12, 13 i 14 novembre 2015

Espai Francesca Bonnemaison · Sant Pere més baix, 7
Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona

XI FO`RUM CONTRA
LES VIOLEǸCIES
DE GeǸERE

JUNTES GENEREM NOVES ESTRATÈGIES
PER COMBATRE EL MASCLISME!
Farem totes juntes un Fòrum sobre noves
estratègies. Generem futur en igualtat.
Cada tercer dilluns de mes hem de retre
homenatge a dones assassinades pel fet
de ser dones. Feminicidi és el resultat
de més de 70 dones assassinades cada
any a tot l’estat. Més de 10 a Catalunya.
Cada dia hem d’escoltar veus als mitjans,
als jutjats i al carrer, que culpabilitzen a
les dones víctimes. Mentre excusen als
botxins i als homes, que són justificats
amb expressions estereotipades com
per exemple: “ha estat provocat per la
separació”. “ha estat un atac de gelosia”
o “no semblava violent”. I els mitjans
diuen que les dones “han mort”, com
si es tractéssin de fets inevitables i no
d’assassinats.
Existeix una fèrria resistència a aplicar les
lleis. Augmenta el no fer cas a les dones
i la manca de reparació del mal causat;
això és violència institucional. Un exemple
n’és Ángela González, que va perdre la
seva filla a mans del seu maltractador. Ella
havia avisat amb 48 denúncies per que el
pare no pogués veure a la filla, però tot i
així li van permetre. El Comitè per la No
Discriminació de les Dones (CEDAW)
de la ONU ha ordenat a l’Estat espanyol
a indemnitzar-la i a revisar el seu cas.
Però el govern espanyol diu que el cas
no és vinculant mentre que aquest any
ja hi ha hagut 6 infants assassinats pel
maltractador de la seva mare.

Il·lustració: Anna Aparicio Català · Maquetació: Fundació Tam Tam

L’alarma social d’aquest estiu fa que
corrin rius de tinta dient que pels governs
és prioritària la lluita contra la violència
de gènere. Però on són els recursos
per evitar-la? On és la prevenció de la
violència en la socialització dels nostres
infants i adolescents? On es l‘aplicació
dels pressupostos i la visió de gènere
en camps tan vitals com la salut de les
dones?

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

Organitza:

Col·laboren:

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
Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/
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.

Els discursos florits no resolen el
maltractament. Ens cal capgirar la moral
i les idees masclistes. No necessitem
assistència caritativa, volem transformació
social. Necessitem reconeixement,
reparació i prevenció, requerim recursos
per treballar l’apoderament de les dones
i exigim la incorporació de la coeducació
dins les aules per a les noves generacions.
Tot i que som diverses i pensem diferent
el que ens uneix és la lluita contra el
patriarcat, pels drets de les dones a viure
una vida lliure de violència. Cadascuna des
del seu lloc colpegem juntes a les causes
estructurals i les arrels de la societat
patriarcal que provoquen la violència
contra les dones.
Som creatives. Davant cada nova reacció
del patriarcat, nosaltres generem noves
estratègies. No volem cap pas enrere.
En aquest XI Fòrum ens proposem
compartir i reflexionar sobre maneres
d’anar juntes per ser més fortes.Veurem
què ha estat efectiu en la nostra pràctica
quotidiana i ho posarem en comú per
repetir-ho juntes. Aprendrem i actuarem.
Foragitarem el sistema patriarcal.
Us animem a participar activament al
Fòrum.Veniu acompanyades de les vostres
amistats, família i companyes a dir la
vostra. Trobem-nos totes.
A QUI VA ADREÇAT:
Al jovent i adolescents, 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 masclista.
n Al teixit associatiu i la ciutadania, fent
palès el repte social d’acabar amb la
violència masclista.
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic i de la
seguretat.

