
NO
A LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Precarització treball
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Sant Quirze del Vallès 2020

Dimarts 17 de novembre de 19h a 20:30h

Xerrada les “Ciberviolències de gènere: impacte als drets de les dones i estratègies de 
seguretat i apoderament digital”

Les violències on-line, afecten cada dia a més dones i són presents en la nostra quotidia-

nitat. Sabem identificar quines tipologies hi ha i quines conductes poden ser considera-

des delictives? Aquestes violències encaixen en les definicions legals de les violències 

masclistes? El Codi Penal recull tot el ventall de violències masclistes que succeeixen a 

Internet? Quins impactes tenen en les dones a nivell individual i col·lectiu? La resposta 

del sistema judicial és efectiva? Quan som professionals de les administracions, hem 

d'actuar? Quina responsabilitat tenen les empreses que gestionen les xarxes socials? Les 

dones agreujades saben com preservar la prova digital per evitar que els procediments 

legals es frustrin per manca de prova?

Ponents: Laia Serra i Donestech

Moderadora: Patricia Mestre

Inscripcions: Per accedir a aquesta activitat cal inscriure’s a través del següent enllaç: 

https://forms.gle/Cf7RSFWWgWfAtUsw5 , fins al 15 de novembre a les 22h. Es facilitarà 

l’enllaç a cada persona inscrita, per accedir a la plataforma on es podrà participar de la 

xerrada.

Dimecres 25 de novembre

12 h Lectura del Manifest amb motiu del Dia Internacional contra les violències masclis-

tes. Es podrà seguir en streaming a través del canal d’Instagram de l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès https://www.instagram.com/ajsantquirze

Dijous 26 i divendres 27 de novembre de 18h a 20h

Taller on-line d’autodefensa digital feminista

En aquest taller coneixerem les formes de violència masclista on-line i aprendrem estra-

tègies per contrarestar-les i habitar internet de manera lliure i segura. 

Ponents: Donestech

Inscripcions: Per accedir a aquesta activitat cal inscriure’s a través del següent enllaç: 

https://forms.gle/PCWuetZjrcrcXCkq6, fins al 24 de novembre a les 22h. Es facilitarà el 

link a cada persona inscrita, per accedir a la plataforma on es podrà participar del taller. 

Campanya “El feminisme és la clau” adreçada als i les joves del municipi, impulsada pel 

Servei d’Informació Juvenil Canya Jove.

Podeu participar en la campanya a través del canal d’Instagram del servei: 

https://www.instagram.com/canyajove


