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VOLEM CRÉIXER  
SENSE VIOLÈNCIES,  
EL FEMINISME ÉS  
EL FUTUR!
La violència masclista sempre és una situació 
de risc per a l’infant o l’adolescent. La Llei 
catalana 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència estableix que La 
violència masclista constitueix en si mateixa 
una situació de risc per a l’infant o adolescent 
(Art. 102.), i obliga a l’Administració a propor-
cionar atenció als infants i adolescents que 
conviuen amb situacions de violència masclista 
(Art. 95) així com a tots els i les professio-
nals, especialment dels àmbits de la salut, els 
serveis socials i l’educació a intervenir quan 
tinguin coneixement d’una situació de risc o de 
desemparament en què es troba un infant o 
adolescent. (Art. 100.3.). I això amb indepen-
dència que l’infant o adolescent sigui testimoni 
o també destinatari/ària directe de la violència. 
D’altra banda, l’experiència ens informa que els 
danys que ocasiona o pot ocasionar la violència 
masclista poden ser igualment greus amb 
independència que l’infant o adolescent hagi 
estat testimoni o també hagi rebut directament 
violència. Si tenim en compte que una majoria 
de les dones que viuen violència masclista són 
també mares i tenen fills i filles menors d’edat 
es pot deduir l’abast que l’impacte d’aquesta 
violència té en infants i adolescents. O dit en 
altres paraules, la violència masclista és un pro-
blema públic de gran envergadura també per 
als infants i adolescents fills i filles d’aquestes 
dones.

Des de la Plataforma unitària contra les 
violències de gènere, no callarem, no volem 
ser còmplices del silenci i la invisibilitat! Per 
això, en el XV Fòrum, posarem sobre la taula i 
debatrem sobre com abordarem les violències 
en la infància i l’adolescència.
L’èxit dels últims anys, la lluita pel dret a l’avor-
tament, aconseguir el Pacto de Estado contra 

les violències de gènere i les vagues feministes 
del 8M de 2018 i 2019, son qüestions que ens 
preocupen i ocupen i que volem debatre en el 
Fòrum d’enguany per que la unitat en la nostra 
lluita és vital per avançar en l’emancipació de 
les dones. 
El Fòrum és un espai on totes les veus hi tenen 
cabuda, la del jovent sobretot,  ja que enguany 
seran protagonistes en els espais d’intercanvi 
de bones pràctiques on recollir la veu i la mira-
da crítica de les persones joves. 

I enguany ho farem cel.lebrant els 15 anys 
del FÒRUM, anys de dedicació, de lluita, 
d’avenços, de constància per erradicar les 
violències de gènere i juntes projectarem 15 
anys més de nous reptes.

Vinga! Anem-hi! JUNTES 
SOM MÉS FORTES! 
El Fòrum s’adreça a: 
>> Al Jovent i als i les adolescents
>> A les famílies
>> Al teixit associatiu i a la ciutadania
>> A professionals de la salut, de l’educació, de 
la informació, del món jurídic, de la seguretat, 
de l’activisme, de la política
>> A les persones refugiades, exiliades i 
migrades
>> A les institucions locals, autonòmiques i 
estatals

Entre totes podem capgirar el món!  
No t’ho perdis! 

Barcelona, novembre de 2019



XV Fòrum contra  
les Violències de Gènere

ludoteca infantil
Horaris: Dijous 7 i divendres 8 a la tarda, i 
dissabte 10 al matí. 
Oferim un servei de ludoteca per a infants 
de 3 a 10 anys, un espai segur i adient a les 
 necessitats dels nens i les nenes on des de 
diferents propostes de joc i tallers plàstics fo-
mentarem un espai per imaginar i compartir.
Perquè la prevenció de la violència en la so-
cialització de la nostra infància és  fonamental, 
aquest any, juntes, també amb els més petits i 
petites, generem noves estratègies per comba-
tre les violències de gènere. 
El servei s’oferirà sempre que hi hagi una de-
manda de mínim 10 infants. Cal reservar plaça 
al formulari d’inscripció.

