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FEMINISMES, LLUITA I ACCIÓ 
CONTRA LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL

Què hem après en aquests vint mesos intensos 
de crisi sanitària, social i humana? 

Que el sistema de les retallades dels últims 
anys en tots els àmbits, els dèficits estructurals en 
polítiques d’atenció a les dones, ens abocava a un 
carreró sense sortida en les necessitats de posar 
les cures i els recursos essencials per a la vida de 
les persones en el centre. 

Hem de constatar que les institucions, els po-
ders econòmics, els governs no han estat a l’altura 
de les circumstàncies. 

Els pressupostos aprovats tant a escala euro-
pea com estatal o al nostre país no s’han transfor-
mat en garants dels drets a la vida de les persones. 
Han continuat demostrant que el centre són els 
interessos de les grans corporacions i de les grans 
finances. Les vacunes no s’han socialitzat arreu del 
món, els recursos més bàsics haurien d’adequar-se 
a la situació i molt al contrari, com és l’exemple de 
la llum que puja o els desnonaments que no s’atu-
ren, continuen protegint als poderosos, les mesu-
res fiscals sobre les grans fortunes no s’han mogut, 
les reivindicacions de sensibilització, prevenció  
i atenció als drets i llibertats de les dones continu-
en sent a la cua en totes les polítiques públiques.

Tot això ens porta al lema d’aquest fòrum:  
el recurrent tema de la violència institucional,  
és a dir, que l’Estat i les seves institucions són  
o poden ser l’autor d’aquestes violències, sigui per 
acció o per omissió, per tenir responsabilitat en 
els fets o per encobrir-les i permetre-les.

Dins aquest panorama hem tingut alguns èxits. 
Aconseguits gràcies a les mobilitzacions feminis-
tes massives pels drets i les llibertats de les do-
nes, però de ben segur que també per la reacció  
a la pandèmia de posar en el centre la vida. 

El 2018 en aquest mateix fòrum reivindicàvem 
que les lleis i en concret la llei 5/2008 del dret  
de les dones a erradicar les violències masclistes, 
donessin eines per poder denunciar la violència 
institucional. Aquest any tenim la satisfacció de 
constatar que la modificació de la llei 17/2020 
conté l’article que dona aquesta possibilitat. 

El 2019 en el Parlament de les dones, liderat 
pel Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
reclamàvem que les nostres veus arribessin al 
govern i al Parlament. En les últimes eleccions  
a la Generalitat de Catalunya, el govern s’ha dotat 

d’una Conselleria d’Igualtat i Feminismes que hau-
ria de ser l’òrgan que ens obri aquest camí.   

En el Fòrum parlarem de com es pot concretar 
i fer seguiment d’aquesta potestat de denúncia, 
com les dones i les associacions de dones ens 
fem fortes per que hi hagi credibilitat del que 
exigeixen les dones en processos de violència, 
perquè no hi hagi revictimització en l’atenció en 
l’àmbit social, sanitari i judicial, per exigir respon-
sabilitats en la negligència i en les males pràcti-
ques en el desenvolupament i implantació de  
les lleis i protocols derivats.

L’espai del Fòrum dona cabuda a totes  
les reflexions, a tot un seguit d’estratègies com- 
partides, a tots els debats que ens porten a l’eli- 
minació de les violències masclistes. L’espai dona 
cabuda a tota la ciutadania que ens ajuda amb les 
seves idees, amb les seves experiències i amb  
les seves accions. 

La joventut disposa d’un espai propi al Fòrum. 
Enguany aquest Fòrum Jove ve carregat d’accions 
participatives on puguis trobar el teu lloc i cridis 
amb la teva veu.

Consulteu el programa en les múltiples activi-
tats de tan diversos temes recurrents en la lluita 
pels drets de les dones a viure una vida lliure  
de violències.

Vine a dir la teva! T’escoltarem i juntes 
serem més fortes!