n

XI FO`RUM CONTRA
LES VIOLEǸCIES DE GeǸERE
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EXPOSICIÓ
n “TEIXIM LA NOSTRA
FORTALESA INTERIOR”
DEL 5 DE NOVEMBRE 2015
AL 26 DE FEBRER 2016
S’exposarà una obra d’art col·lectiva
formada per la creació d’uns haikus
i unes tanques i la seva interpretació
tèxtil mitjançant tapissos de
petit format i teixits carregats de
sensibilitat i lliure expressió. Tot
aquest treball respon al projecte
“Teixim la nostra fortalesa interior”,
com a eina de creixement interior
que permet que davant dels cops i
dels punys es lluiti amb les paraules,
amb els fets i amb les decisions.
El conjunt d’aquesta obra ha estat
elaborada per l’alumnat dels Tallers
de Lectura i Escriptura i l’alumnat de
Tapís, de l’Escola de la Dona.

n MANIFESTACIÓ ESTATAL
DISSABTE 7 DE NOVEMBRE
MADRID
Organitza: El Moviment Feminista
La mobilització començarà davant el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat a les 12h i finalitzarà a Plaça
Espanya.
n MANIFESTACIÓ
DE CANALETES
A PLAÇA SANT JAUME
DIMECRES 25 DE NOVEMBRE · 19 h
Organitza: Xarxa de Dones feministes
contra la violència
n RECITAL POÈTIC SOLIDARI
TRENQUEM EL SILENCI
DISSABTE 12 DE DESEMBRE · 17 h
Sala d’Actes del CENTRE CÍVIC
SAGRADA FAMÍLIA

XI FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE · PROGRAMA
Enfortim les xarxes de dones feministes

DIJOUS 12 NOV.

9.30 h · Inauguració del Fòrum
Formació dels grups de treball

Volem compartir i donar a conèixer les diferentes xarxes en
les que estem lluitant pels drets i les llibertats de les dones.
Què fem? De quines estratègies ens dotem per combatre el
masclisme? Si pertanys a una xarxa de dones d’arreu del món
vine a explicar-nos la teva experiència. Les bones pràctiques
de cadascuna ens enriqueixen i ens fan fortes.

10.30 h · GRUPS DE TREBALL SIMULTANIS AMB
ENFOCAMENT EUROPEU:

Jove i bonica: discriminació de gènere
als mitjans de comunicació

12.30 h · Posada en comú dels continguts treballats
als grups de treball i conclusions

Coordina: Joana Gallego i Isabel Muntané
Actualment no es pot contemplar cap acció social sense
comptar amb l’impacte i influència que tenen els mitjans
de comunicació. Per això és tant important com i de quina
manera s’aborden les qüestions de gènere, entre les quals,
la violència contra les dones és una de les més delicades.
En aquesta sessió analitzarem el discurs mediàtic i com es
reprodueixen els estereotips que dificulten la superació de la
desigualtat.

14.00 h · Dinar · Amb inscripció prèvia
Càtering Sindillar/Sindihogar
16.00 h · TAULA RODONA

Descolonitzem el Feminisme

Qüestionem el discurs hegemònic del feminisme occidental,
parlem de les interseccionalitats que s’entrellacen amb el

Matí

El moviment associatiu com a
instrument de foment de valors
en la igualtat de gènere

10-12 h

TRENTA ACTIVITATS SIMULTÀNIES DIRIGIDES
A NOIS I NOIES DE 13 A 18 ANYS

Eines d’incidència política en la igualtat de gènere des del
moviment associatiu. Incorporació del gènere de forma
transversal a l’entitat. Disseny d’estratègies d’intervenció
coeducativa.
Consell Nacional Joventut de Catalunya

DIVENDRES 13 NOV.