Manifestació 
25 de novembre
Manifestació unitària per commemorar el Dia 
internacional per l’elimincació de la violència 
envers les dones. 
Inici: 18h a la plaça Universitat
Organitza: Novembre Feminista 

Concentració homenatge
A les dones assassinades a la Plaça de la 
Virreina a les 20h del dia 15 de novembre.
Organitza: Consell de Dones de Gràcia

Exposició fotogràfica
NISSAH. Dones d’Orient Mitjà
L’exposició mostra un grup de quatre dones 
i narra des de les seves pròpies veus el que 
significa ser dona en països com el Líban i Jor-
dània, tots dos veïns de Síria on s’ha viscut un 
dels conflictes armats més violents de la història 
mundial actual.
Es tracta d’una exposició intimista en el que la 
vida quotidiana de les quatre dones servirà com 
a fil conductor per narrar la violència que les im-
pedeix accedir als seus drets més fonamentals i 
la lluita per canviar aquesta situació.
Organitza: ACP Associació Catalana per la Pau 
i Plataforma Unitària contra les violències de 
gènere.

ACTIVITATS 
DESTACADES

Exposició
15 Anys: JUNTES FEM HISTÒRIA
L’exposició es podrà visitar del 6 al 26 de 
 novembre de 2019
Des de les il·lustracions artístiques, la 
Plataforma Unitària Contra les Violències 
de gènere i el col·lectiu d’artistes Espai 
Brut, us convidem a refer la història recent 
del moviment de defensa dels Drets de les 
dones, per evidenciar tot allò en que hem 
avançat al llarg d’aquests 15 anys. Creiem 
que és important recordar tots els canvis 
aconseguits amb la nostra força col·lectiva, 
canvis que han estat molt significatius en 
relació al dret de les dones a viure una vida 
sense violències.

També evidenciarem i resignificarem molts
dels reptes que tenim per endavant per con-
tinuar teixint estratègies comunes d’acció, 
mobilització, reivindicació, empoderament i 
lluita per continuar canviant les estructures 
que perpetuen aquestes violències.
Organitza: Espai Brut

Col·loqui
Reptes per a la justícia de gènere a 
 Llatinoamèrica i Europa
Juristes feministes d’ambdues regions com-
partiran les seves experiències, reflexions 
i estratègies per fer realitat la justícia per a 
les dones, analitzant el potencial del marc 
del dret internacional dels Drets Humans i 
la jurisprudència internacional així com els 
obstacles per a la seva aplicació.
Col·lectius convidats: International 
 Federation for Human Rights, Dones 
 Juristes, Grup de Recerca Antígona-UAB, 
Colectiva Justicia Mujer i Corporación 
 Humanas (Colòmbia).



Organitza:

Via Laietana, 16, 1a planta 
08003 Barcelona

Clara-Iris Ramos i Karoline Buer

tel_627398316
tel_605645182

Podeu consultar els currículums de les ponents 
que intervindran a violenciadegenere.org 

L’aforament a les activitats simultànies és limitat 
i es recomana arribar amb puntualitat

més informació       >>

informació pràctica       >>

contactar      >>

Disseny i il·lustració:       >>

Amb el suport de:

Plataforma unitària contra les 
violències de gènere

 @prouviolencia

plataforma@violenciadegenere.org

>>

PARTICIPA-HI!

places limitades

Inscripció obligatòria i gratuïta

Fins el 3 de novembre omplint el formulari 
web violenciadegenere.org

xarxes      >>
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Prou violències masclistes  
en la infància i l’adolescència

