
 

   

A banda de la nostra feina 

orientada a la sensibilització 

d’aspectes específics de la 

cooperació internacional,  

vinculats a l’acompanyament i 

aprenentatges de moviments i 

lluites dels països empobrits, 

enguany hem seguit fent   

costat, en la mesura de les 

nostres possibilitats, als movi-

ments i lluites que s’han anat 

coordinant al Penedès. Les 

accions contra les precarietats 

i les injustícies no tenen   

fronteres i el treball “aquí i 

allà” per una major justícia 

social, per no retrocedir en 

drets, per la sostenibilitat  

social i ecològica, per        

empènyer per un món millor 

ens interpel·len cada dia. 

Us deixem doncs amb un re-

cull comentat de les principals 

activitats que vam compartir 

durant l’any 2013. Tot el   

nostre agraïment a les perso-

nes que ho han fet possible. 

Farem extensiu aquest      

agraïment a tots els suggeri-

ments i crítiques que ens    

vulgueu fer arribar, així com 

també seran benvingudes totes 

les militàncies, tots els cops 

de mà que ens vulguin     

acompanyar. 

Presentació: 

“Cuántos siglos necesita la razón para llegar a 

la justicia que el corazón comprende 

instantáneamente.” 

  

Concepción Arenal 
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Per segon any consecutiu, 

durant els dimecres de febrer 

e s  v a  c o n v o c a r  a 

l´Escorxador de Vilafranca 

el cicle on diferents organit-

zacions vilafranquines i pe-

nedesenques proposem       

respecte la greu situació 

social i ciutadana provocada 

per la crisi actual.  

 

“Alternatives al model 

actual”, “El dret a la sa-

lut”, “Democràcia, política 

i ciutadania” i una sessió de 

conclusions, “L’alternativa 

social”, van donar espai i 

diàleg a una nombrosa  

participació a aquest cicle. 

 

Des de la iniciativa de la 

gent d’Amnistia Interna-

cional, van acompanyar en       

l’organització: Ecoxarxa 

Penedès, la Plataforma 

Afectats Hipoteques del 

Penedès, Càritas Interpa-

rroquial de Vilafranca, 

Fem Pinya,    Entretots, 

Moviments 15 M, Equal-

món, Acaps, Suport Tibet,     

Ampert, Assemblea pels 

Drets Socials, Associació 

Ginesta, Associació donants 

de sant de l’Alt Penedès i 

Entrepobles Penedès. 

d´Entrepobles Tarragona, 

especialista en sanitat vege-

tal i gran coneixedor, per la 

seva tasca professional i 

solidària, de molts aspectes i 

concrecions de la sobirania 

alimentària a casa nostra i al 

Sobirania Alimentària, 

presència a diferents nuclis 

del Penedès. 

En diferents moments de 

l’any vàrem gaudir de la 

companyia de l’amic     

G o n ç a l  B a r r i o s , 

món. Al llarg de tres xerra-

des, el Gonçal va omplir de 

contingut i arguments la 

presència d’Entrepobles a 

Vilafranca, Sant Cugat i 

Sant Sadurní d’Anoia.  

Cicle de debats: “L’alternativa social” 

Sobirania Alimentària 

Presentació del llibre “El negocio del hambre”  

denúncia pel que fa a 

l´especulació alimentària 

al món, cosa que provoca 

que en un sol any morin 

més persones de fam que 

no pas totes les que van 

m o r i r  a l s  c a m p s 

d’extermini nazis. La tesi 

d’aquesta publicació    

conclou en la sobirania 

alimentària com alternativa 

a l’estat de coses actual, on 

els aliments, en lloc de  

satisfer el dret a la alimenta-

ció que té tota    persona, 

són considerats com una 

font de negoci per part de les 

grans multinacionals i els 

organismes internacionals 

que garanteixen aquest per-

vers statu quo. 