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/

Violència en parelles joves:
Senyals d’alarma. Eines per prevenir
i abordar el maltractament des de
l’àmbit familiar

Un acompanyament conscient i efectiu per part de la família
pot ajudar a prevenir relacions abusives o de control en
les parelles joves, i en cas de produir-se és de gran utilitat
conèixer les senyals d’alarma per actuar efectivament.
Associació Benestar i Desenvolupament

10 h · TALLER DIRIGIT A PERSONAL DOCENT

FEM PEDAGOGIA, COEDUQUEM A L’ESCOLA

Taller a través del qual ens aproximarem a la coeducació com
a pedagogia feminista que ens ofereix un revisió de la mirada
educativa des d’una perspectiva de gènere. A través d’un espai
de trobada i diàleg entorn l’educació i la seva potencialitat
com a eina de transformació social, descobrirem quins són els
reptes que ens planteja i les metodologies que ens ofereix.
Associació Coeducacció

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

Diferents realitats i violència
institucional de les persones
que exerceixen el treball sexual

12.30 h · LLIURAMENT DE PREMIS

CONCURS PER L’ERADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Amb Dones de Blanc i Performance «Ni resistència,
ni resiliència; PROU VIOLÈNCIA» del Col·lectiu In(n) Artion.

Donarem a conèixer les diferents realitats del treball sexual,
analitzant els diferents conceptes que s’utilitzen de manera
errònia i parlant de la violència institucional aplicada en
forma de múltiples lleis i ordenances que criminalitzen a les
persones que exerceixen el treball sexual.
Montse Neira Rodriguez

Tarda
17.00 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES DIRIGIDES
A POBLACIÓ GENERAL

Violència masclista a les universitats:
què estem fent?

DISSABTE 14 NOV.

En la diversitat està el gust!

Al taller explicarem els referents LGTB a les diferents
cultures i llocs del món.Veurem les conseqüències individuals
i socials de l’exclusió. Associació Enruta’t

El Programa per a les Universitats Contra la violència
masclista (PUC) constitueix un ambiciós programa de
prevenció, detecció i atenció a desenvolupar en l’àmbit
universitari. Diferents recerques han demostrat una

10.00 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

TEATRE-FÒRUM

Mites, lleis i realitat en el treball sexual
i el tràfic d’éssers humans amb finalitat
de prostitució forçada

Aquesta peça de teatre-fòrum pretén reflexionar entorn a la
decisió sobre els nostres cossos al voltant de la maternitat/
no maternitat i ens permetrà explorar quines estratègies
podem desplegar davant de situacions quotidianes que les
dones hem d’afrontar.
Averlasailas,Teatro de lo Posible

Ser o no ser... Qui decideix la qüestió?

Taller sobre mites i estereotips vinculats al treball sexual i
el tràffic d’èssers humans (prostitució forçada) des d’una
realitat sociojurídica.
Genera - Antigona (UAB)

Violències quotidianes

El camí del plaer

Violències simbòliques amb les quals convivim cada dia, que
en molts casos naturalitzem i que perpetuen i fomenten la
violència contra les dones en totes les seves formes.
Nieves Prado

Des d’una visió allunyada dels estereotips de gènere i del
model patriarcal i adaptada a la dona actual, en aquest taller
descobrirem com viure lliurement el plaer i gaudir de la
sexualitat.
Lara Castro

Legalitzar la prostitució
és violència de gènere?

Video-fòrum Dones Diferents

Visionat de l’audiovisual DONES DIFERENTS i debat
posterior sobre feminismes i diversitats.
Grup Caliu Iniciatives Socials

DISSABTE 14 NOV. · 19.15 h

Cloenda
Conclusions del XI Fòrum
contra les violències de gènere

n
n

18.15 h · TAULA RODONA

Qui ens ajuda? Violència institucional
contra les dones que demanen ajuda

Moltes vegades quan una dona és assassinada sentim com
les autoritats indiquen que aquesta no havia demanat ajuda o
no havia denunciat l’agressor abans. Però què passa realment
quan les dones demanen ajuda o denuncien? Realment les
nostres institucions els hi donen suport? Les protegeixen?
Com ho podem millorar?
Mercè Claramunt, Ester Garcia, Álvaro Ponce
i Tania Sordo Ruz

prevalença de la violència en les edats compreses entre els
16 i els 30 anys.
Neus Folguera i Tania Verge

Violències masclistes a la feina

Tipus de violència a la feina, drets laborals i de seguretat
social a les víctimes.
CCOO Secretaria Dona