El Fòrum s’adreça a:
 • Al jovent i l’adolescència
 • A les famílies 
 • Al teixit associatiu i 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

PARTICIPA AL FÒRUM  
PER REVERTIR, ENTRE TOTES,  
LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL
 
Barcelona, novembre de 2021



DIJOUS 4/11
9h
BENVINGUDA I INAUGURACIÓ 

De 9’30 a 12h
TAULA RODONA
Presencial i streaming. Edifici CCOO

ESTRATÈGIES FEMINISTES PER UN  
SISTEMA CADUCAT
Quan parlem de violència de gènere cal parlar de la violència 

institucional que s’exerceix contra les dones de múltiples maneres 

des de les institucions. En aquesta taula abordarem l’exigència 

d’atendre la falta de voluntat política, les interpretacions andro-

centristes de la justícia, els biaixos en els mitjans de comunicació, 

l’absència de formació en igualtat de gènere, processos des  

dels quals s’exerceix violència contra les dones, de manera silen-

ciosa, invisible, una violència estructural dins d’una organització 

social patriarcal que exigeix actuacions contundents per a la seva 

erradicació.

Ponents: Laia Serra, advocada penalista experta en igualtat  

de gènere. Encarna Bodelón, Grup Antígona. Andrea Momotio, 

periodista, coordinadora de la Pikara, lesbiana i feminista.  

Liliana Reyes, Col·laboradora grup GEDIME UAB, activista 

MUET i coordinadora CCOO L’H.

Modera: Montserrat Vilà Planas 

Coordina: PUCVG

Actuació de benvinguda a càrrec de Las Pibas Producen

De 12’30 a 14’30h
GRUPS DE TREBALL
Presencial. Edifici CCOO

Amb les participants i algunes expertes, crearem diferents grups 

de treball amb l’objectiu d’aprofundir sobre les discriminacions 

que patim les dones i que porten a la feminització de la pobresa.

1. Justícia androcèntrica.  
Quan les vides de les dones estan en mans del sistema 
patriarcal. 
Dinamització: pendent de confirmació 

2. Que la violència no te gènere?  
Negacionisme polític de la violència de gènere i cobertura  
als mitjans de comunicació.  
Dinamitza: Cristina Pulido (El Diario Feminista) 

3. Les dones som el 50% de la població.  
Bretxa salarial, sostre de vidre. 
Dinamitza: Teresa Blasi (advocada d’AIDE) 

4. La llei d’estrangeria és violència institucional. 
Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas 
Antirracistas Combativas 
Dinamitza: T.I.C.T.A.C.
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De 16 a 18h
TAULA RODONA 
Presencial i streaming. Edifici CCOO 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE DIGITAL:  
LO VIRTUAL ÉS REAL
En l’era digital -i potenciada per la COVID–19-, les xarxes soci-

als són una extensió més de les nostres vides on, des de l’anoni-

mat i la distància de les pantalles, sembla que no hi hagués límits 

per exercir violència de gènere, com si el fet virtual no fes mal, 

no fos real. Dones, joves i nenes es veuen exposades a diverses 

formes de violències digitals com poden ser ciberassetjament, 

sextorsion, xantatge, venjança. Responem des del ciberfeminis-

me, la sororitat i les lleis.

Ponents: Olimpia Coral Melo, activista feminista mexicana, 

impulsora de la Ley Olimpia. Alex Haché, Donestech i Programa 

Defensoras Digitales. Adriana Gil-Juárez, àrea de psicologia 

evolutiva i de l’educació UAB, especialitzada en violències 

de gènere digitals. Thais Ruiz de Alda, Red de Autodefensa 

Online.

Modera: Edurne Jiménez Pérez

Coordina: PUCVG

De 18’30 a 20’30h
TAULA RODONA 
Presencial i streaming. Edifici CCOO

TEIXINT RESISTÈNCIES FEMINISTES  
AL MÓN
Ens emmirallem en les lluites, reptes i èxits dels moviments femi-

nistes al món, des de la legislació i acords internacionals,  

però també i especialment des de l’activisme, entenent que  

la teoria necessita de l’acció, al carrer, als espais de participació, 

als espais de decisió, a la vida quotidiana, desafiant, impactant  

i transformant les realitats de les dones al món.