 

Presentació del llibre “El 

negocio del hambre” al 

centre l’Agrícol, de la mà de 

la gent d’Amnistia    Interna-

cional, la llibreria “La    

Cultural”, Unió de Pagesos i 

l’Associació Catalana per la 

Pau.  

Vàrem comptar amb la pre-

sència del seu autor, Felipe 

L. Aranguren, que va anar   

exposant la seva mirada/
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Podeu trobar el llibre 

en PDF a internet. 

Gonçal Barrios  
Vilafranca del Penedès 

“La violència no és el 
remei, hem de fer 
front a l’odi amb 
l’amor” 
 
Martin Luther King 
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- 8 de maig, a l’Escorxador 

de Vilafranca, “Sobirania 

alimentària, alternativa a 

la fam”. Acte promogut pel 

servei de Cooperació       

Internacional de l’ Ajunta-

ment de Vilafranca 

 

-28 de setembre, al centre 

cívic de Sant Cugat Sesgar-

rigues, “Sobirania alimen-

tària, per una altra mane-

ra d’entendre (i afrontar) 

la mateixa realitat”. Dins 

dels actes d’Eco Sant Cugat. 

 

- 12 de novembre, a la sala 

d’actes de l’Escola Intermu-

nicipal de Sant Sadurní, 

“Sobirania alimentària, 

alternativa a la fam”. Dins 

dels actes de la Quinzena 

Solidària de Sant Sadurní 

d’Anoia.  

Per contextualitzar aquestes 

xerrades i poder-hi treballar 

en el cas dels centres do-

cents, vàrem també apropar 

l’exposició “Conviure amb 

la terra. Globalització, 

món rural i sobirania ali-

mentària” 

 

- Durant el mes de maig a la 

Sala d’Actes de l’ Escorxa-

dor de Vilafranca 

 

 

- Del 28 de setembre al 7 

d’octubre al Centre Cívic de 

Sant Cugat Sesgarrigues 

 

- Durant el mes de  no-

vembre a l’Escola Intermu-

nicipal de Sant Sadurní  d’-

Anoia. 

 

colla d’activitats: acampa-

da, xerrades, debats, pro-

jecció de cinema,... 

El 28 de juny, a la Plaça de 

la Vila de Sant Sadurní, es 

van trobar totes les Ong’s 

locals per compartir i pre-

sentar a tota la vila una 

 

El dia del refugiat. 
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“La Sobirania Alimentà-
ria defensa el dret dels 
pobles a aliments nutri-
tius i culturalment  ade-
quats, accessibles, pro-
duïts de forma    soste-
nible i ecològica, i el 
dret a decidir el seu 
propi sistema alimenta-
ri i productiu. Situa als i 
les que produeixen, 
distribueixen i consu-
meixen aliments en el 
cor dels sistemes i polí-
tiques alimentàries, per 
damunt de les exi-
gències dels mercats i 
de les empreses. De-
fensa els interessos de, 
i inclou a, les futures 
generacions. Ofereix 
una estratègia per re-
sistir i desmantellar el 
comerç lliure i corpora-
tiu i el règim alimentari 
actual,... cap una     
gestió per part de pro-
ductores i productors 
locals” 
 
Càtedra lliure de Sobi-

rania Alimentària,     

h t t p : / /

www.soberaniaaliment

aria.net/  

Visita tècnica 

Al mes de març, aprofitant 

la seva visita a l’estat espa-

nyol, vàrem compartir amb 

la Vanessa Gálvez, repre-

sentant d’Entrepobles a Cu-

ba, una reunió de treball a 

l’ajuntament de Vilafranca 

amb les persones responsa-

bles de Cooperació, Pla per 

la Igualtat i  Participació 

Ciutadana.  Aquest intercan-

vi naixia a    partir de la  

contextualització i explicació  

detallada del projecte de 

cooperació que Entrepobles 

havia presentat a la convo-

catòria de 2012 de l’    

Ajuntament de Vilafranca. 

http://www.soberaniaalimentaria.net/
http://www.soberaniaalimentaria.net/
http://www.soberaniaalimentaria.net/
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Jornades Col·lectives 

14ª Edició del Solidària 

a Vilafranca 

Juntament amb les altres 

organitzacions de drets hu-

mans, cooperació interna-

cional i àmbits propers, 

vàrem presentar durant tot 

el mes d’octubre diverses 

propostes a la societat   vila-

franquina: xerrades, exposi-

cions, presentacions de ma-

terials,.. 

