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X FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE

MAI ENS ATURARAN, UNIDES PER UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Als carrers de Barcelona, de Madrid, a
totes les ciutats de l’estat hem sentit el
clam de llibertat en la lluita pel Dret a
Decidir sobre el propi cos. Les dones no
volem ser tutelades ni per bisbes, ni per
governants, ni per la judicatura!
Amb la dimissió de Gallardón i la retirada
de la llei, hem guanyat una batalla. Juntes
podem transformar la societat patriarcal
i eradicar la violència masclista.
Enguany, al Fòrum, volem parlar de les
estratègies amb què ens dotem per poder
guanyar no només una batalla, sinó per
canviar de cap a peus la societat a fi que
les dones puguem dirigir els nostres projectes de vida, participar en les decisions
socials i polítiques i aconseguir la igualtat
real en tots els àmbits.
Què es pot esperar d’unes institucions
que toleren afirmacions com les que fa
l’alcalde de Valladolid? “Le da reparo entrar en un ascensor... hay una chica con
ganas de buscarte las vueltas, se arranca

el sujetador o la falda y sale gritando que
le han intentado agredir”. “No se puede
tener una policia en cada parque”. “A las
seis de la mañana una mujer joven tiene
que cuidar por dónde va”.

violència? Per què hi ha tanta resistència al
canvi? Què és fa des de la judicatura o des
de serveis socials per donar-los suport?
Quina prevenció podem sostenir per eradicar-la?

Cada any més de 6.000 dones són violades a l’estat, això és una cada dues hores.
No podem tolerar tanta impunitat!

Arribarem a conclusions per superar les
resistències al canvi, per TRENCAR EL
SILENCI i fer callar els que volen perllongar la societat patriarcal com a escut
als seus privilegis ancestrals.

Clamem per la seva destitució, clamem
per canviar les coses. No a la normalització de la violència sexual! No a la
impunitat dels agressors! Volem prevenció
i atenció per eradicar la violència masclista!
Debatrem la primera i més gran enquesta
sobre la violència de gènere realitzada a la
Unió Europea que reflecteix que un terç
de les dones a Europa, pateix violència
de gènere. Què s’està fent per canviar
aquesta realitat? Què podem fer nosaltres
des del teixit social i associatiu? Per què
encara hi ha tan poca credibilitat pel que
fa a les dones que viuen processos de

A QUI VA ADREÇAT:
A la joventut i a l’adolescència, sobre els
avantatges d’una societat solidària i igualitària entre els dos sexes.
n A mares, pares i familiars, mostrant la importància de la prevenció de la violència.
n Al teixit associatiu i a la ciutadania, fent
palès el repte social d’acabar amb la violència.
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic i de la
seguretat.
n

Col·laboren:

Organitza:

PARTICIPA-HI! FES LA TEVA
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Individual o col·lectiva (places limitades)
fins l’11 de novembre omplint
el formulari web a
www.violenciadegenere.org
o per telèfon al 627 398 316

DIJOUS
13 DE NOVEMBRE

VII FÒRUM EUROPEU
9. 30 h · Inauguració del Fòrum
Formació dels grups de treball
10.30 h · Dos grups de treball
simultanis
Entre tots i totes les participants,
aportarem idees, farem propostes i
traurem conclusions sobre aquells
temes que sustenten la violència de
gènere en la nostra societat

1. COM S’ESTAN TRACTANT
LES NOTÍCIES DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE MASSES?
Què podem fer per millorar-ne
aquest tractament a fi que els mitjans
esdevinguin agents transmissors de
valors que promoguin la igualtat efectiva
de drets?

