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Memòria 2006 
 

    

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
 

 

Balanç del II 
Fòrum 
 

Aquest any el Fòrum contra les violències 

de gènere ha tingut lloc a l’Espai Francesca 

Bonnemaison els dies 24 i 25 de novembre. 

 

El divendres dia 24 el Fòrum era un espai 

adreçat als nois i les noies adolescents de 

diferents centres educatius. 

Aquest any han participat joves de nou 

I.E.S de la província de Barcelona: I.E.S El 

Palau de Sant Andreu de la Barca, I.E.S 

Eugeni d´Ors de l´Hospitalet, I.E.S Carrasco 

i Formiguera de Barcelona, I.E.S Margarida 

Xirgo de l´Hospitalet, I.E.S Montjuïc de 

Barcelona, I.E.S Vedrunes de Barcelona , 

l´UEC Poble Sec de Barcelona,I.E.S Sant 

Martí de Provençals de Barcelona i I.E.S 

L´Alzina de Barcelona. 

Els nois i les noies de 14 a 17 anys van 

poder participar en 11 tallers simultanis i un 

Cine Fòrum: 

- “Què romàntic” organitzat pel Safareig ( 2 

tallers simultanis ) 

- “Prevenció de la violència a la parella jove” 

organitzat per Tamaia 

- Taller audiovisual. “Noticies de cops” 

organitzat per Drac Màgic 

- Taller Joc-“Estima´t” organitzat per Acció 

escolta 

- Taller ràdio- “Ones de dona” organitzat per 

la Vocalia de la Dona    de Gràcia. 

- “El rosa és de nenes” organitzat per la 

Vocalia de la Dona de Sagrada Familia. 

- “Prevenció de relacions abusives per a 

adolescents i joves” organitzat per Espais 

per la igualtat ( 2 tallers simultanis) 

-“Posem ritme a l´amor!” organitzat per 

l´Associació jove de dones feministes 

Nàiades 

-“Escull la teva història” organitzat per 

l´Escletxa 

- Cine Fòrum “ Caos” organitzat per Drac 

Màgic 

 

Aquest any també ha tingut lloc el Concurs 

Literari amb força èxit de participació i un 

nou concurs de format lliure que aquest any 

ha guanyat un espectacle teatral organitzat 
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per alumnes de 16 anys sobre la 

sensibilització de les violències de gènere. 

 

D´aquesta manera el divendres al matí van 

participar 489 joves de 14 a 17 anys 

distribuïts de la manera següent: 

- Tallers 239 joves 

- Cine Fòrum 130 joves 

- Entrega de premis 120 joves 

 

El divendres a la tarda va tenir lloc un Cine 

Fòrum “ Las mujeres de verdad tienen 

curvas” amb la participació de més de 40 

persones. 

El dissabte dia 25 el Fòrum estava adreçat 

a la ciutadania en general. El dissabte al 

matí an tenir lloc 10 tallers i un espectacle 

teatral. 

Els tallers van ser: 

- “ Mirades que maten” 

organitzat per Drac Màgic 

- “Les TiC´s una eina de treball 

per les dones” organitzat per 

la Secretaria de Polítiques de 

les Dones del PSC. 

- Xerrada-Debat “Socialització 

preventiva” organitzada per 

CREA. 

- Taller Psicodramàtic “Jo sóc 

tu. Tu ets jo.” Organitzat per 

la Fundació Lethe. 

- “Què romàntic” organitzat pel 

Safareig. 

- “El sentiment melodramàtic” 

organitzat per Drac Màgic 

- “Trata de dones i drets 

humans” organitzat per les 

Dones del PSUC-Viu 

- “Dones d´enllaç” organitzat 

per la Vocalia de les Dones 

de l´Esquerra de l´Eixample. 

- “Ni putes ni submises”, 

organitzat per Ni putes  ni 

submises. 

- Xerrada debat sobre la dona 

a l´Afganistan organitzada 

per ASDHA 

 

Aquests tallers van tenir una participació de 

145 dones i homes. 

