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Benvinguts/des,

Us presentem la dotzena edició del programa d’activitats que sota 
el lema “Cunit diu no a la violència de gènere” vol commemorar el 
25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones, fer visible el nostre rebuig a la violència de gènere i 
avançar en la configuració d’un municipi lliure de violència vers les 
dones.  El símbol de la campanya, el llaç bicolor lila i blanc significa 
que dones i homes estem junts en el camí per a la igualtat i contra la 
violència de gènere.

La violència vers les dones no és un assumpte privat sinó un greu 
problema social i col·lectiu que afecta a tota la societat. Per això, el 
programa que teniu a les mans inclou totes les activitats que es 
faran a Cunit contra la violència masclista, tant des de les entitats 
que han volgut sumar-se com les que organitza el consistori. 
Donem les gràcies a les entitats cunitenques que organitzen actes 
com l’Associació Feminista Mujeres en Acción i el Club Esportiu 
Budokan Kasa de Cunit.

Del 22 de novembre al 18 de desembre es duran a terme activitats 
d’informació, sensibilització i prevenció de la violència de gènere 
adreçades a infants, joves i població adulta, tant a homes com a 
dones, en les que podreu participar, compartir i reflexionar. 

Us animo a que vosaltres poseu el vostre granet de sorra i a que 
deixeu la vostra empremta i la vostra veu en la crida a favor de la 
igualtat de gènere.

    Inés García Díaz
    Regidora de Gent Gran, Igualtat i Dona
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22 DE NOVEMBRE

Caminada contra la violència de gènere

Partirà de la Biblioteca Municipal Marta Mata i acabarà a la Plaça 
Catalunya. Activitat organitzada per l’Associació Feminista de Cunit 
Mujeres en Acción amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cunit. Es 
donarà un obsequi a les persones que hi participin.

Horari:   20:00 h.

Lloc:   Sortida des de la Biblioteca Municipal Marta Mata 
           (C/ Creueta, 17) i arribada a la Plaça del Casal Municipal. 

Lectura del Manifest contra les violències masclistes

A càrrec de Maria Garnica, presidenta de l’Associació Mujeres en 
Acción.

Cançons Bio-Lentes

Recital de cançons escollides especialment per les seves lletres 
reivindicatives i pels seus missatges d’empoderament i denúncia de 
la situació de les dones. S’interpretaran, entre d’altres, clàssics com 
“Toda una vida”,  “Y sin embargo te quiero”,  “La mentirà”,  “Dos 
gardènies”,  “Malo”,  “Ne me quite pas”,  “Alfonsina y el mar”,  “Stormu 
weather”, “Mujer contra mujer”,  etc.

A càrrec de Yolanda Valero, cantant, i Marcelo Arnal, piano.

Horari:   21:00 h.

Lloc:   Casal Municipal (C/ Sant Joan, 2).

Petit refrigeri per a les persones assistents.



25 DE NOVEMBRE - Dia Internacional per a l'Eliminació 
de la Violència vers les Dones

"Estenem paraules i dibuixos contra la violència de 
gènere" Amb alumnat de l’INS Ernest Lluch i obert a tota la 
població.

Horari:   a partir de les 11:30 h.

Lloc:   Plaça de la Vila. 

Concentració ciutadana i minut de silenci

Lectura del Manifest del Dia Internacional per al’Eliminació de la 
Violència vers les Dones, a càrrec d'alumnes de l’INS Ernest Lluch i 
de dones del municipi.

Horari:   13:00 h.

Lloc:   Plaça de la Vila. 



25 DE NOVEMBRE

Taller d’autodefensa Feminista

Taller gratuït adreçat a noies joves per aprendre tècniques de 
defensa personal femenina. Es treballarà la defensa personal 
“passiva” amb consells d’autoprotecció i prevenció, els conceptes de 
proporcionalitat i legalitat, s’ensenyaran tècniques de defensa 
personal i simulacres d’agressió i resolució del conflicte.

Taller a càrrec de M. Carmen Vila Jiménez, experta en Defensa 
Personal Femenina. 

Horari:   17:30 h. a 20:30 h.

Lloc:   Espai Jove de Cunit (C/ dels Horts, 5).

Places limitades. Inscripcions per:

 WhatsApp:   669 64 58 41

 Email:    educadors@cunit.cat

 Instagram:   @jovescunit (per missatge privat).



26 DE NOVEMBRE

Xerrada “Consells contra la violència masclista”

Xerrada gratuïta i oberta a tota la població, A càrrec de Mossos 
d’Esquadra.

Horari:   18:00 h.

Lloc:   Casal Municipal de la Gent Gran (C/ dels Horts, 7).

27 DE NOVEMBRE

Taller per a joves “Mirades de l’amor a través de la 
fotografia”

Taller adreçat a joves per treballar els mites de l’amor romàntic i les 
concepcions de l’amor en relacions sexuals i afectives, en la joventut 
i l’adolescència.

Activitat a càrrec Beatriz Mayhew Manchón i Edmundo dos Santos, 
Educadors de carrer de l’Ajuntament de Cunit (Servei Joves a Peu de 
Carrer).

Horari:   17:00 h. a 19:00 h.

Lloc:   Espai Jove de Cunit (C/ dels Horts, 5).

Places limitades. Inscripcions per:

 WhatsApp:   669 64 58 41

 Email:    educadors@cunit.cat

 Instagram:   @jovescunit (per missatge privat).



