soroll mediàtic tapa l’experiència de les “dones reals”. 











Taller A. 
Ursula Santa Cruz
Igualtat i respecte a la pluralitat

DONA + IMMIGRANT

DOBLE 
DISCRIMINACIÓ

RACISME

RUMORS I PREJUDICIS

LLEIS D’ESTRANGERIA





Taller B. 
Blanca A.Mató
Enredades en les històries

Impacte dels mitjans 
en la socialització de gènere

Invisibilització de les dones 
com a subjectes

Realitat vs. representació

Arquetips masculins i femenins

Mites amor romàntic > violències

Estratègies subversives al relat habitual a 
través de l’humor i la paròdia

Altres cossos, 
altres maneres d’estimar, 

altres subjectivitats.. 

Diversitat i pluralitat, relacions sanes, etc.





“Ser” i “estar” com a dones

Com les mirades ens atravessen

Teatre, imatge i anàlisi de les escultures 
creades amb els nostres cossos al taller

Reflexion de las opressiones del dia a dia

Compartir experièncias i opinions 
sobre el taller

Taller C. 
Aurea Ayón
Teatre i diversitat





Taller D.
Katia Velar
Parlem el mateix llenguatge?

Comunicació 
més enllà dels 

estereotips i prejudicis: 
comunicació transgeneracional

La importància de la 
comunicació no verbal

L'empatia com a factor clau 
en el procés comunicatiu

La transmissió dels rols de gènere 
des de la primera infància, 

parem consciència.