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona
Tel. 627 398 316 · prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org · Visita’ns al Facebook i al Twitter
Consulta a la nostra web les entitats que formen part de la Plataforma

2. LES MICROVIOLÈNCIES EN LA
VIDA QUOTIDIANA DE LES DONES
Violències quotidianes, naturalitzades i
invisibilitzades que sustenten la violència
de gènere
12.30 h · Posada en comú dels
continguts treballats als grups
de treball i conclusions
14 h · Dinar
16 h · Taula Rodona
La lluita pel dret al propi
cos. On som i cap a on anem?
Legislació europea en matèria de drets
sexuals i reproductius. Mobilitzacions
ciutadanes. Ponents: Montserrat Cervera
Rodón (Campanya pel dret a l’avortament
lliure i gratuït), Aída Fuentes Consecho
(Tren de la Libertad), Lydia Vicente
Márquez, Rights International Spain
(pendent de confirmar). Modera: Alba Fité,
Avalot-UGT Catalunya
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18.15 h · Taula Rodona
Violència de gènere a Europa
i a l’Estat Espanyol. On som i
cap a on anem?
Anàlisi de l’estudi-investigació de l’Agència
de Drets Fonamental (FRA) “Cada dia i a
tot arreu”, sobre violència de gènere als
28 països membres de la Unió Europea.
Presentació de l’Informe Sombra España
2014, presentat davant la CEDAW i que
evidencia el retrocés de l’igualtat de gènere
a Espanya.
Ponents: Montse Pineda Lorenzo,
Coordinadora Incidencia política de
Creación Positiva. Bárbara Tardón
Recio, Responsable de Incidencia Política
y Sensibilización Social. Fundación para la
Convivencia Aspacia. Experta en violencia
hacia las mujeres y derechos humanos.
Modera: Alícia Oliver Rojo, periodista
membre de la Xarxa Europea de Dones
Periodistes

DIVENDRES 14
DE NOVEMBRE · Matí
10-12 h
Trenta activitats
simultànies dirigides
a nois i noies de 13 a 18
anys
En aquest espai, els centres educatius
hi assisteixen amb el seu alumnat
per participar en diferents activitats
de prevenció i sensibilització de la
violència de gènere. Tractarem temes
com estereotips i rols de gènere,
prevenció de relacions abusives,
relacions emocionals i sexuals,
violència a les noves tecnologies,
resolució de conflictes en les relacions,
noves masculinitats, etc.
Per més informació, consulteu el nostre web:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/

10 h · Taller dirigit a personal
docent
A l’escola... Coeduquem!
Aquest taller té com a objectiu la formació
del professorat en l’àmbit de la prevenció
de les violències de gènere en la població
jove. Des d’un format participatiu, el taller
es basarà en la revisió personal, l’anàlisi del
fenomen i recursos d’intervenció
Associació Candela. Acord Ciutadà per
una Barcelona lliure de violència vers
les dones

10 h · Teatre Fòrum dirigit
a personal docent
Toca de peus a terra
Practicarem diferents tècniques i dinàmiques
basades en el Teatre de l’Oprimit d’Augusto
Boal i altres de teatre social, i aportarem
noves eines per ajudar a joves i adolescents a
identificar que es violència de gènere dins les
seves relacions de parella o distingir quin son
els símptomes d’una relació insana.
Associació ImpactaT

10 h · TROBADA
Fòrum DE LA XAJI, Xarxa
Activa de joventut per la
igualtat
Espai de trobada de les i els joves que
conformen la XAJI a Catalunya, amb
l’objectiu d’intercanviar experiències i
promoure un treball coordinat entre la
XAJI dels diferents centres educatius.
Organitza: Trenquem el Silenci i Homes
Igualitaris-Ahige Catalunya

12.30 h · Lliurament de
premis
Concurs per
l’eradicació de la
violència masclista
Amb Dones de Blanc i SOM RAP,
Taller de Rap de l’Associació Llatins
per Catalunya

DIVENDRES
14 DE NOVEMBRE · Tarda
17 h · activitats simultànies
dirigides a població
general
Taller
Homes i paternitat
Reflexió sobre la necessitat del
desenvolupament de les habilitats
cuidadores dels homes en les situacions
de vida contemporània i l’importància
d’aquestes en el desenvolupament de
comportaments arriscats o negligents
l’exercici de la parentalitat. Conexus.
Atenció, formació i investigació
psicosocials