En aquest context vàrem 

tenir presència el dia 5  d’-

octubre en la jornada 

col·lectiva que es va convo-

car a la Plaça de la Vila. 

Així també, el dia 10 pre-

sentàvem la “Maleta peda-

gògica” d’Entrepobles per a 

estudiants de secundària. 

Aquest acte es va organitzar 

amb la col·laboració de   

l’equip del Centre de Re-

cursos de l’Alt Penedès. 

5ª Quinzena Solidària a 

Sant Sadurní d’Anoia 
 

Durant el mes de novembre 

la Quinzena Solidària de 

Sant Sadurní presentava 

activitats de les organitza-

cions de drets humans i 

cooperació internacional 

que tenen implantació lo-

cal. A banda de la nostra 

presència en un tenderol 

informatiu el dia 23 de no-

vembre a la Plaça de la Vila 

i de les activitats de Sobira-

nia Alimentària ja descrites, 

Entrepobles   també vam 

participar en el programa 

de Ràdio Sant Sadurní on, 

juntament amb les altres 

ong’s de la vila, es van  

explicar els diferents pro-

jectes de cooperació pre-

sentats a la convocatòria de  

l’ Ajuntament de Sant Sa-

durní.   

11ª. Eco-fira de Sant 

Cugat Sesgarrigues. 

 

Per segon any consecutiu, a 

finals de setembre, participà-

vem en aquesta fira que 

aplega les més diverses pro-

postes vinculades a l’eco-

lògia i que ja és referència a 

la comarca després d’onze 

edicions. 

Com ha quedat exposat, la 

nostra col·laboració       d’e-

nguany va passar per la xer-

rada del Gonçal Barrios i l’ 

exposició sobre Sobirania 

Alimentària, a la vegada, 

vàrem tenir presència durant 

el matí del dia 29 en un  

tenderol on s’exposaven 

materials.              

Memòria 2013    Entrepobles Penedès 

Maleta  Pedagógica. 

Marxa unitària pels 

drets socials al Penedès. 

 
El 27 d’octubre va tenir lloc 

aquesta Marxa, que va  

transcórrer des de l’Arboç 

fins Vilafranca per la N-340 

i va convocar més de 1.000 

persones per reivindicar i fer 

visibles les diferents lluites 

que duen a terme grups 

locals o comarcals en 

defensa de la sanitat i 

l’ensenyament públic, del 

dret a l’habitatge, del ter-

ritori, etc. Entrepobles ens 

vam adherir a aquesta 

proposta col·lectiva de 

reivindicació social, bes-

sona del  

que reivindiquen els movi-

ments que estem acompa-

nyant als països empobrits 

on tenim presència. 
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Comunicació 

ong’s vilafranquines van 

fent en aquest mitjà, amb 

articles referents a la coope-

ració i solidaritat internacio-

nal. 

 

Píndola informativa 

“Penedès TV” 

Com en anys anteriors,   

l’equip de Penedès TV va 

posar a disposició de les 

diferents ong’s de Vila-

franca els seus mitjans per 

donar explicació pública de 

les activitats i projectes pre-

sentats a l’Ajuntament de 

Vilafranca. Aquests enregis-

traments es van emetre du-

rant els mesos d’octubre i 

novembre per Penedès TV.  