Ponents: Colectivo LASTESIS (colectivo artístico, interdis-

ciplinario y feminista de Valparaíso, Chile). Jaldía Abubakra, 

Movimiento Mujeres Palestinas Alkarama. Dialla Diarra, activista 

antirracista i feminista, fundadora i dinamitzadora de l’Ass. Dones 

Subsaharianes de Banyoles Legki Yakaru. Furia Mexicana, 

colectiva de migrantes mexicanas, feministas y antirracistas.

Modera: Almudena Rodriguez

Coordina: PUCVG
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DIVENDRES 5/11
De 10 a 12h
TAULA RODONA
Presencial i streaming. Edifici CCOO

ET DONARÉ ON MÉS MAL ET FA.  
VIOLÈNCIA VICÀRIA I PROTECCIÓ  
DE LA INFÀNCIA
La violència vicària no estava inclosa en la legislació fins que  

s’ha aprovat la llei. La utilització de les criatures per continuar 

amb la dominació i fer mal a la mare és un risc que cal tenir  

en compte en tots els processos de divorci i més encara quan  

hi ha denúncies prèvies. En les mesures de protecció es conti-

nua primant l’interès del pare agressor per damunt de l’interès 

i protecció dels infants. Cal un abordatge específic de la violèn-

cia vicària.

Ponents: Nati Veraguas, Dones amb empenta. Gemma  

Nicolás, Dones Juristes. Marisa Kohan, Diario el Público.  

Sonia Cervantes, Esalma. Alba Alfageme, psicòloga especialit-

zada en l’abordatge de les violències masclistes.

Modera: Laia Argimón

Coordina: Dones amb Empenta

De 16 a 18h
ACTIVITATS SIMULTÀNIES
Només presencial. Espai Francesca Bonnemaison

XERRADA 
LA PORNOGRAFIA COM A ESCOLA?  
EDUCACIÓ SEXUAL I JOVENT
Associació Gogara

Oferirem eines per entendre com influeix la pornografia hege-

mònica en la construcció de l’imaginari sexual de les persones 

joves i recursos per acompanyar-les des de l’educació sexual 

feminista.

XERRADA 
LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE,  
L’EXPRESSIÓ ECONÒMICA DE LA DESI-
GUALTAT QUE PATIM LES DONES  
AL MERCAT DE TREBALL. 

Secretaria d’Igualtat i Formació UGT Catalunya 

Explicarem què és la bretxa salarial, les causes , les conseqüèn-

cies i a la vegada també proposem quines serien les mesures 

que s’haurien de perdre per tal de poder escurçar-la.

DEBAT
DRET A DECIDIR: EL MERCAT I EL COS  
DE LES DONES 
Vocalia de Dones de l’AVVEE 

Introducció ponència entorn al llibre “Derecho a decidir: el mer-

cado y el cuerpo de la mujer”, de Carmen Domingo.  

Debat amb el públic assistent.

TERTÚLIA DIALÒGICA
SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA  
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
FACEPA 

La Tertúlia Dialògica feminista ens permet aprofundir i compartir  

les nostres impressions per la construcció col·lectiva del 

significat i coneixement a partir del diàleg igualitari amb totes 

les persones participants de la tertúlia. A través de les tertúlies 

dialògiques es potencia l’apropament, sense distinció d’edat, 

gènere, cultura o capacitat, a la cultura clàssica universal i al co-

neixement científic acumulat per la humanitat al llarg del temps.

XERRADA 
LA COEDUCACIÓ A CATALUNYA,  
PRÀCTIQUES I REPTES
Grup d’Educació i Gènere de la UAB i Associació Edualter

Presentarem una recerca multi-modal que combina tècniques  

pròpies de les metodologies basades en les arts, i tècniques 

participatives, amb una aproximació eminentment qualitativa  

i emmarcada  

en la Investigació Activista Feminista (IAF) sobre la Coeducació  

a Catalunya.