Teatre participatiu
La discapacitat, discrimina
o sedueix?
El fet de ser diferent, pot ser un motiu
de seducció i atracció. Les dones amb
discapacitat reben violència, només pel fet
de ser-ho. Per això, desfarem amb el gaudir
i la rialla, els estereotips que hi ha sobre les
dones amb discapacitat.
Associació de Dones No Estàndards

Taller
Violències quotidianes
Violències simbòliques amb les quals
convivim cada dia, que en molts casos hi
naturalitzem i que perpetuen i fomenten la
violència contra la dona en totes les seves
formes.
Fundación Aspacia

Taller
mediació femenina
Coneixerem el procés de negociació en
diferents àmbits i espais. Donarem eines
que permetin negociar des d’un simbolisme
matern.
Elizabeth Uribe Pinillos, Mujeres
Pa’lante

Xerrada
Violència i desigualtats
a les universitats
Consell Nacional de Joventut
de Catalunya
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19 h · Taula rodona
Qüestionem el gènere
per superar la violència
masclista
Tant a homes com a dones la societat
ens imposa rols de gènere que hem
de canviar. Aquesta imposició fa que hi
hagi violència masclista. Com superem
aquesta barrera que ens imposa la
societat patriarcal? Com superem
aquesta barrera des de diferents
col·lectius?
Ponents: Míriam Alemán Calatayud
(Associació Candela), des del
Feminisme i el moviment social; Juanjo
Compairé (Homes Igualitaris), des
del col·lectiu d’homes per la igualtat.
Miquel Missé, des de la perspectiva
trans

DISSABTE
15 DE NOVEMBRE
10 h · Vuit activitats
simultànies dirigides
a població general

Infants i adolescents: entre
viure i exercir la violència
Reflexió sobre el pont entre els infants i
adolescents que han viscut situacions de
violència masclista en l’àmbit familiar i els
adolescents i joves que exerceixen violència
ascendent. Associació Conexus. Atenció,
formació i investigació psicosocials

Drets laborals i de Seguretat
Social de les víctimes
Explicació i informació sobre la Llei 1/2004
sobre els drets laborals i de Seguretat Social
de les dones víctimes de la violència de
gènere. CCOO Catalunya

Xerrada sobre moviments
socials i violència masclista
La violència masclista és transversal, per
això cal analitzar i deconstruir el patriarcat
de tots els espais i relacions.
Rubén Sanchez Ruiz. Acord Ciutadà
per una Barcelona lliure de violència
vers les dones

Violències 2.0
Violències de gènere a través de les noves
tecnologies. Fundación Aspacia

Desde que no estàs
¿Protagonistas o víctimas? ¿Cuál
es el enfoque del feminicidio en el
cinedocumental? Casa Iberoamericana
de la Mujer Barcelona (CIMB), Sonia
Herrera, Leticia Cruz i Nazarena
Romeu

Teatre de les oprimides
Usarem les eines del teatre de les oprimides
com a forma d’explorar i intervenir
sobre els aspectes socials de les relacions
interpersonals.
Nus

Xerrada
És la prostitució una
violència de gènere?
A Espanya, la llei Integral contra les
violències vers les dones no inclou la
prostitució. A Suècia, està inclosa. En parlem?
Plataforma Catalana pel Dret a No
Ser Prostituïdes

Video Fòrum
La última Gota

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

15.30 h · Xerrada-debat
Ser dona a Palestina
A través de diverses d’experiències de
dones, aprendrem a trencar amb els
mites que ens arriben del que és ser
dona a Orient, específicament a Palestina.
Associació Pau Sempre

17 h · taula rodona
Reptes i bones pràctiques
davant la violència
de gènere
Repàs per la història recent del
moviment de lluita pels drets de les
dones. Què hem aconseguit? Què ens
queda per fer? Experiències positives
d’algunes entitats.