Taller d’iniciació a l’autodefensa
feminista per a dones, lesbianes i trans

Compartim eines per prevenir i fer front a situacions no
desitjades d’abús i agressió que podem patir per qüestions
d’opressió de gènere a la vida quotidiana. Utilitzem mitjans
actitudinals, físics i verbals que ens ajudin a reconèixer i fer
respectar els nostres límits a partir de tècniques senzilles,
però contundents que ens encaminin a l’apoderament des
d’una perspectiva feminista. (Cal venir amb roba còmoda.)
Mireia Muñoz Miquel
19.00 h · TAULA RODONA

La Coeducació: “Un repte pendent”

La coeducació és un plantejament pedagògic per a la
construcció de personalitats el màxim de lliures, justes i
igualitàries; i és una eina imprescindible de prevenció de les
violències de gènere. Quins reptes i quines experiències
positives tenim?
Rosa Maria Aznar, Maritza Buitrago Rave,Verònica
Guix Ruiz i Núria Solsona Pairó
21.00 h

Marxa exploratòria: espai i seguretat
des d’una perspectiva de gènere

L’objectiu de la marxa exploratòria sobre seguretat és fer
un recorregut per l’espai urbà amb perspectiva de gènere
visibilitzant els aspectes que ens generen inseguretat i també
aquells que ens donen seguretat a la ciutat. Es tracta de llegir
l’espai amb una perspectiva no acostumada, posant en relació
variables diferents i amb una visió integral de la realitat.
Col·lectiu punt 6

15.30 h · XERRADA

Feminicidis: globalitzant veus contra
les violències vers les dones

Apostant per denunciar que el feminicidi és un fenomen
global i defensant el seu ús com a concepte integral que
al·ludeix a tots aquells assassinats de dones per raó de
gènere independentment de la seva relació amb l’agressor,
volem transitar des dels feminicidis a Amèrica Llatina i
fins a la visibilització dels mateixos a Catalunya, a l’Estat
Espanyol i a altres parts del món.
Graciela Atencio, Leticia Cruz, Sonia Herrera, Sany
Susana André Massingue i Patsili Toledo

12.00 h · TAULA RODONA

17.15 h · DEBAT PARTICIPATIU

No emmalaltim igual, no morim de les mateixes causes,
no sempre ens guareixen els mateixos tractaments, no
ens afecten igual els mateixos agents externs, ni tan
sols percebem amb els cinc sentits la mateixa realitat.
La recerca i la pràctica mèdica tenen encara un biaix de
gènere androcèntric que cal canviar de dalt a baix per
abordar la salut de les dones des d’una perspectiva integral
i diferencial.
Montserrat Cervera, Serena Brigidi, Cristina
Gurruchaga, Neus Moreno i Carme Valls

La necessitat de seguir lluitant totes juntes ens porta
a compartir les campanyes i estratègies d’incidència i
sensibilització que hem dut a terme en vers la violència
masclista. Per valorar-ne els punts forts i febles, i compartir
els recursos dels que disposem a l’hora de generar
estratègies per combatre aquesta xacra social i seguir
lluitant fent xarxa!
Obert a totes les organitzacions que lluiten pels
drets i les llibertats de les dones, lesbianes i trans.

Salut amb perspectiva de gènere

És necessària una llei que persegueixi al proxeneta, penalitzi
al consumidor i doni alternatives a les dones.
Plataforma pel dret a no ser prostituïdes

gènere, com el racisme, el colonialisme i visibilitzem les
diferents opressions i resistències de les dones d’altres llocs
del món.
Sana Atabeh, Florencia Brizuela, Hortência Rafael
da Conceição, Úrsula Santa Cruz i Brigitte Vassallo

Actuació de Rosa Sánchez
Homenatge a les dones assassinades a càrrec
de Dones de Blanc

Com ens estem mobilitzant envers
la violència masclista?

Aquest any tindrem habilitat un Espai de Cura a les tardes
per a les més petites i petits! Volem que els infants també
puguin gaudir d’un espai divertit, creatiu, amb jocs, contes
i activitats programades per la prevenció de les violències
de gènere, adreçades a nenes i nens d’entre 4 i 8 anys.
Organitza Gogara · Amb inscripció prèvia