XERRADA
LA DISCAPACITAT DISCRIMINA  
O SEDUEIX? 
DONES NO ESTÀNDARDS
Conèixer el viure i conviure de les dones amb discapacitat  

o no estàndards en l’actualitat.
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DIVENDRES 5/11
De 16 a 18h
ACTIVITATS SIMULTÀNIES
Només presencial. Espai Francesca Bonnemaison

PRESENTACIÓ-TALLER
FEMBLOC: CAP A UN MODEL D’ABOR-
DATGE DE LES VIOLÈNCIES  
MASCLISTES DIGITALS A CATALUNYA 
Calala, Donestech, Fundació SURT i UB 

Presentació del projecte FemBloc centrat en desenvolupar  

un model d’abordatge de les violències masclistes digitals seguit 

d’un espai participatiu on debatre els principals reptes sobre  

la implementació d’una línia de suport a aquestes violències  

a Catalunya.

DRAMATÚRGIA
JO TAMBÉ
Laboratori escènic ME TOO, Projecte Minerva 

A través de la dramatúrgia creada amb textos basats en 

experiències personals, i acompanyats de música i dansa, ens 

endinsaran en la problemàtica que representa per a les persones 

que els han patit al llarg de la seva vida. Una peça amb un fort 

caràcter reivindicatiu i artístic que pretén fer visible el conflicte 

per desenvolupar una consciència col·lectiva, que permeti, tant 

la identificació i la denúncia dels abusos sexuals, com la seva 

prevenció. 

TALLER PARTICIPATIU
GRANS DONES: CERCLE DE DONES PER 
A MÉS DE 65 ANYS
Cuida la vida

Presentació teòrica-vivencial del projecte Grans dones.  

Es crearà un espai de trobada de dones a través d’exercicis  

de meditació i dansa.

De 16 a 18h
ACTIVITATS SIMULTÀNIES
On line

XERRADA
SENSE BARRERES / SEM BARREIRAS.  
PROJECTE D’INTERCANVI ENTRE  
INSTITUTS BARCELONA-INHAMBANE 
Almena Cooperativa Feminista i Arquitectura  

Sense Fronteres

Una experiència d’intercanvi que ha permès fer estretes les 

realitats de dos grups de joves de 15 i 16 anys de contextos di-

ferents, fent visibles les similituds, trencant estereotips i barreres 

culturals.

XERRADA
COM ENS AFECTEN LES MASCULINI-
TATS. SERVEI D’ATENCIÓ A HOMES 
JOVES DE LES TERRES DE L’EBRE
Associació Atzavara-arrels

El “Sahte joves” és un servei gratuït i d’assistència voluntària 

d’atenció a homes joves, d’entre 15 i 21 anys, que han exercit, 

exerceixen o creuen que poden arribar a exercir violència  

de gènere en les seves relacions afectives.

XERRADA
VIOLÈNCIES DE LES TRANSNACIONALS 
SOBRE EL COS DE LES DONES
CooperAcció

Es proposa una xerrada sobre les afectacions de les empreses 

transnacionals en les dones. Partint de la presentació de l’anàlisi  

de tres casos: Buenaventura, Quimbo y Barillas. S’exposaran 

els punts rellevants sobre la investigació per obrir una conversa 

sobre el tema amb les participants.

XERRADA
ÍNDEX DE QUALITAT SOCIAL, GÈNERE I 
DIVERSITAT DE L’ÀMBIT EDUCATIU
Associació Foergender Seal i PUCVG

Presentarem una proposta educativa que busca reduir les desi-

gualtats socials i de gènere cap a una educació transformadora.
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LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

DIVENDRES 5/11
De 18’30 a 20’30h
TAULA RODONA
Presencial i streaming. Edifici CCOO

ACTIVISME FEMINISTA COM A EINA  
TRANSFORMADORA PER COMBATRE  
LA VIOLÈNCIA SISTÈMICA  
Posarem en relleu la necessitat de l’activisme feminista com 

a eina de transformació i apoderament social. S’exposaran 

diferents visions de denúncia com són els Ecofeminismes que 

reclamen canvis estructurals i situen la vida al centre. Repassa-

rem la seva evolució fins als reptes actuals.

Ponents: Blanca Bayas, ODG, Acció Feminista.  

Silvia Aldavert, coordinadora de L’Associació Drets Sexuals  

i Reproductius i membre de la Campanya pel Dret a l’Avortament 

Lliure i Gratuït. Mireia Vidal Sapé, Associació Dones del Món 

Rural, ramadera i emprenedora, Agroturisme.  