Podeu trobar-ho a l’enllaç:  

 

Col·laboració al “Racó 

Solidari” del setmanari 

“El 3 de vuit” 

Al març del 2013 va aparèi-

xer al setmanari “El 3 de 

vuit” la nostra col·laboració 

en un article d’opinió 

“Viure millor o viure bé”, 

tot donant continuïtat a les 

aportacions que les diferents 

Memòria 2013  -  Entrepobles Penedès 

http://

www.rtvvilafranca.ca

t/programa/solidaria-

monografic 

“La socialització sols es 
presenta quan la  co-
existència aïllada dels 
individus adopta formes 
determinants de coope-
ració i col·laboració que 
cauen sota el concepte 
general de l’acció recí-
proca” 
 
George Simmel 

 

juntament amb sis dones 

més des de 2011. La xerrada 

va tenir molt bona acollida 

per part dels assistents, que 

van  mostrar molt d'interès 

en el    funcionament i gestió 

de les CAF. El torn de pre-

guntes va esdevenir un debat 

molt interessant on es van 

poder compartir experiènci-

es i aclarir dubtes. 

Així doncs, aquest tipus de 

trobades on hi ha una      

interacció més personal  

creen un espai perfecte per 

difondre aquest mètode, que 

al capdavall facilita que un 

grup de persones properes 

dins d'una comunitat es pu-

gui autofinançar i accedir a 

crèdit  sense ajut extern. Un  

 

 

 

III Trobada 

d’Experiències Trans-

formadores 

 
Els dies 6, 7 i 8 de desembre 

de 2013 va tenir lloc la III 

Trobada d'Experiències 

Transformadores, organitza-

da per Entrepobles de Barce-

lona amb l'objectiu de crear 

unes jornades on poder com-

partir i donar a conèixer les 

accions de cada associació i 

grup participant. D'aquesta 

manera, fent pedagogia en 

base a les experiències res-

pectives en diferents àmbits, 

es pretenia transformar el 

model de societat en el con-

text de crisi actual. 

 

Dins de l'apartat d'economia, 

dues de les components 

d'Entreplobles Penedès —

Rosa Esteban i Magda 

Sech— van presentar la 

Comunitat Autofinançada 

CAF Dona Penedès, de la 

qual també en formen part 

 

mètode que cada vegada 

s'utilitza a més llocs del 

món des del seu naixement 

el 2004 a Catalunya. 

 

Per més informació:      
http://www.winkomun.org/es 

 

 

 

Lectura dels Drets  

humans a St. Sadurní 

d’Anoia. 
 

Entrepobles va col·laborar 

en la lectura dels drets 

humans que es va fer el dia 

10 de desembre a l'ajunta-

ment de S.Sadurní d'Anoia 

per celebrar els 65 anys de 

la seva aprovació per part 

de la ONU. L'acte l'orga-

nitzava Amnistia  Interna-

cional. 

http://www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-monografic
http://www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-monografic
http://www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-monografic
http://www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-monografic
http://www.winkomun.org/es
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Enfortiment d'organitza-

cions i xarxes socials     

centreamericanes des de 

la comunicació pel     

desenvolupament” 

Context: 

El projecte neix d’un procés 

d’identificació de problemà-

tica social, necessitats, prio-

ritats i consens per part de 

diverses organitzacions i 

xarxes comunitàries i indí-

genes que treballen a l’àmbit 

local o regional amb      l’-

objectiu de defensar els drets 

i millorar la consciència 

social i les condicions de 

vida de dones, joves i    

camperols/es de Centre-

amèrica, tot considerant que 

en aquest procés la comuni-

cació social juga un paper 

molt important 

Punts clau: 

Comunicació social per pro-

moure societat transforma-

dora amb una ciutadania 

activa, crítica, participativa i 

pro positiva que li permeti 

incidir en les seves realitats i 

drets socials, econòmics i 

culturals. 