EXPOSICIÓ
n SORTIM ARTISTES
Exposició a l’entorn del X Fòrum contra
les violències de gènere, del 6 al 30 de
novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison.
S’exposaran i visibilitzaran les obres
resultants del taller “Sortim Artistes” portat
a terme a la Fundació Surt, en el marc
del projecte XARXA DE MENTORES, un
espai de relació i suport per a la superació,
afrontament i empoderament de dones que
han patit situacions de violència. Sortim
Artistes té l’objectiu de donar visibilitat i
protagonisme al seu projecte personal i vital

Curtmetratge de Las Tejedoras

12 h · Taula rodona
Justícia i violència vers les
dones. Situació actual i
reptes de futur
Avaluació de la situació actual: violència
institucional, formació a professionals,
custòdies compartides. La legislació
actual, compleix la funció per la que es
va crear? Quin paper hauria de jugar
la justícia per protegir les dones en
situació de violència? Quines propostes
es fan des de les entitats de dones?
Ponents: Leonor Valencia Núñez,
advocada especialista en dret de família
i violència de gènere a Fundació Salut
i Comunitat; Jenny Cubells Serra,
Professora agregada al departament
de Psicologia Social de la UAB.
Responsable del grup de recerca SGR
Estudis Socials i de Gènere, del poder i
la subjectivitat GIPIS. Consuelo Barea,
médica psicoterapeuta especialitzada
en violència de genero. Modera: Laia
Rosich (El Safareig)
DURANT EL MATÍ DE DISSABTE,
s’habilitarà un espai infantil a càrrec
de Gogara i l’Associació Hèlia per
edats de 0 a 10 anys. Si voleu fer
ús d’aquest espai, indiqueu-ho al
formulari d’inscripció

Micro presentacions:
• Espai Ariadna. Trencant estereotips.
Míriam Vázquez, Fundació Salut i
Comunitat
• La prevenció de la violència des de la
pràctica docent. Núria Solsona Pairó,
experta en coeducació
• I tu, què opines? Una iniciativa juvenil
que ens ha permès saber la percepció
que tenen les i els joves sobre la
violència de gènere. A càrrec de,
Sara Nuñez Estudillo i Carla Rigol
Martorell
• Comunicadores amb Gràcia. Conxa
Garcia.
• La solidaritat front a la solitud i
l’aïllament, Dones d’Enllaç.
• Violadas y Expulsadas, Fundación
Aspacia.
Modera: Patrícia Melgar Alcantud,
secretària de la Plataforma unitària
contra les violències de gènere

19.15 h · Cloenda
Conclusions del
X Fòrum contra les
violències de gènere
n
n

Actuació d’Amparo Sánchez
Homenatge a les dones
assassinades a càrrec de Dones
de Blanc

24 de novembre 18.30 h
Celebració del desè aniversari
de la Plataforma unitària
contra les violències de
gènere

n

25 de Novembre de 9 a 18 h
Jornada Solidària de captació
de fons pels projectes de la
Plataforma

n

25 de Novembre 19 h
Manifestació de Canaletes
a Plaça SaNt Jaume
Organitza: Xarxa de Dones feministes contra
la violència

n

n 12 de desembre, 18 h
Recital poètic solidari
a les Cotxeres de Sants
n 14 de novembre, 10:00-11:30
Xerrada
Dones & Art
Hi ha hagut grans dones artistes? Són igual de
reconegudes que els seus homòlegs masculins?
Per què en la història de l’art no s’inscriuen
tantes dones, quin biaix de gènere existeix
alhora de valorar les obres i com es defineix la
genialitat. (Tallerista:Associació TRAMA Serveis
Culturals). Organitza: Plataforma Unitària
contra les violències de gènere, Tot
RAVAL i PIAD Ciutat Vella
Casal de Barri Folch i Torres
(C/ Reina Amàlia, 31, 08001 Barcelona)

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol de les activitats si l’aforament no arriba al mínim establert. Les persones inscrites en una activitat anul·lada,
seran reubicades en d’altres
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