Júlia Granell, Obliqües.

Modera: Júlia Granell

Coordina: PUCVG

DISSABTE 6/11
De 10 a 12h
ACTIVITATS SIMULTÀNIES
Només presencial. Espai Francesca Bonnemaison

CONTA CONTES I TALLER PARTICIPATIU
EL LLEÓ LLUMINÓS
ApoderArt

Prevenció del ASI. A partir d’una faula treballarem la diferència  

entre els bons secrets i els dolents, anomenarem les parts priva-

des del cos, i reflexionarem sobre possibles situacions.

XERRADA
LA VIOLÈNCIA OCULTA  
DELS MATRIMONIS FORÇATS
Associació Valentes i Acompanyades

Utilitzarem mitjans audiovisuals per explicar que són els matrimo-

nis forçats i les seves conseqüències, amb la presència de  

les dones que explicaran la seva història i vivència personal.

VÍDEO-FÒRUM
PROJECCIÓ I COL·LOQUI DOCUMENTAL  
“LA LUZ INVISIBLE”
Associació Hèlia

Documental que presenta la història de tres dones supervivents  

de violències masclistes vinculades a l’associació Hèlia  

i que podrien representar les experiències de tantes altres  

dones silenciades.

XERRADA
SEGURETAT URBANA DES D’UNA PERS-
PECTIVA FEMINISTA:  
SÍNTESI DE LES MARXES  
EXPLORATÒRIES A 44 MUNICIPIS

Col·lectiu Punt 6

Presentació del pòster “Volem ser lliures no valentes”, que recull  

els resultats i propostes de 44 Marxes Exploratòries desenvolu-

pades als Països Catalans sobre seguretat urbana des  

d’una perspectiva feminista interseccional.
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12-14h 
TAULA RODONA
Presencial i streaming. Edifici CCOO

MATERNITATS DISSIDENTS: FORMES  
DE RESISTÈNCIA DAVANT DEL RACISME  
I LA  ISLAMOFÒBIA
Abordarem com opera el racisme i la violència institucional al 

llarg del cicle vital, des de l’experiència viscuda durant  

la maternitat fins la trajectòria d’acompanyament en aquest 

mateix racisme als fills.  

Per fer-ho, comptarem amb la participació de diferents dones 

que a partir de posar en diàleg les seves vivències i coneixe-

ments ens aproximaran a pràctiques i realitats tant de resistència 

com de criminalització en l’àmbit educatiu, sanitari i durant la 

criança.

Ponents: Fatiha El Mouali, doctora en educació per la UAB.  

Col·lectiu MADRES, Banna Diatta, dona senegalesa, encarre-

gada al sector agroalimentari de Lleida.

Modera: Hajar Menssouri

Coordina: Associació Helia i Institut de les desigualtats

De 15 a 17h
TAULA RODONA 
Presencial i streaming. Edifici CCOO

MIND THE GAP: APROPANT POSTURES  
AL MOVIMENT FEMINISTA
Davant la greu situació social proposem un espai de diàleg unita-

ri obert al teixit associatiu que treballem pels drets i les llibertats 

de les dones per posar en comú idees per organitzar-nos  

i enfortir-nos cap a una mobilització efectiva.

Organitza: Entitats de la Plataforma

De 17’30 a 19h
CLOENDA
Presencial i streaming. Edifici CCOO

Acte de cloenda del XVII Fòrum, on compartirem les conclusions 

de les jornades, i gaudirem de les actuacions de Las Pibas 

Producen i el grup d’expressió corporal Dones de Blanc.

DISSABTE 6/11
De 10 a 12h
ACTIVITATS SIMULTÀNIES
Només presencial. Espai Francesca Bonnemaison

TALLER PARTICIPATIU
ESTIMEM-NOS! AMORS I SEXUALITATS 
LLIURES I DIVERSES
Cooperativa Trama

Com aprenem a lligar? Què esperem d’una relació romàntica? 

És la virginitat quelcom objectiu? A partir de dinàmiques partici-

patives, debats i el visionat de fragments audiovisuals reflexiona-

rem sobre l’amor, el sexe i qüestionarem l’hetero normativitat  

i el coit centrisme com a models únics de sexualitat.

