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VIOLÈNCIA SEXUAL 
NO VA DE SEXE, VA DE PODER

Assistim a un retrocés global dels drets de les 
dones al món. No només en el marc de la decisió 
del Tribunal Suprem dels Estats Units de fulminar 
el dret constitucional a l’avortament del país, un 
dret d’accés a un servei de salut essencial, sinó 
en l’augment constant de les violències masclistes, 
delictes sexuals, feminicidis, agressions i abusos, 
i també en l’agreujament de la bretxa de gènere, 
l’empitjorament de les condicions laborals de les 
dones i la feminització de la pobresa. La vida i la 
seguretat de les dones i nenes perillen en tots els 
àmbits: a casa, a l’espai públic i d’oci, a la feina, 
en l’entorn educatiu, a internet. A tot arreu. A tot el 
món. En tot moment.

Drets que pensàvem garantits es veuen 
amenaçats per l’avenç ferm dels moviments, partits 
i governs d’extrema dreta al món, que s’enfronten 
al canvi social i als valors que impulsen les lluites 
feministes. També a casa nostra. L’”antifeminisme” 
s’ha convertit en un contramoviment juntament amb 
la “feminacionalització” com a estratègia de la dreta 
radical, per impulsar més dirigents femenines i crear 
un discurs actualitzat que dissimuli el masclisme 
estructural. Anular lleis i polítiques contra la violència 
masclista, negar la seva existència en formen part. 
Discursos negacionistes, “blanquejats” massa 
sovint pels mitjans de comunicació que no posen 
en qüestió els privilegis d’un mandat masculí que 
es mou en total llibertat, i que calen en les noves 
generacions que normalitzen comportaments  
i actituds masclistes. I que aconsegueixen que  
1 de cada 5 joves negui l’existència de la violència 
masclista.

Assistim a millores legislatives importants que 
suposen un canvi de paradigma en el tractament 
de la violència sexual i que posen al centre el 
consentiment a l’hora de mantenir relacions sexuals, 
el reconeixement de la capacitat de decisió sobre 
el propi cos i la necessitat d’una educació sexual i 
reproductiva en totes les etapes educatives. Canvis 
essencials que necessiten però, un acompanyament 
real per garantir la seva aplicació i execució per 
part de tots els organismes públics. La violència 
institucional és també violència masclista, i es 
necessari abordar-la per prevenir-la i erradicar-
la, com la violència vicària, una forma de violència 
contra les dones que no compta encara amb una 
resposta legislativa a l’Estat Espanyol.

Les violències sexuals es denuncien cada cop 
més. La sensibilització i conscienciació social han 
provocat una major disposició de les dones víctimes 
d’agressions sexuals a denunciar-les. Però encara 
queda molta feina per endavant perquè el 80% dels 
delictes sexuals que no es denuncien, es detectin i 
s’erradiqui el qüestionament de les víctimes en el seu 
pas pel sistema policial i judicial. 

L’espai del Fòrum acull totes les reflexions i 
està obert a totes les estratègies compartides, a 
tots els debats que ens porten a l’eliminació de les 
violències masclistes. El Fòrum convida a tota la 
ciutadania a compartir les seves idees, experiències 
i accions.

Les persones joves disposaran un any més d’un 
espai d’acció propi: “Transforma: la gimcana de 
valors feministes”. Un Fòrum Jove ple d’activitats 
participatives on trobaràs el teu lloc i puguis alçar 
teva veu.

Consulteu el programa en les múltiples activitats 
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! 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 EN EL FÒRUM 
I SUMA’T A LA LLUITA CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
 
Barcelona, novembre de 2022



DIJOUS 3/11
9 h
BENVINGUDA I INAUGURACIÓ
Actuació de benvinguda a càrrec de la cantant Gisele Cornejo.