Socis locals: Fundación 

Luciérnaga de Nicaragua 

Aspectes prioritaris del 

projecte:  

-Promoure la xarxa regional 

centreamericana d’interco-

municació entre organitza-

cions que tenen comunica-

dors socials amb base comu-

nitària a través d’un portal 

web. De manera online, es 

posen a disposició del públic  

els materials propis de les 

organitzacions que confor-

men la xarxa. Així es facilita 

la divulgació i la denúncia 

de les realitats socials que 

viuen les comunitats a Cen-

treamèrica 

-Enfortir el centre de docu-

mentació (CEDOC) audiovi-

sual que recopila els mate-

rials de les organitzacions 

que formen part de la xarxa 

en temàtica social per a la 

divulgació i la incidència 

pública. Suposa una aporta-

ció per a la futura anàlisi 

crítica de referències a la 

memòria històrica de les 

comunitats capacitar  

tècnicament els actors soci-

als a les comunitats         

mitjançant tallers que co-

breixen les principals vies 

de comunicació comunità-

ria: producció radiofònica, 

periodisme i comunicació 

visual i incidència temàtica. 

-Promoure un festival de 

cine i vídeo social comuni-

tari amb mostres a cada país 

del projecte per a diferents 

grups de població: ciutat, 

comunitat i escola. 

 

Ajuntaments: Ajuntament 

de Vilafranca i Sant Sadurní 

d’Anoia 

nizaciones y redes sociales 

centroamericanas desde la 

comunicación para el de-

sarrollo”. 

El projecte té la finalitat de 

facilitar i generar comuni-

cació entre organitzacions i 

moviments socials de     

centreamerica. Una part 

destacable  del projecte és 

la pròpia entitat   Luciérna-

ga, amb més de dos dèca-

Del Penedès a Nicaragua  

Febrer- agost 2013  

                                                        
L’estada a  Nicaragua de la 

companya d’Entrepobles del 

Penedès va fer possible co-

nèixer de prop a la Fundació 

Luciérnaga, socis locals del 

projecte que hem presentat 

als Ajuntaments de Sant 

Sadurní i de Vilafranca  

“Fortalecimiento de orga-

des de creació de docu-

ments, recursos, eines i edu-

cació en comunicació social 

( aquí  anomenat periodisme     

d’investigació, social,    

compromès,...) Té   un equip 

i una  metodologia participa-

tiva  arrelada  amb els movi-

ments i lluites  de les  orga-

nitzacions socials, culturals i 

polítiques de Nicaragua i 

centreamerica. 
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“L’educació és l’arma 
més poderosa que pots 
fer servir per canviar el 
món” 
 
--Nelson Mandela 

 

 

 

Projectes de cooperació 
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“Formació, empodera-

ment i prevenció de la 

violència de gènere per a 

dones en situació de pre-

carietat laboral a Tàn-

ger” 
 

Context: 

Tànger és la segona ciutat 

industrial de Marroc, amb 

sectors diversificats que 

inclouen indústria tèxtil, 

alimentària, naval, me-

tal·lúrgica, automobilística i 

química, entre d’altres. Des 

de finals dels anys 80 s’ha 

convertit en un important 

centre de costura i confecció 

d’Espanya i gran part d’-

Europa. S’hi fabrica roba 

per a tot tipus d’empreses, 

incloses les grans firmes 

amb presència internacional, 

donada la proximitat a la 

Península i les restriccions a 

la importació de roba d’Àsia 

que imposava l’Acord   

Multifibras.  

El fort creixement d’ocupa-

ocupació ha convertit ciutats 

com Tànger, Casablanca i 

en àrees d’atracció de migra-

cions internes. S’hi han creat 

molts llocs de treball, rebent 

molta migració rural amb 

nivells econòmics i culturals 

molt baixos. Les condicions 

de vida de les persones que 

realitzen aquestes feines són 

especialment dures. Cal 

apuntar també, que les zones 

rurals del nord del Marroc, 

d’on procedeix la majoria de 

migracions a la demanda 

industrial de Tànger-Tetuan, 

sempre han estat abandona-

des de qualsevol política 

redistributiva pública, esde-

venint de les zones més   

marginalitzades del país.  