VÍDEO FÒRUM
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LES XAR-
XES SOCIALS
Associació Mousiké

Taller per reflexionar sobre la violència masclista dins  

de les xarxes socials a partir del debat i l’audiovisual.

TALLER PARTICIPATIU.
ADIÓS AMORES PERROS 
Associació Enruta’t

En aquest taller treballarem la dependència emocional, l’autoes-

tima i les pressions que rebem per encaminar-nos a adoptar una 

actitud proactiva sobre la nostra vida i les nostres relacions! Per-

què volem amors lliurement escollits en les seves formes i fons.

DEBAT
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: VIENTRES  
DE ALQUILER “LA MALA GENTE”,  
DE NÚRIA GONZÁLEZ 
Debat sobre el negoci en l’àmbit mundial, europeu, espanyol  

i català que representa l’explotació reproductiva de les dones 

 i la mercantilització dels menors. 



FÒRUM JOVE
El Fòrum Jove s’ha consolidat com un espai de trobada 

i de reflexió entre persones joves, sobre aquelles qüesti-

ons d’actualitat al voltant de la lluita contra les violències 

de gènere. 

ENGUANY ES FARAN UN SEGUIT D’ACCIONS  

DIVERSES ADREÇADES AL PÚBLIC JUVENIL

XVII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

TRANSFORMA
La gimcana dels valors feministes per transformar  

el món.

#WECALLITFEMINISME
Campanya de sensibilització adreçada a joves.

TEATRE FÒRUM
Acció teatral preparada i dinamitzada per joves.

HACKATHÓ
en clau feminista.

Més informació i programa complet:

https://www.violenciadegenere.org/forum-jove-2021

https://www.violenciadegenere.org/forum-jove-2021
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Dijous 25 de novembre
MANIFESTACIÓ

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES  
I LES NENES
Manifestació unitària central a les 19h a Barcelona

Dilluns 15 de Novembre
CONCENTRACIÓ

CONCENTRACIÓ CONTRA  
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES  
I ELS FEMINICIDIS
19h Plaça Sant Jaume i cada tercer dilluns de mes. 

Organitza: 1 de cada 5 i PUCVG

Espai Francesca Bonnemaisson
EXPOSICIÓ

RELAT’ART
Creada per dones supervivents de tràfic per a l’explota-

ció dins del seu procés de recuperació. 

Fundació SURT

Dissabte 6 de Novembre
De 17’30 a 19h
CLOENDA
Acte de cloenda del XVII Fòrum on compartirem  

les conclusions de les jornades i gaudirem d’actuacions 

artístiques amb les Dones de Blanc  

i Las Pibas Producen

#WECALLITFEMINISME
Acció de la campanya de sensibilització adreçada a joves.

Organitza: CJB, Apòstrof i PUCVG

Dissabte 6 de Novembre
XIX JORNADES DE LA TAULA CATALANA 
PER COLÒMBIA

CINC ANYS DESPRÉS DE L’ACORD,  
ON ÉS LA PAU A COLÒMBIA?

De 10h a 11:30h 

TAULA 5 – La implementació a Montes de Maria: 

violències contra les dones i drets humans. 

De 11:30h a 13h

TAULA 6 – Balanç de la implementació de les mesu-

res de gènere a l’Acord

Més informació a www.taulacolombia.org

ACTIVITATS DESTACADES



PARTICIPA-HI!
 

FORMAT PRESENCIAL

INSCRIPCIÓ  
OBLIGATÒRIA  
I GRATUÏTA 

Fins al 31 d’octubre omplint  
el formulari a la web:  
violenciadegenere.org

Places presencials 

Les Taules Rodones s’emetran  
en streaming

SEGUEIX-NOS  
A LES XARXES SOCIALS

     @prouviolencia

       Plataforma Unitària  
       Contra les Violències  
       de Gènere

ETIQUETES PER SEGUIR  
L’ACTUALITAT A XXSS

#FòrumViolències2021

#violenciainstitucional

#feminismeslluitaiaccio

Il·lustració i disseny:
Lyona i Marc Torrent

Organitzen: Col·laboren:

http://violenciadegenere.org