De 9’30 a 12 h
TAULA RODONA

VIOLÈNCIA SEXUAL, 
NO VA DE SEXE, VA DE PODER
L’ essència de la violència sexual no és el sexe, no és el desig irre-

frenable cap a la víctima. L’ essència de la violència sexual és el 

mandat de masculinitat: una reafirmació del poder, control i domi-

nació en la qual els homes se socialitzen al sistema patriarcal. La 

masculinitat està permanentment a prova, i ha de ser revalidada 

pels homes entre els seus pars.

Ponents: Clara Serra, filòsofa, escriptora i ex política especia-

litzada en feminisme. Laia Serra, advocada penalista experta en 

igualtat de gènere. Nerea Barjola, politòloga, activista feminista, 

investigadora i escriptora. Lorena Garrido, advocada, professora 

i investigadora.

Modera: Ana Nahxeli Beas, Associació AADAS

Coordina: PUCVG

De 12’30 a 14’30 h
GRUPS DE TREBALL

Amb les participants i algunes expertes, crearem diferents grups 

de treball amb l’objectiu d’aprofundir sobre violències sexuals.

GT1/ #MeToo a l’àmbit acadèmic i laboral, 

més enllà de Hollywood. 

L’assetjament sexual ha estat sinònim de silenci per dècades, amb 

el moviment #MeToo vam començar a trencar el silenci. Analitzem 

les recents denúncies des de diferents sectors de la societat a 

Catalunya: universitat, món laboral, àmbit social, institut del teatre. 

No callarem, mai més.

Ponent: Mar Joanpere 

GT2/ Quan la pornografia substitueix 

l’educació afectiva-sexual. 

Amb la imparable disponibilitat i accessibilitat de les noves tecnolo-

gies, cada vegada més joves s’inicien en l’aprenentatge i compren-

sió de la seva sexualitat a través de la pornografia mainstream, on 

prima un imaginari masclista, denigrant i coitocentrista, saturat de 

relacions heteropatriarcals de poder i rols de gènere. Analitzem la 

necessitat d’una educació afectivosexual àmplia, integral i inclusiva.

Ponent: Candela, cooperativa d’acció comunitària i feminista.
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GT3/ Solament sí és sí: parlem de consentiment 

i llibertat sexual.

Del “Hermana, yo sí te creo” a la Llei de Llibertat Sexual, posem 

el focus en el consentiment com a element clau en la sanció i 

prevenció dels delictes sexuals, i la protecció i reparació integral 

de les supervivents. Perquè solament sí és sí, i la resta, avui ja sí, 

és delicte.

Ponent: Lidia Puigvert 

     

GT4/ Pobresa, dependència i capacitisme: factors de risc 

per patir violències sexuals.

En el sistema capitalista heteropatriarcal en què vivim, l’apo-

rofòbia i capacitisme campen lliurement, constituint factors de 

risc per certs col·lectius de dones de patir violències sexuals. 

Conversem sobre les violències vers dones en situació de carrer 

i dones amb diversitat funcional, i les relacions de poder que les 

potencien i fonamenten.

Ponent: Dones No Standards

14:30 h
DINAR COL.LECTIU A LA BONEMAISSON

15 h
COL.LOQUI 

EXPERIÈNCIES DE RESISTÈNCIA SOCIO-
ECONÒMICA A COLÒMBIA I AL PROCÉS 
MIGRATORI A CATALUNYA.
Tractarem experiències d’autoorganització, apoderament i 

emprenedoria de dones i grups de dones en contextos de 

vulneració de drets, des del Magdalena Medio colombià, fins a 

Catalunya al procés migratori, amb lideresses d’organitzacions 

especialitzades des d’on compartir la seva trajectòria i alternati-

ves socioeconòmiques, des d’una anàlisi crític feminista.

Ponents: Silvia Yáñez, organización Femenina Popular. Clara 

Romero, Mujeres Pa’lante. Norma Véliz, Mujeres Unidas entre 

Tierras. Daybelyn Juares, Associació Amb Cura.