Mirar el món amb ulls de dones 

Violències sexuals: de la 
denúncia individual a l’acció 
col·lectiva

9:00_Benvinguda i inauguració  

9:15 a 11:15_Taula rodona

9:00_fòrum jove

16:00_Taula rodona

18:00_Taula rodona

11:30 _ GRUPS DE TREBALL

14:00_Descans

13:30_Conclusions i posada en comú dels grups de treball

Les violències masclistes impacten dramàticament en la vida 
de les nenes, els nens i adolescents. En aquesta taula rodona 
Trenquem el silenci sobre els abusos sexuals en la infància, els 
fills i filles de dones maltractades i les violències masclistes en 
l’adolescència des d’una perspectiva interdisciplinària. Perquè 
els nens i les nenes tenen dret a créixer sense violència!
Ponents: Montse Plaza, Doctora en psicologia social espe-
cialitzada en violències masclistes i maternitats. Ester García, 
Advocada especialitzada en violència masclista i menors.Vicki 
Bernadet, Presidenta de la Fundació Vicki Bernadet. Raquel 
Gómez, Psicòloga i responsable de l’Àrea de violències mas-
clistes del CJAS. Modera: Sílvia Aldavert, Coordinadora de la 
L’Associació Drets Sexuals i Reproductius. Organitza: Centre 
Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS).

Activitat adreçada tant als alumnes de secundària, amb
inscripció i confirmació prèvia en torn de matí com per a jovent
d’espais de lleure i acció social en torn de tarda.
Celebrem el XV Fòrum Jove espai on les adolescents i joves
son les protagonistes. Es generaran espais d’intercanvi i
reflexió on recollir la veu i la mirada crítica d’aquestes joves.

Al matí podran participar a un espai de bones pràctiques i a
un seguit de tallers i activitats on es posarà en joc la construc-
ció de gènere, la cultura, els mites i l’amor romàntic. Ens
acompanyaran en l’aprenentatge d’estratègies per iniciar-se
en el món de les relacions lliures, així com fer un
bon ús de les xarxes en aquest món de les relacions.

A la tarda podran reflexionar, ampliar la mirada i posar-se
en acció a través d’un teatre fòrum on seran els protagonistes
de les seves decisions vers les relacions. També podran gaudir 
de manera festiva i divertida d’un fi de festa a ritme de música i
d’art, per tal de deixar empremta dels pensaments, paraules i
reivindicacions que fan els i les joves.

Fa 24 anys, 37.000 dones de tot el món van fer la IV Con-
ferència de Beijing. El moviment feminista va aconseguir que 
s’aprovés la Plataforma d’Acció, que inclou la concepció de 
violència de gènere, amb les reivindicacions per la llibertat i els 
drets fonamentals de les dones. Va ser un punt d’inflexió cabdal. 
On estem? Què han fet els estats? Què fem?
Ponents: Begoña San José, Plataforma CEDAW-Estambul-
Beijing de ONGs. Beatriu Masià, Tamaia Viure Sense Violència. 
Representant d’institució europea vinculada al procés
Beijing+25. Modera: Montserrat Vilà, presidenta de la Platafor-
ma Unitària contra les Violències de Gènere. Organitza:
Grup d’Incidència Política de la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere.

El moviment feminista ha situat l’erradicació de les 
violències sexuals com un tema clau per la ciutada-
nia .Moviments com el #metoo van impulsar l’acció 
col·lectiva i la solidaritat envers les supervivents. 
Aprendrem sobre la incidència i les experiències de 
resistència i superació de diferents formes de violèn-
cies sexuals al voltant del món, a Espanya, Moçambic, 
Colòmbia, i Guatemala. 
Ponents: Bárbara Tardón, investigadora doctora ex-
perta en violència sexual. Adriana Benjumea, Jurista 
Colombiana especialitzada en casos de violència se-
xual en conflicte armat. Hermelinda Simón, Lideresa 
comunitària del poble maia Q’anjob’al i directora de 
l’Associació de Mujeres Aq’ab’al, Guatemala. Valódia 
Geraldo Nhamaango, MAHLAHLE – Associação para 
a promoção e desenvolvimento da mulher de Moçam-
bic. Modera: Nuria Tell Puig, Arquitectura Sense 
Fronteres.  Organitza:  Arquitectura Sense Fronteres.

