ACCIONS PER A QUE CADA DIA SIGUI
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Un Municipi Feminista ha de situar en un lloc
preponderant la lluita contra tot tipus de masclisme, contra tot
tipus de violència.
Canet de Mar - Municipi Feminista.
El moviment feminista o feminisme social té com a objectiu millorar la situació d’inferioritat de la dona i desemmascarar les
desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques de la dona respecte a l’home.

Des de l’àrea d’igualtat es treballa per anar implementant progressivament algunes
mesures:
- Protocol per l’abordatge de les violències masclistes s’ha elaborat i adequat amb tots els
agents implicats.
- Servei de psicologia, especialitzat en l’àmbit de l’atenció a les persones que han patit
violència podeu contactar-hi a través del correu canet.igualtat@canetdemar.cat
- Pla Intern Igualtat Engeguem el procés per a l’elaboració.
- Tallers d’empoderament espais de creixement personal, que tenen en comú crear un espai
segur on connectar, cos amb consciència, aprendre a escoltar-ne i expressar-nos lliurement.
- CoeduCanet: Construint noves mirades és un projecte, destinat als centres educatius, apostar
pel tractament i el rebuig de la violència masclista com un dels valors en què cal educar, és un
pas ferm per erradicar-la.
- Canet amb ulls de dona, un projecte per a la creació d’un itinerari on donar visibilitat a dones (conegudes o anònimes) que van ser clau en la història de Canet de Mar amb la seva
lluita per la igualtat en drets de les dones. Pròximament més informació: Reserveu-vos el
dia 12 del 12 a les 12 hores
- Monòleg “La corda” els dies 8, 12 i 22 de novembre en horari lectiu s’ha representat dins de
l’aula per a 8 grups de 3r d’ESO. Un sol actor o una sola actriu, un bon tema i un bon monòleg
sobre la violència de gènere. Tot plegat, una proposta que ha convidat a reflexionar i debatre
alguns temes de l’actualitat més punyent propers als joves.

“La feina per fer és molta, però també ho és la convicció amb què ho afrontem,
amb la convicció que tan sols amb l’aplicació de polítiques feministes a totes les
regidories, de forma transversal, podrem arribar a la societat igualitària i
socialment justa que tant anhelem. Treballarem entre totes, per a totes.”
Rosabel Madrid, Regidora d’Educació, Participació i Igualtat