30 DE NOVEMBRE

II Jornada d’Empoderament Femení a Cunit

Jornada adreçada principalment a les dones però oberta també als 
homes que hi vulguin participar, organitzada per l’Associació 
Feminista de Cunit Mujeres en Acción. 

Horari:   16:00 h. a 20:00 h.

Lloc:   Sala d’actes de la Biblioteca Municipal Marta Mata 
           (C/ Creueta, 17).

PROGRAMA DE LA JORNADA

16:00 h.  INTRODUCCIÓ, a càrrec de Maria Garnica,  
  presidenta de  l’associació.

16:30 h.  VIOLÈNCIA DE GÈNERE: DIGUEM LES COSES PEL
   SEU NOM. Es parlarà sobre els mites i les  creences
  sobre la violència masclista. Ponència a càrrec de
  Montse Peña, Terapeuta familiar sistèmica.

17:15 h.  PAUSA - CAFÈ.

17:45 h.  UNA ALTRA EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE.
  Cap a un futur a través de la coeducació familiar.
  Ponència a càrrec d’Aranzazu Longares, Pedagoga i
  Criança Respectuosa.

18:45 h. RE-CREA-T. ESCUCHA LO QUE TU CUERPO HABLE. 
  Activitat a càrrec de Maria Garnica, Facilitadora
  d’Empoderament Femení i Dansa Útera.

19:30 h.  TANCAMENT DE LA JORNADA.



DEL 22 AL 30 DE NOVEMBRE

Música contra la violència de gènere

Durant tota la setmana Ràdio Cunit punxarà música reivindicativa i 
de denúncia contra la violència de gènere.

Lloc:   Ràdio Cunit (107.0 fm. o www.radiocunit.cat).

Exposició “25N: Què es commemora?”

Exposició amb plafons explicatius de la història del 25N i algunes 
dades sobre la violència vers les dones. 

Horari:   de dilluns a divendres de 9.00 h.  a 20.00 h. 
                dissabtes de 9.00 h.  a 14.00 h.

Lloc:   Biblioteca Municipal Marta Mata (C/ Creueta, 17).

Col·locació de 20 pancartes amb el lema “Cunit diu no 
a la violència de gènere”

Lloc: Façana de l’Ajuntament  i altres equipaments i espais 
municipals: Casal Municipal (façana i dins), Biblioteca, Casal de la 
Gent Gran, Espai Jove, Centre Cívic Cal Cego, INS Ernest Lluch, Escola 
Pompeu Fabra, Escola Sol Cunit, Escola Cossetans, Llar d’Infants El 
Trenet, Pavelló Els Joncs (façana i dins pavelló), Oficina de Turisme, 
Camp de Futbol, Policia Local, rotondes (3).



1 DE DESEMBRE

Cunit, amb totes! Cunit, seu de la Defensa Personal 
Femenina

Jornada en la que diferents experts i expertes en defensa personal 
femenina de la Asociación Española de Nihon Tai-Jitsu impartiran 
durant tot el matí classes de defensa personal gratuïtes. És una 
activitat oberta a tota la població, tant infants com població adulta.

Jornada organitzada pel Club Esportiu Budokan Kasa de Cunit.

Hora:   10:00 h. a 13:00 h.

Lloc:    Pavelló Esportiu Municipal Els Joncs (C/ Les Sorres, 17).



19 I 26 DE NOVEMBRE

Taller de defensa personal

Taller adreçat a alumnat de 1r de batxillerat de l’INS Ernest Lluch de 
Cunit. En aquest taller es treballa la defensa personal “passiva” amb 
consells d’autoprotecció i prevenció, els conceptes de 
proporcionalitat i legalitat, tècniques de defensa personal i 
simulacres d’agressió i resolució del conflicte.

Activitat a càrrec de M. Carmen Vila Jiménez, experta en defensa 
personal femenina i responsable de la Federació Mundial de Nihon 
Tai-Jitsu i de la Asociación Española de Nihon Tai-Jitsu. 

Horari:  10:00 h.  a 11:00 h. i de 11:30 h.  a 12:30 h.

17 I 18 DE DESEMBRE

Tallers de prevenció de les violències masclistes en les 
relacions de parella d’adolescents i joves

Tallers adreçats a alumnat de secundària de l’INS Ernest Lluch.

Horari:   dins l’horari de classe.

INS Ernest Lluch (secundària)



28 I 29 DE NOVEMBRE

Espectacle “Magia para los Buenos tratos”

Espectacle de màgia infantil per a la prevenció de la violència de 
gènere i el bullying adreçat a l’alumnat de primària de Cunit. 

Actuació a càrrec del Mag FRAN QUÉ.

Dia:   28 de novembre.

Hora:  9:00 h.-10:00 h. (1r, 2n i 3r); 11:00 h.-12:00 h. (4rt, 5è i 6è).

Lloc:   Escola Els Cossetans.

Dia:   29 de novembre.

Hora:   9:30 h. a10.30 h. (1r, 2n i 3r); 11:30 h. a 12:30 h. (4rt, 5è i 6è).

Lloc:   Escola Sol Cunit.

Dia:   28 de novembre (1r, 2n i 3r) i 29 de novembre (4rt, 5è i 6è).

Hora:  15: 00 h. a 16:00 h.

Lloc:   Escola Pompeu Fabra

Escoles de Primària



Totes les activitats són gratuïtes

www.cunit.catwww.cunit.catPer a més informació: 


