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SERVEI D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)

Casal de les Dones, pl. de la Patacada, 9
977 010 672
siad@reus.cat
de dilluns a divendres
de 9 a 14 h

REGIDORIA
DE BENESTAR SOCIAL

Antic hospital, c. de Sant Joan.
977 010 034
citapreviaareabenestar@reus.cat
de dilluns a divendres
de 9 a 14 h.

EN CAS
D'URGÈNCIA

24 hores
Emergències: 112
Línia d'atenció contra la violència
masclista: 900 900 120

les
dones
decidim!

OFICINA D'ATENCIÓ
A LA VÍCTIMA (OAV)
Comissaria Central de la Guàrdia Urbana

Av. de Marià Fortuny, 27
977 010 092
Atenció 24 hores

Hi col·labora:

Ho organitza:

Activitat finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través

de la Secretaría de Estado de Igualdad



Acte central:
Jornada

«La violència sexual vers 
les dones, ara més visible»

dilluns 25 de novembre
de 8.30 a 14 h
Palau Bofarull
(carrer de Llovera, 15 Reus)

> 8.30 h
Recepció de participants
i recollida de material.

> 9 — 9.30 h
Inauguració institucional i 
presentació de la jornada
a càrrec de la regidora de 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de Reus, Montserrat Vilella.

> 9.30 — 10 h
Ponència
“Violències d’abans i d’ara: 
l’evolució de les violències 
sexuals vers les dones”
a càrrec de la directora del Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE) 
de Tarragona, Laura Guxens.

> 10 — 10.30 h
Ponència
“Reconstruint-nos: 
l’experiència de la interven-
ció grupal amb dones 
supervivents d’abusos 
sexuals en la infància”
a càrrec de la psicòloga,
Sheila Cuervo.  

> 10.30 — 11 h
Representació de l’obra 
“Sense Límits”
a càrrec de la companyia
teatral Impactat.

> 11 h — 11.30 h
Pausa-café.

> 11.30 — 12 h
Presentació del Protocol 
de Seguretat contra les 
Violències Sexuals 
en entorns d’oci
a càrrec d’un representant de la 
Direcció General d'Administra-
ció de Seguretat del Departa-
ment d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya.

> 12 — 12.30 h
Presentació dels 
projectes sobre
violència sexual adreçats 
al jovent de la ciutat
a càrrec de professionals
de Joventut i del Casal de
les Dones de Reus.

> 12.30 — 13 h
Presentació del Circuit 
d’Acció davant de 
víctimes de trà�c d’éssers 
humans de Tarragona
a càrrec de la cap de la Unitat de 
Violència envers la dona de la 
Subdelegació del Govern de 
Tarragona, Maria Josefa Clavero.

> 13 — 14 h
Cloenda i Acte Institucio-
nal: Lectura de poesia en 
memòria de l’alumna 
Kellyn Mariela
a càrrec de la directora de l’IES 
Salvador Vilaseca, Montserrat Plans.  

Lectura del manifest i 
actuació musical, a càrrec 
de Gerard Marsal.

Parlaments institucionals.

Curs de defensa
personal per a dones

T'agradaria sentir-te segura de tu 
mateixa per poder fer front a 

qualsevol situació que es 
presenti? Apunta't i aprendràs 

tècniques d'autodefensa,
evasió i avís. 

Gratuït per a noies
de 14 a 30 anys 

Inscripcions mitjançant un 
correu a info.joventut@reus.cat 

o whatsapp al 620 023 736

Organitza:
Casal de les Dones i Joventut

Presentació
de la instal·lació

artística "Orgulloses"
a càrrec de Coïa Robert

Organitza:
Casal de les Dones

7, 14, 21 i 28 de novembre
de 18.30 — 20 h

La Palma
(Carrer Ample, 75 Reus)

Visualització de la sèrie de 
Ne�lix «Creedme» i 

posterior col·loqui
Reflexió sobre la importància 

del "Jo si et crec" en dones que 
han patit violència masclista, a 

càrrec de la psicòloga del Servei 
d’Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD), Mireia Ferré.  

Organitza:
Regidoria de Benestar Social

7, Dimarts 26 de novembre 
de 17.30 — 19 h

Sala d’Actes del Casal
de les Dones (Plaça de la 
Patacada, 9, Reus).

Dilluns 25
de novembre a les 19 h

Rentadors del Casal
de les Dones (Plaça de la 

Patacada, 9, Reus).
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Activitats

Inscripcions
Inscripció obligatoria i gratuïta:
www.reus.cat/inscripcio25112019 