Modera: Betty Puerto, de La Colectiva de Mujeres Refuigiadas, 

Exiliadas y Migradas. Associació Huitaca. 

Coordina: PUCVG



DIJOUS 3/11
17 h
TAULA RODONA

LA COEDUCACIÓ TRANSFORMADORA 
COM A MARC DE LA PREVENCIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES
Es tracta d’una taula de diàleg on compartir experiències; 

identificar resistències i aliances; i marcar línies de treball per 

accions futures. Aquesta taula es crea amb l’objectiu de conver-

tir-se en un altaveu de transformació social sobre la prevenció 

i la Coeducació social Transformadora. Volem qüestionar la 

Prevenció, les seves expectatives i les mancances que d’ella es 

deriven. La verdadera capacitat d’actuació dels i les professionals 

i l’impacte real sobre les persones i la societat en general. Volem 

unificar esforços per tal de crear un front comú per combatre les 

desigualtats de gènere i fomentar una societat cada vegada més 

justa i igualitària.

Ponents: Asun Pié, professora de psicologia i ciències de 

l’educació. Rosa Maria Aznar, docent i experta en coeducació. 

Miriam Comet, professora associada dep mètodes investigació i 

diagnòstic en l’educació. GREDI.

Modera: Maria Cabral, Associació El Safareig

Coordina: El Safareig

19 h
TAULA RODONA 

EL PATRIARCAT ÉS UN JUTGE: 
EL DRET A L’AVORTAMENT AMB UNA 
MIRADA GLOBAL
El 2022, als Estats Units s’ha anul·lat el dret constitucional a 

l’avortament; però, aquest mateix any també s’ha despenalitzat 

la interrupció voluntària de l’embaràs a Colòmbia. Parlem dels 

llums i les ombres dels drets sexuals i reproductius de les dones 

al món, i de la lluita per prendre el control dels nostres propis 

cossos.

Ponents: Silvia Aldavert. Coordinadora de L’Associació Drets 

Sexuals i Reproductius i membre de la Campanya pel Dret a 

l’Avortament Lliure i Gratuït. Noelia Igareda, jurista, professora 

de la UAB i investigadora d’Antigona. Almudena Rodriguez, 

Women’s Major Group. Mayra Alejandra Acuña i Ángela 

Ocampo, La Manada, Colectiva Feminista de Derechos Huma-

nos.

Modera: Gemma Altell, Psicòloga social especialista en violèn-

cia masclista i co-directora de G360

Coordina: Associació de drets sexuals i reproductius
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DIVENDRES 4/11
De 9:30 h a 12 h
TAULA RODONA

TRENQUEM EL SILENCI CONTRA EL 
MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL 
DE FILLS I FILLES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA VICÀRIA
La violència vicària és la violència masclista exercida contra fills i 

filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. Actu-

alment, i malgrat la llei i la seva modificació, continuen havent-hi 

situacions perilloses per les criatures. Debatrem sobre com 

cal exercir aquesta protecció en els règims d’estades amb el 

progenitor i reclamarem una coordinació entre els jutjats penals 

i de família.

Ponents: Sonia Cervantes, Esalma. Joshua Alonso, agent 

d’igualtat. Gemma Nicolás, Dones Juristes. Patricia Fernández, 

Periodista.

Modera: Alba Garcia, experta de gènere

Coordina: GIP (Grup Incidència Política), PUCVG

De 12:30 h a 14:30 h
TAULA RODONA

IMPACTE DE LES ÚLTIMES REFORMES 
LEGALS SOBRE VIOLÈNCIA VICÀRIA
Les dones juristes ens mostraran la importància de l’avenç en les 

lleis que afavoreixen a les dones i les greus conseqüències de la 

seva aplicació quan el sistema encara és pervers.