Fills i filles víctimes de violència masclista.  
Dinamitza: Montse Plaza i Ester García 
Prevenció d’abusos sexuals en la infància.  
Dinamitza: Fundació Vicky Bernadet
Prevenció de violència sexual en els espais d’oci 
Dinamitza: Maria González Aran, CJAS
Circuits de detecció i atenció a menors víctimes de 
violència masclista
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_10:00 a 12:00_ACTIVITATS SIMULTÀNIES 
 
_EL LLEÓ LLUMINÓS. ApoderART. És un conte per a l'edu-
cació afectiva-sexual infantil on descobrirem un lloc màgic ple 
de llums que amaga una gran ombra. El perill de vegades pot 
estar a prop i per a protegir la infància i innocència dels més 
estimats els silencis i els tabús no són la millor opció, hem de 
proporcionar eines per a reconèixer i animar a comunicar a les 
persones de confiança allò que se surt de la normalitat. CONTA 
CONTES INFANTIL

_SEGUR QUE ÉS NOMÉS BULLYNG? Fartes, Col·lectiu de 
creació artística feminista. Introduïm el concepte d'intersec-
cionalitat i connectem amb les nostres vivències d'infants i 
adolescents per tal d'arribar a contestar plegades a la pregunta: 
és l'assetjament escolar una forma de violència masclista? 
TALLER DE TEATRE DE LES OPRIMIDES

_AMISTATS I RECORDS QUE SUPEREN LA VdG A L’ADO-
LESCÈNCIA. Grup de Dones de CREA-Safo. Resultats del 
projecte I+D MEMO4LOVE sobre quines amistats protegeixen 
de la violència de gènere i quines amistats tenen l'efecte 
contrari, així com quines intervencions amb adolescents són 
efectives per superar la submissió al discurs dominant coercitiu. 
XERRADA

_DRAMATURGIA JO TAMBÉ. Teatre-fòrum. Aquest projecte 
parteix de la necessitat de donar visibilitat al conflicte de l’abús 
sexual, especialment a la infància. A través de l’exposició 
d’aquesta peça, amb un fort caràcter reivindicatiu i artístic, es 
pretén desenvolupar una consciència col·lectiva que permeti 
tant la identificació i la denúncia dels abusos, com la prevenció. 
LABORATORI ESCÈNIC #Metoo

_SER UN MENA NO ÉS EL MATEIX QUE SER UNA MENA. 
Plataforma catalana pel dret a no ser prostituïdes. Compartirem 
la situació de nenes i adolescents migrants no acompanyades i 
ex tutelades en la frontera sud. XERRADA

_VIOLÈNCIA SEXUAL A DONES. CONSEQÜÈNCIES I 
ACTUACIÓ. Montserrat Bravo. Abordatge de les violències 
sexuals des d’una perspectiva psicològica, des de la fase de 
revelació fins a la recuperació. XERRADA

1
2
3
4

Amb les participants i algunes expertes, crearem diferents grups 
de treball amb l’objectiu d’aprofundir i sensibilitzar sobre les 
diferents manifestacions de violències masclistes en la infància i 
l’adolescència. En acabar, posarem en comú les conclusions de 
cada grup. >>

>>

_17:00_ ACTIVITATS SIMULTÀNIES

_LA DISCAPACITAT DISCRIMINA O SEDUEIX? Associació 
de Dones No estàndards. Representació d’esquetxos que visi-
bilitzen les violències que pateixen les dones amb discapacitat. 
TEATRE FÒRUM

_LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE UNA ALTRA 
 EXPRESSIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. UGT 
de Catalunya. La diferència salarial és l'expressió econòmica 
de la discriminació que pateixen les dones en l’àmbit laboral. 
XERRADA

_REPARANT EL DOLOR. Espai Comú. Crearem un espai on 
poder-nos escoltar profundament, amb la voluntat d'augmentar 
la consciència sobre com sanar les nostres ferides alhora que 
responsabilitzar-nos de les que creem. TALLER