Tot i que la situació de les 

dones marroquines ha avan-

çat molt als darrers anys, les 

altes taxes d’analfabetisme i 

desescolarització (86% a les 

zones rurals) restringeixen el 

desenvolupament de les ca-

pacitats de les dones, mante-

nint-les en situacions de 

pobresa, fora del progrés 

tecnològic, social i econò-

mic, vulnerables en canvi a 

una doble explotació, la la-

boral arrel la desregulació de 

l’activitat productiva 

(subcontractacions moltes 

vegades sense contracte) i la 

persistència de repartició 

sexual dels rols que clara-

ment les perjudica. 

En aquest context, les dones 

treballadores, en tant que 

dones, pateixen diversos 

tipus de violència de gènere 

i explotació en els seus llocs 

de treball. Incapacitades per 

defensar-se (analfabetisme i 

baixos nivells culturals, les 

fan desconèixer els drets que 

les emparen) en una realitat 

sociopolítica amb greus 

mancances de desenvolupa-

ment democràtic i compli-

ment de drets humans. 

 

Punts clau:  

Equitat de gènere, drets la-

borals i sindicals, formació, 

prevenció violència de gène-

re. 

 

Socis locals: Asociación 

Attawassoul 

 

Aspectes prioritaris del 

projecte: 

 

Promoure l’exercici efectiu  

dels drets de les dones en 

situació de precarietat labo-

ral en el sector tèxtil de Tàn-

ger-Tetuan, enfortir capaci-

tats de lideratge i fomentar 

capacitats    a   les   dones  
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Contra-Nadala 2013-2014 
Francesc Beumala 

“Viure senzillamet 
perquè uns altres puguin 
senzillament viure” 
 
Mahatma Gandhi 
 

cooperació.  

 

El viatge també va suposar 

el privilegi d’ endinsar-se en 

la vida de diferents  orga-

nitzacions de dones de Nica-

ragua ( Las Venancias, Co-

lectivo de Mujeres de Mata-

galpa,  El grupo de Mujeres 

Sacuanjoche, Colectivo 8 de 

Amb aquest  projecte   es 

vol contribuir  a  facilitar  el 

camí de la memòria històri-

ca, de l’acció social de les 

comunitats i organitzacions 

socials i polítiques que estan 

fent possible la història so-

cial de centreamerica i poder 

de la nostra pròpia al  estar 

implicats a través de la   

marzo,  Mujeres Constructo-

ras de Condega ,  entre    

d’altres...)  i en ser a l’hora 

testimoni i partícip del tre-

ball polític de desenvolupa-

ment comunitari, participa-

tiu i feminista de les dones 

rurals i urbanes de la zona 

nord de Nicaragua.  8 març de 2013 Matagalpa 
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Enfortiment dels meca-

nismes de lluita contra 

la violència de gènere i 

de promoció dels Drets 

de les dones en la regió 

de Tetuan 
 

 

El projecte s’ubica a la 

ciutat de Tetuan i a la com-

una rural de Souk     Ikd-

dim dins la regió de Tetuan 

al nord del Marroc. 

 

Socis locals: Associació de 

Recerca Femenina per al 

Desenvolupament i la Coo-

peració (ARFEDEC) 

 

Aspectes prioritaris del 

projecte: Contribuir a    

construir una ciutadania 

basada en la cultura de   

d’igualtat dona/home amb 

l’absència de violències. 

Defensa, reconeixement i 

apropiació dels drets hu-

mans de les dones. Canvi 

cultural que elimini el     

concepte de violència de 

gènere. Creació d’espais de 

p a r t i c i p a c i ó  y  d ’ -

enfortiment organitzatiu 

que   busquin l’equitat en-

tre generes i  permeti inci-

dir en les polítiques públi-

ques a nivell local i nacio-

nal. Activar xarxes de parti-

cipació que mobilitzin una 

acció pública democràtica, 

participativa i igualitària. 