El sistema judicial ha de vetllar per la protecció dels i les menors 

així com de les dones que pateixen violència vicària i qualsevol 

mena de violència. Les mesures aprovades són un pas més per 

la lluita d’aquestes violències, en canvi, és necessari implemen-

tar-les de manera efectiva i formar amb perspectiva de gènere 

a qui les han d’aplicar. Els jutges i jutgesses han d’entendre els 

mecanismes de la violència de gènere. No tot s’arregla a cop 

de Llei.

Ponents: Eva Lucena, advocada responsable de la comissió 

d’igualtat de Dones Juristes. Natàlia Sanandreu, jurista i vice-

presidenta de Dones Juristes.

Modera: Marisa Fernández, advocada feminista.

Coordina: Dones Juristes
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>ESCRIPTURA CREATIVA
VOLS CREAR EL TEU HAIKU PER AL 25N?
 Vine a compartir l’experiència d’expressar el rebuig de la violència 

masclista a través d’un Haiku (poema breu japonès). Explicarem 

com i oferirem material per la teva pancarta.

Dinamitza: Apoderart

>BONA PRÀCTICA
“VIVIR SIN MIEDO”
Presentació dels videoclips Juntas i Dale DLT en el marc de la 

campanya de prevenció de violències Vivir sin miedo. Context en 

el qual es desenvolupa la campanya i reflexió sobre aprenentat-

ges durant el procés d’elaboració dels videoclips del Perú i estat 

espanyol.

Dinamitza: Entrepobles

>ACTIVITAT VIVENCIAL, 
TEATRAL, CORPORAL 
APODERAMENT VIVENCIAL
Ens aproparem i viurem en la nostra pròpia pell el que entenem 

com apoderament, sentir i experimentar estar apoderades, 

experiència corporal per connectar amb el poder personal.

Dinamitza: Caren Federica Niemann

>COL·LOQUI
LA SITUACIÓ DE LES DONES 
A L’IRAN I L’AFGANISTAN
Durant més de quaranta anys, les nacions de l’Afganistan i l’Iran 

han viscut sota els braços tacats de sang de dictadors religiosos 

i fonamentalistes islàmics, on les dones eren les principals 

víctimes. Volem explicar l’experiència actual de les nostres dones 

a l’Afganistan que marxen als carrers amb el lema “pa, treball i 

llibertat”, i de la mateixa manera les dones lluitadores de l’Iran 

que amb el lema “dona, vida i llibertat” han donat visibilitat inter-

nacional al seu moviment.

Dinamitza: Malalai Joya, activista internacional pels drets de les 

dones i pels drets humans a l’Afganistan i exdiputada del parla-

ment afganès. Shima Ahmadi, Universitat de Girona.

DIVENDRES 4/11
De 12:30 a 14:30 h
TAULA RODONA

DESARMAR LA MASCULINITAT:
TRANSFORMACIÓ I ROL DELS HOMES
AL SISTEMA PATRIARCAL 
La masculinitat, els rols de gènere, les relacions de poder, són 

elements apresos al procés de socialització patriarcal, basant-se 

en mandats socioculturals àmpliament estesos i, com a tals, es 

poden desaprendre. Revisem els fonaments de la masculinitat 

hegemònica, directament relacionada amb les desigualtats de 

gènere i les violències masclistes, i proposem formes d’impulsar 

maneres més respectuoses, horitzontals, equitatives i amoroses 

de relacionar-nos.

Ponents: Anna Galí, Fil a l’agulla. Martín Frasso, antropòleg 

social i cultural. Plural. Benjamín Pereira, Psicòleg, associació 

Quiero Crecer. DaneliciousTM, creador de contingut

Modera: Lluc Pagès

Coordina: Associació Homes Igualitaris

De 16 a 18 h
>>ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>SIMPOSI 
SAFESHELTER: ENFORTINT LA PROTEC-
CIÓ A LA INFÀNCIA ALS CENTRES D’ACO-
LLIDA PER A DONES
Quines són les necessitats d’infants als centres d’acollida i com 

es poden cobrir millor? Presentarem els principals resultats del 

projecte SafeShelter.