_LES VIOLÈNCIES DURANT L’EMBARÀS TRASPASSEN LA 
PLACENTA. ABD. Associació Benestar i Desenvolupament. La 
violència patriarcal amenaça el vincle maternofilial. Propostes 
de transformació i experiències d'intervenció des d'una pers-
pectiva de gènere i d'apoderament de les dones. XERRADA

_EL MAPA DEL MEU COS. Antonella D’Ascenzi. Oferirem 
eines per a recuperar i enfortir la relació amb el propi cos, 
reflexionant sobre la violència i les seves conseqüències des 
de l’enfocament corporal. TALLER VIVENCIAL DE DANSA I 
MOVIMENT.

_TRACTAMENT INFORMATIU DE LA VIOLÈNCIA MASCLIS-
TA EN LA INFÀNCIA, INCLUSIÓ DE LES EVIDÈNCIES CIEN-
TÍFIQUES I LA VEU DE LES VÍCTIMES. DF Diario Feminista.
Diàleg entre ponents provinents de l'àmbit periodístic, científic 
i moviments socials sobre el tractament informatiu de la violèn-
cia masclista a la infància. COL·LOQUI

_SEGURETAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ESPAI 
PÚBLIC. Col·lectiu Punt 6. Activitat de reflexió interactiva per re-
flexionar sobre com les violències masclistes condicionen l’ús de 
dones, lesbianes i trans en els nostres entorns i espais quotidians. 
TALLER

15:00_COL·LOQUI
Reptes per a la justícia de gènere  
a Llatinoamèrica i Europa
Juristes feministes d’ambdues regions compartiran les seves 
experiències, reflexions i estratègies per fer realitat la justícia 
per a les dones, analitzant el potencial del marc del dret 
internacional dels Drets Humans i la jurisprudència interna-
cional així com els obstacles per a la seva aplicació.
Juristes convidades: Dorine Llanta (Program Officer at 
FIDH (International Federation for Human Rights)), Adriana 
Benjumea (Corp. Humanas), Natalia Álvarez (Colectiva 
Justícia Mujer), Maria Barcons (Grup de Recerca Antígo-
na-UAB), Laia Serra i Patsillí Toledo (Dones Juristes).

_15:00 a 17:00_ ACTIVITATS SIMULTÀNIES 

_DEFENSA PERSONAL TRANSFEMINISTA. Stop Violències 
Andorra. El taller va destinat a Dones i col·lectius LGBTI+ i es 
donaran nocions bàsiques per l'autoprotecció des d’una pers-
pectiva transfeminista. TALLER

_COMBATRE ELS MATRIMONIS FORÇATS. Associació 
 Valentes i acompanyades. Quina és la incidència dels matrimo-
nis forçats des d’una mirada local i internacional? Accions de 
sensibilització i prevenció a Catalunya i arreu. XERRADA

_L’EDUCACIÓ SEXUAL ÉS UN DRET. Associació  GOGARA. 
Espai de formació i d’intercanvi de reflexions. Volem conscien-
ciar tant a estudiants i professionals de l’educació com a les 
famílies sobre l’envergadura de l’educació afectiu sexual en 
el desenvolupament integral de les nenxs i jovent així com en 
l’erradicació de les violències de gènere. XERRADA

_UNI4Freedom. Superació de les violències cap al 
col·lectiu LGBTIQ+ a la universitat. Homes en Diàleg. L’any 
2006, la primera recerca a l’Estat Espanyol sobre violència de 
gènere a les universitats va trencar el silenci sobre aquesta 
problemàtica en el món acadèmic. Seguint l’estela d’aquesta 
recerca pionera, el projecte UNI4Freedom analitza les violèn-
cies per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió 
de gènere a les universitats catalanes. Alguns apunts de la 
recerca es presentaran durant la xerrada. XERRADA

