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No tot s’hi val a l’hora de lligar!



 JOC INTERACTIU: TABÚ.
  “No tot s’hi val, a l’hora de lligar!” 

 Dimecres 6 o dimecres 13 de novembre, 
 de 17.30 a 19 hores, 
 a l’Espai Jove La Capella 

TABÚ.  És un joc interactiu en què cada jove ha de resoldre 
amb un dispositiu mòbil un recorregut virtual en què es 
tracten violències sexuals com l’assetjament i la cosificació del 
cos de les dones, els límits o el consentiment.

Aquesta eina educativa l’han desenvolupat l’Institut Català 
de les Dones, la Direcció General de Joventut, l’Associació 
Candela i La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison.

AUTODEFENSA PER A DONES
Divendres 8, 15, 22 i 29 de novembre, 
de 17.30 a 19:30 hores, 
a l’Espai Jove La Capella

T’ensenyarem a mantenir la calma i gestionar una 
situació de risc amb comunicació i autodefensa �sica.  

A càrrec de Karin Konkle, professora d’autodefensa per a dones, 
llicenciada en Estudis de Gènere i autora del llibre ¿Estás 
segura? Autodefensa y las claves de la auténtica seguridad

CONCURS DE VÍDEOS
“No tot s’hi val, a l’hora de lligar!” 

•  Durada màxima: 2 minuts 
•  Termini de presentació de vídeos: 
 19 de novembre 
•  Votació dels vídeos: del 20 al 28 de novembre 
•  Lliurament de premis i festa final amb     
 totes les persones participants:
 29 de novembre, a les 17.30 hores
•  Premi de 200 € per a cada categoria: 
 de 12 a 16 anys i de 17 a 30 anys.
•  Per consultar-ne les bases i votar els vídeos cal entrar a:  
 www.svh.cat/decidimsvh

Important: Si vols presentar-te al concurs, et recomanen 
venir a qualsevol dels dies que es farà el joc interactiu TABÚ.
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De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h 
    www.espailacapella.wordpresss.com
        espailacapella@gmail.com 
        @espailacapella