Dinamitza: Associació Conexus

>XERRADA 
LA PORNOGRAFIA COM A ESCOLA? 
EDUCACIÓ SEXUAL I JOVENT 
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.

Dinamitza: Associació Gogara
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DIVENDRES 4/11
De 16 a 18h
>>ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>TERTÚLIA 
TERTÚLIA DIALÒGICA FEMINISTA
La Tertúlia Dialògica feminista ens permet aprofundir i compartir 

les nostres impressions per la construcció col·lectiva del sig-

nificat i coneixement a partir del diàleg igualitari amb totes les 

persones participants de la tertúlia. 

Dinamitza: Facepa

De 18 a 20 h
TAULA RODONA
 
L’EMERGÈNCIA FEMINISTA DAVANT ELS 
DISCURSOS NEGACIONISTES:  
L’AVENÇ DE L’EXTREMA DRETA I EL TRAC-
TAMENT MEDIÀTIC DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Declarem una emergència feminista davant l’amenaça de l’avenç 

de postures polítiques ultraconservadores i patriarcals a l’Estat 

espanyol, Europa i al món que neguen les violències masclistes, 

omnipresents i legitimades des dels mitjans de comunicació que, 

amb els seus posicionaments i mirades freqüentment estereoti-

pades i sensacionalistes, blanquegen i justifiquen les violències 

estructurals del patriarcat vers les dones.

Ponents: Beatrice Duodu, periodista feminista. Projecte UNA. 

Cristina Pulido, El Diario Feminista. Anna Celma, La Directa.

Modera: Marta Molas, La Clara comunicació.

Coordina: PUCVG

20 h
MARXA EXPLORATÒRIA NOCTURNA
Analitzem l’espai públic amb perspectiva feminista. 

Dinamitza: Col·lectiu punt 6

DISSABTE 5/11
De 10 a 12 h
>>ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>DISCUSSIÓ CREANT RODES 
D’IDENTITAT
CONSENTIMENT I PODER
Una discussió sobre la teoria de l’alliberament i com podem usar 

el consentiment per aconseguir l’alliberament.

Dinamitza: Shaina Joy Machlus

>ACTIVITAT FÍSICA
TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Introducció a l’Autodefensa Feminista: amb l’objectiu de  facilitar 

l’apoderament de les dones, i que puguin adquirir eines per a 

respondre a agressions físiques, verbals o psíquiques presents o 

potencials en la nostra quotidianitat.

Dinamitza: Clarissa Fontana

>TALLER VIVENCIAL
APODERANT-NOS 
DELS NOSTRES COSSOS
Aquest taller ens convida a immergir-nos en un procés d’autoco-

neixement, auto exploració i expressió a través del moviment, la 

música i la dansa lliure.

Dinamitza: Associació Enrutat

>CONVERSA
DE NOU, QUÈ ÉS EL FEMINISME?
Fa quaranta cinc anys Magda Oranich va publicar el llibre “Qué 

es el feminismo”.  En aquest moment la confusió ha esclatat 

també dins el mateix moviment feminista.  Aquesta confusió ha 

estat induïda des de dalt del sistema patriarcal que té el repte de 

destruir qualsevol conquesta que qüestioni el seu “statu quo”.

Conversa amb  Dolors Reguant i Josefina Caro, Federació de 

Dones de Badalona.



DISSABTE 5/11
De 10 a 12 h
TAULA RODONA
Aquesta taula s’emet en streaming

VIOLÈNCIA MASCLISTA, JUSTÍCIA 
I REPARACIÓ
Què està passant amb les famílies de les vícitimes per violència 

masclista, com actua la legislació? Debatrem sobre aquesta 

realitat i les seves conseqüències.

Ponents: Luz Marina Rodríguez, suport a familiars supervivents 

de violència de gènere des de l’assemblea Todas somos Guacy. 

Cecilia Piris, advocada, especialitzada en atenció a víctimes de 

violència de gènere i membre de l’associació Clara Campoamor. 