 

L´espectacle teatral organitzat per 

l´Associació de Dones No Estàndards a 

l´espai de la Cuina a la Bonnemaison el 

dissabte 25 al matí va tenir una participació 

de més de 90 persones. 

 

El dissabte a la tarda al Fòrum contra les 

violències de gènere va tenir lloc una taula 

rodona “ Prevenció o com fer la de la 

violència història ” amb  la participació de 4 

entitats de la Plataforma ( El Safareig, 

L´Escletxa, Acció contra la violència 

domèstica de Nou Barris i el Grup de Dones 

CREA-SAFO ) que ens van explicar com 

s´està treballant en l´àmbit de la prevenció 

de la violència de gènere, plantejant-la com 

una aposta per un futur amb relacions més 

igualitàries i positives.El debat va estar 

moderat per una altra entitat de la 

Plataforma ( FACEPA, Federació 

d´Associacions Culturals i Educatives de 

Persones Adultes ). 

A la taula rodona van participar 110 

persones que van poder expressar la seva 

opinió al torn obert de paraula. 
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La Cloenda del Fòrum contra les violències 

de gènere es va organitzat al Pati de la 

Bonnemaison amb una participació de més 

de 200 persones. 

A La Clausura del Fòrum va tenir lloc un 

acte d´homenatge a les dones 

assassinades aquest any, amb la lectura 

dels seus noms, parlament de la Plataforma 

i lectura del Manifest de la Plataforma 

Unitària contra les violències de gènere. A 

continuació els grups Mürfila i Pastora van 

fer una actuació musical per acomiadar-nos 

del Fòrum 2006 i convidar a total la gent al 

Fòrum 2007 i a la participació a la 

Manifestació de la Plaça Sant Jaume pel 

dia 25 de Novembre. 

A la Plaça Sant Jaume la Plataforma va fer 

un parlament valorant de forma positiva 

aquesta Fòrum per on han passat durant 

aquests dos dies  més de 1000 persones. 

 

Aquest segon Fòrum ha estat una molt 

bona experiència i s´ha consolidat com un 

espai de participació i reflexió per la 

comunitat educativa i pel teixit social i 

associatiu que treballa per la prevenció, 

sensibilització i eradicació de les violències 

de gènere. 

Ha hagut un augment en la participació tant 

el dia 24 adreçat als joves com el dia 25 

adreçat a la ciutadania en general. 

La composició social de les persones 

participants a abastat a un grup molt ampli 

format per nois i noies adolescents de I.E.S, 

joves dels Agrupaments Escoltes, 

associacions de dones, associacions de 

veïns,entitats, i homes i dones que s´han 

acostat a títol particular a col·laborar tots 

junts per la eradicació de les violències de 

gènere. 

La Plataforma Unitària contra les violències 

de gènere continuarà treballant de forma 

continuada tots els dies de l´any amb el 

treball als barris, les concentracions 

mensuals el tercer dilluns de cada mes a la 

Plaça Sant Jaume com homenatge a les 

dones assassinades, les concentracions als 

diferents districtes de la ciutat,el projecte 

pilot de prevenció contra les violències de 

gènere al Districte de Sant Martí que aquest 

any hem començat i que ha estat el 

guanyador del Premi del Públic als Premis 

atorgats pel 25 de Novembre i les seves 

comissions , per aconseguir els seus 

objectius: 

 

o Fer visible la realitat i l’amplitud de la 
violència contra les dones, trencant així 
el silenci. 
 
o Sensibilitzar la ciutadania desvetllant 
les creences i els estereotips culturals 
que sustenten la violència vers les 
dones i que es transmeten de generació 
en generació. 
 
o Posar de manifest la dimensió social 
del fenomen de la violència contra les 
dones i evidenciar la 

 
 necessitat de crear mesures de 
prevenció que evitin la reproducció 
d’aquestes pautes de conducta.  
 
o Difondre públicament els diferents 
recursos existents d’atenció a les dones 
que pateixen violència.  
 
o Potenciar nous models de 
convivència i la cultura de la pau. 
 
o Donar espai a totes les entitats i 
associacions que treballen per 
l’eradicació de la violència contra les 
dones perquè puguin explicar les 
diferents activitats que porten a terme. 