_PARLAR ÉS PREVENIR. Fundació Vicky Bernadet. L’abús 
sexual infantil ha estat considerat un dels problemes de salut 
pública més greus que ha d’afrontar la societat, i especial-
ment els infants i els joves. No obstant, encara és un tema 
tabú dins la nostra societat. Per això, volem obrir espais de 
debat des d’on la ciutadania pugui formar part de la preven-
ció i l’abordatge de l’abús sexual infantil. VÍDEO-FÒRUM

_DEU ANYS DE DOCUMENTACIÓ DELS FEMINICIDIS A 
CATALUNYA. Feminicido.net – Asociación La Sur. Presen-
tació de la web Feminicidi.cat i de l’informe dels feminicidis 
a Catalunya 2010–2018. S’abordarà també el feminicidi des 
d’una perspectiva global: el paper de la cooperació interna-
cional davant la guerra contra les dones a Colòmbia.  
XERRADA

19:00_taula rodona 

Si les dones ens aturem, 
s’atura el mon
Les vagues internacionals de les dones el 8M 
de 2018 i 2019 han demostrat l'eficàcia de les 
mobilitzacions feministes per a reivindicar accions 
contra les violències masclistes, les desigualtats i 
opressions de gènere, la precarització i la bretxa 
salarial, l'assetjament sexual, i reivindicar la 
solidaritat internacional, la pluralitat del moviment 
i la importància de les cures per a sostenir la vida. 
Què en podem aprendre? Com s’organitzaran? 
Quins impactes positius s'han aconseguit?
Ponents: Membres de la campanya 8MilMotius. 
Lídia Sandalinas, Responsable de Polítiques 
d'Acció Sindical de Gènere CCOO. Pau Santos 
Claros, Asociación Mujeres Migrantes Diversas. 
Justa Montero, activista feminista. Modera: Mont-
se Benito, Ca la Dona.

12:00_taula rodona 

Les violències masclistes, una 
qüestió d'estat?
La gran manifestació de 2015 a Madrid va aconseguir  
l'aprovació d'un Pacte d'Estat contra la violència de gènere el 
2017. Després de dos anys ens plantegem: Què es va pac-
tar? Com s'està aplicant? i en què ens ajuda en els recursos 
d'atenció i prevenció de la violència? 
Ponents: Tània Verge, Professora agregada de Ciència 
Política i Directora de la Unitat d'Igualtat, UPF. Begoña 
Marugan, Professora de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Lorena Garrido, Professora de Filosofia del Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Grup 
Antígona. Modera: Alba Alfageme, Psicòloga especialitzada 
en l’abordatge de les violències masclistes Organitza: Grup 
de recerca Antígona UAB. 

17:00_taula rodona

Juntes fem història
15è aniversari del Fòrum contra les violències de 
gènere: 15 èxits i 15 reptes. L'any 2004 la Plataforma va 
organitzar el 1er Fòrum. Des d'aleshores s’ha aconseguit 
trencar el silenci sobre les violències masclistes amagades 
en l'àmbit privat, un silenci que protegia als agressors; hem 
impulsat les xarxes de les entitats socials, la promulgació 
de lleis, la millora del sistema judicial i de la protecció a les 
víctimes, la formació de professionals, hem incrementat la 
sensibilització i la solidaritat ciutadana. Celebrarem i re-
flexionarem sobre els avenços aconseguits en aquests úl-
tims anys i els reptes per als pròxims quinze anys. Perquè 
juntes hem fet història i entre totes farem possible un futur 
feminista! Organitza: Associació de Dones Ca L’Aurèlia. 

19:15_cloenda 
Per celebrar l’aniversari del XV Fòrum us oferim una Cloenda 
Especial, on compartirem les conclusions treballades durant els 
tres dies.

L’actuació de les Dones de 
Blanc per començar i una GRAN 
 sorpresa com a regal d’aniversari.

14:00_ dinar col·lectiu amb inscripció prèvia 