 

Formació a les associacions 

i actors locals per definir 

una estratègia comuna, 

capaç de millorar l’atenció 

integral a dones víctimes de 

violència de gènere, la    

formació de persones pro-

fessionals pels serveis    

d’atenció i que també     

condueixi a la coordinació 

d’accions de sensibilització 

a sectors amplis per garan-

tir veritables relacions         

d’igualtat entre dones i 

homes amb absència de 

violència. 

 

Línies de treball:  

Atenció jurídica i psicolò-

gica en el Centre d’Atenció 

a Dones Maltractades 

(CAFMAT) d’ARFE-

EC; 

Sessions de sensibilitza-

ció jurídica a les dones 

beneficiaries dins del 

mateix    centre i en la 

zona rural de Tetuan;  

Sessions de sensibilitza-

ció sobre la violència de 

gènere en centres esco-

lars; reforç de les capaci-

tats de les associacions de 

la regió en   perspectiva 

de gènere i en les dife-

rents etapes     d’in-

tervenció dins dels ser-

veis psicosocials que ate-

nen a dones víctimes de 

violència;  

Formació dels actors lo-

cals (advocats) en les 

convencions i els instru-

ments internacionals per 

la defensa dels drets de 

les dones;  

coordinació dels espais de 

trobada regional i nacio-

nal amb les associacions 

que treballen la temàtica 

dels drets de les dones. 

 

Ajuntaments: Ajunta-

ment d’Olèrdola 

 

 

 

Memòria 2013    Entrepobles Penedès 

 
“Como decía José   

Martí, la patria es la 

humanidad. En todos 

los países, en los que 

uno ha estado y en los 

que no ha estado, hay 

gente que por lo que 

piensa, por sus actitu-

des, por lo que hace, 

por lo que siente, por 

su solidaridad, son 

como compatriotas de 

uno. La patria de cada 

uno está formada de 

esa gente. Porque en 

el propio país ha habi-

do también torturado-

res, corruptos, y esos 

no son compatriotas 

míos” 

Mario Benedetti 

 

treballadores en lluita   

contra la discriminació de 

gènere en l’àmbit del tre-

ball. 

Formació en drets laborals, 

sindicals, cobertures socio-

sanitàries, comunicació 

digital. 

Formació en drets econò-

mics i socials de la dona,  

s o b r e  e l  C E D A W 

(Convenció per l’eli-

minació de totes les formes 

de violència contra les do-

nes),  

en aspectes psíquics de la 

violència al lloc de treball. 

Cursos d’alfabetització, 

llengua espanyola i      

llengua francesa. 

Sortides lúdiques-culturals 

amb les treballadores a    

Larache i Tetuan. 

Elaboració de documents 

amb conclusions del pro-

jecte i conferència infor-

mativa a Tànger. 

 

Sensibilització: Campa-

nya contra la violència de 

gènere dirigida a les tre-

balladores de les zones 

franques de Tànger. 

 

Ajuntaments: Avinyonet 

i la Granada del Penedès 
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Amnistia Internacional Penedès 
Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès 
Escola Intermunicipal de S. Sadurní 
L’Escorxador – Vilafranca del Penedès 
Penedès TV 
Ràdio S. Sadurní 
Setmanari “El 3 de vuit” – Vilafranca del Penedès 
Vilafranca Solidària 
... i totes les persones i entitats coorganitzadores de les jornades del de debats “L’alternativa 

social”  
… i totes les persones i entitats integrades a la Marxa Unitària pels Drets Socials del Penedès 

 
 Ajuntament d’Avinyonet del Penedès  
 Ajuntament de la Granada  
 Ajuntament d’Olèrdola  
 Ajuntament de S. Cugat Sesgarrigues  
 Ajuntament de S. Sadurní d’Anoia  
 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

            Institucions i entitats col·laboradores 