 

Accions i Participacions 
 
 
ANY 2006 
 
 
GENER 
 

• PARTICIPACIÓ CONSELL DE DONES DE BARCELONA 
 
FEBRER 
 

• PARTICIPACIÓ PERMANENT CONSELL NACIONAL DE DONES DE 
CATALUNYA (CNDC) 

• COORDINACIÓ EIX 6: VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES DEL CNDC 
• PLENANI CONSELL NACIONAL DE DONES DE CATALUNYA 
• DEBAT LLEI CATALANA PELS DRETS DE LES DONES I L’ERADICACIÓ 

DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. FÒRUM CLAROR 
• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA 

VIOLÈNCIA A LES DONES 
 
 
 
MARÇ 
 

• PARTICIPACIÓ ACTE INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL 8 DE 
MARÇ 

• CONCENTRACIÓ HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES 
ENGUANY. CIUTAT VELLA 

• PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ PLATAFORMA A SALT (GIRONA) 
• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA 

VIOLÈNCIA A LES DONES 
• PARTICIPACIÓ PERMANENT CNDC 
• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

 
ABRIL 
 

• PARTICIPACIO TAULA JORNADA PRESENTACIÓ PROTOCOL MARC 
CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES DE L’ICD 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA 
VIOLÈNCIA A LES DONES 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 
 
 
 
MAIG 

• PARTICIPACIÓ CONCENTRACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
PER LA PAU I EL DESARMAMENT. PLAÇA DEL REI. 

• PARTICIPACIO TAULA SEMINARI CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
AL FÒRUM SOCIAL EUROPEU D’ATENES 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA 
VIOLÈNCIA A LES DONES 

 
 
JUNY 

• TAULA RODONA A LA GRAN TROBADA DE DONES DE LA XARXA 
FEMINISTA 

• HOMENATJA DONES ASSASSINADES A LA GRAN TROBADA DE DONES 
DE LA XARXA FEMINISTA 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME BARCELONA 



 

 
 
JULIOL 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 
• JORNADES COEDUCACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 

GENERALITAT 
 
 
SETEMBRE 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 
• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

 
 
OCTUBRE 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 
• PERMANENT CNDC 

 
NOVEMBRE 

• FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
• CONSTITUCIÓ PLATAFORMA A RUBÍ 
• PROJECTE TRENQUEM EL SILENCI DISTRICTE SANT MARTI 

GUANYADOR DEL PREMI DEL PÚBLIC ALS PREMIS 25 DE NOVEMBRE 
DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA 

• CONCERT TOLERANCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS. Sala Apolo. 
 

DESEMBRE 
• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2006 

 
       

FÒRUM SENSIBILIZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA   

VIOLÈNCIA CONTRA LES 
DONES 

    

       
INGRESSOS      

       
Ingresos per quotes 
entitats 

   3.000 €  

       
Aportacions de diverses institucions   19.000 €  

 - Institut Català de la Dona  10.000 €   
 - Regidoria de la Dona  6.000 €   
 - Departament de Cultura  3.000 €   
       

Aportació La Caixa   1.000 € 1.000€  
       
       
     23.000 €  

       
       

DESPESES      
       

Despeses de difusió    9.416 €  
       
 - Edició de díptics, cartells, publicitat, 
etc. 

6.626 €   

 - Xapes   1.890 €   
 - Construccio 
Web 

  900 €   

       
Despeses pròpies de l'activitat   5.323 €  
(Desplaçaments, retribucions, secretaria, etc.)    

 - Retribucions i secretaria  3.700 €   
 - 
Desplaçaments 

  1.623 €   

       
       

Despeses derivades de la realització de l'activitat  8.279 €  
(Adecuació del local, Premis Certamen literari,    
Presentació informació,      



 

etc.) 
 - Equip de so   2.044 €   
 - Pancartes adecuació local  2.500 €   
 - Projectors audiovisuals i pelicules 3.735 €   
       
     23.018 €  

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE  
 