Teresa Sáez, especialista en polítiques de gènere, tècnica 

d’igualtat i fundadora de Lunes Lilas. María del Mar Daza, Dra. 

en dret, experta en victimologia i violència de gènere i analista 

jurista a Feminicidio.net.

Coordina: COMPI

Modera: Ana María Hernández Rodríguez, presidenta de 

COMPI

De 10 a 12 h
>>ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>DANSA
DANSANT LA CURA
Una proposta de procés vivencial a través de la bio dansa que 

ens convida amb la música, el moviment, les emocions i el grup, 

a l’experiència intensa de l’Aquí i Ara, i a la trobada autèntica 

d’una mateixa, de l’Altra i del que ens envolta.

Dinamitza: Cuida la Vida

>TALLER DE TEATRE
AMORS QUOTIDIANS:
DESMITIFICACIÓ DE L’AMOR ROMÀNTIC 
I NOVES MASCULINITATS
Taller teatral sobre la desmitificació de l’amor romàntic i noves 

masculinitats

Dinamitza: Mousiké

>TALLER
SEX QUIZ.
JOC DE PREGUNTES I RESPOSTES
Vols posar-te a prova amb el joc del Sex Quiz? Trencarem tots 

els mites sexuals que hem après des de la infància

Dinamitza: Raíz Violeta

>GRUP DE TREBALL
ASSETJAMENT SEXUAL 
AL MÓN LABORAL
Farem grup de treball per explicar l’assetjament sexual i per raó 

de sexe en el món laboral d’una forma dinàmica i participativa 

L’assetjament sexual i per raó de sexe que patim les dones en el 

món laboral

Dinamitza: UGT

De 12 a 14 h
TAULA RODONA
DONES AL CENTRE: 
EXPERIÈNCIES, BONES PRÀCTIQUES 
I ACCIÓ FEMINISTA ALS BARRIS
Posar en evidència l’existència de la violència masclista a la 

ciutat i apostar per treballar conjuntament amb la xarxa de veïnes, 

entitats socials i feministes, associacions de comerciants és clau 

per erradicar-la. Aquesta taula vol recollir diferents experiències 

que han nascut des de les entitats veïnals o socials per identifi-

car les violències sexuals i construir col·lectivament accions per 

prevenir-les i acompanyar la població en la reflexió i consciencia-

ció sobre les actituds patriarcals, el seu origen i oferir un context 

de seguretat i suport a les dones.

Ponents: La Sagrera en Femení. Associació Hèlia. El Poblet fe-

minista. Confavc. Accions FEM. Les Vilaretes, Espai Feminista. 

Totes som punts liles de Sant Antoni.

Modera: Patricia Melgar

Coordina: Entitats de la PUCVG

14 h
DINAR DE CLOENDA
Dinar on presentarem les conclusions amb relatoria gràfica i 

gaudirem de l’actuació de les Dones de Blanc.

18 h
ACTE FINAL
Lloc: Plaça Comercial, al costat del Mercat del Born.

ESPECTACLE: LLIURE I SALVATGE
Poemari feminista i de resistència. Stop Violències.

CONCERT FEMINISTA 
AMB KETEKALLES!!!
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El Fòrum Jove és un espai de trobada i reflexió sobre  
qüestions d’actualitat al voltant de la lluita contra les violències  
de gènere adreçat a persones joves diverses, centres educa-
tius i entitats del lleure i l’acció social. 

Enguany proposem la segona edició del ‘Transforma, la gim-
cana dels  valors feministes per transformar el món’, un  
viatge en clau feminista per conèixer situacions de desigualtat  
i vulneració dels Drets Humans a diferents indrets del món  
i, a la vegada, estratègies generades per reivindicar una vida 
lliure de violència.

XVIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

L’ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ DURANT  
EL FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE,  
I EN LA SEVA SEGONA EDICIÓ, TINDRÀ LLOC EL  
DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE DE 9’30H A 13’30H  
AL PARC DEL FÒRUM DE BARCELONA.

DIVENDRES 4/11

De 9:30 a 13:30 h

FÒRUM JOVE



XVIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

DIA INTERNACIONAL PER 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈN-
CIA VERS LES DONES  
I LES NENES 
 
Divendres 25 de novembre

Manifestació unitària central a les 18:30h a Barcelona

Actuació de les Dones de Blanc “Enllaçant vides” en el 

marc dels actes del #25N de TMB

TRIBUNAL POPULAR  
FEMINISTA
Dissabte 12 de novembre
De 10 a 18 h
Cotxeres de Sants
Organitza: Novembre feminista.

EXPOSICIONS

Espai Francesca Bonnemaisson
Del 2 al 17 de novembre

LES FILLES I FILLS DE LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE
Exposició de dibuixos, part del treball terapèutic amb les 

i els menors víctimes de violència de gènere. 

És l’expressió de l’horror i el terror. 

LLIURES I SENSE POR
Exposició que reflexiona sobre què són les violències 

sexuals, com identificar-les, quines són les causes i què 

es pot fer davant situacions de violència.

CLOENDA

Dissabte 5 de novembre
14 h
Acte de cloenda del XVIII Fòrum. Dinar amb les conclu-

sions de relatoria gràfica i l’actuació de les Dones de 

Blanc.

18 h
Plaça Comercial (davant del mercat del Born)

ACTE FINAL AMB L’ESPECTACLE: 
LLIURE I SALVATGE 
Poemari feminista i de resistència. Stop Violències. 

CONCERT FEMINISTA AMB EL 
GRUP DONES FORTES,  
KETEKALLES 
El seu discurs, proper i transgressor, i la diversitat 

rítmica, fresca i variada, ens presenten una alternativa 

arriscada que fa impossible no distingir la seva música 

quan les escoltes.

CONCENTRACIÓ:  
PROU FEMINICIDIS! 
Dilluns 21 de novembre
19 h
Plaça de Sant Jaume
(i cada tercer dilluns de mes)

Acte per denunciar els assassinats de dones i rendir 

homenatges a les víctimes.

CONCERT FEMINISTA

Dijous 10 de novembre
Sala Luz de Gas
(Carrer de Muntaner, 246, Barcelona)

ELENA GADEL & MARTA ROBLES

Elena Gadel & Marta Robles canten “Les dones de la 

meva vida”, un espectacle de música i poesia vindicant 

l’autoria musical de les dones en una simbiosi amb l’art 

i la poesia. Dones de discurs punyent i revolucionari. 

Dones que sacsegen a través del seu art. Petites joies 

que van arribar per quedar-se a la memòria i a la pell 

també dels que observen.

ACTIVITATS DESTACADES



SEGUEIX-NOS  
A LES XARXES SOCIALS

    @prouviolencia

       Plataforma Unitària  
       Contra les Violències  
       de Gènere

ETIQUETES PER SEGUIR  
L’ACTUALITAT A XXSS

#FòrumViolències2022

#ViolènciaSexual

#FòrumJove

PARTICIPA-HI!
 

FORMAT PRESENCIAL

INSCRIPCIONS  
FINS EL 31 D’OCTUBRE 

Les inscripcions són obligatòries i gra-
tuïtes, omplint el formulari a la web:  
violenciadegenere.org

Les Taules Rodones s’emetran  
en streaming

El XVIII Fòrum es farà 
a l’Espai Francesca Bonemaisson, 
coincidint amb la celebració dels 
150 anys.

ESPAI 
FRANCESCA 
BONEMAISSON

Carrer de Sant Pere Més Baix, 7 
Barcelona.

Contacte amb l’entitat: 

T/ 627 398 316 

plataforma@violenciadegenere.org
Il·lustració i disseny:
Lyona i Marc Torrent

Organitzen: Col·laboren:


