DIJOUS 18 DE NOVEMBRE
III FÒRUM EUROPEU

9:30h Debat
Debat al voltant de com fem xarxa
12:30h Debat
Debat sobre com ha afavorit l’aprovació
de la LO 3/2007 d’igualtat efectiva de dones i homes,
en la lluita contra la violència vers les dones
16:00h Taula rodona
Discriminació de les dones en el món laboral.
Directives europees al respecte
18:30h Conferència final
Eines per reforçar l’eradicació de la violència
de gènere. L’euroordre

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
VI FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

12:30 Lliurament de premis del
Concurs per l’eradicació de la violència masclista
19:00h Taula rodona
NOVES MASCULINITATS
Canviant estereotips des de l’educació

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

12:00h Taula rodona
LA DONA INVISIBLE:
una forma de maltractament
17:00h Taula rodona
Moviment reaccionari contra la lluita pels drets
de les dones

CLOENDA

Lectura de manifest, Silvia Bel
Actuació musical de Murfila
Homenatge a les dones que pateixen violència
de gènere, a càrrec de Dones de Blanc

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere
prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org

Entitats adherides:
Acció contra la violència domèstica; Asociación para la cooperación con el sur-Las Segovias; AVV Baix Guinardó; AVV Can Baró;
AVV Font de la Guatlla; AVV Sagrada Família;Vocalia de la dona AVV
Esquerra de l’eixample; Vocalia de les dones de l’AVV de la Vila de
Gràcia; Vocalia de la dona AVV Sant Antoni; VERN Coordinadora
d’entitats de la Verneda de Sant Marti; La pizarra de Raimunda; Associació Dones Juristes; Associació de dones Ciberdona; Associació
de dones Heura; Associació de dones no estàndards; Nàiades. Associació jove de dones feministes; Associació de dones Pla de les
bruixes; SURT, Dones per la inserció laboral; Grup de dones CREA:
SAFO. Universitat de Barcelona; Grup de dones de Can Cuyàs; Dones x Dones; Dones en Xarxa; Dones d’Horta; Associació de dones
periodistes de Catalunya; Dones sense fronteres; Dones lliures de
Barcelona; Dones d’Igualada; Dones de vol; Fundació Maria Aurèlia
Capmany; El safareig, grup de Dones Feministes; Associació Violeta
contra la violència de gènere; Ni Bella Ni Bèstia; Grup dones centre social de Sants; Sakura-Onna; Genera; CAPS-Associació dona
i salut; Grupo 39 y más; Themis. Asociación de mujeres juristas;
L’Escletxa; Licit; Lobby de dones de Catalunya; Llibreria Pròleg;
INFINITA. Consultora de género y diversidad; Associació Candela;
Mujeres pa’lante–Maloka; Violencia stop, Centre de Cultura Popular Montserrat; Associació homes cvg Badalona; AHIGE-Asociación
de hombres por la igualdad de género; Homes en diàleg; Ona nova
(Marina-Zona Franca); Associació de benestar i desenvolupament
(ABD); Adama; Fundació Indera; Fundació Orfeó Gracienc; AEP-Associació d’estudiants progressistes; Plataforma de dones de Blanes;
Plataforma d’entitats i veïns del Barri de la Mina; Plataforma contra
les violències de gènere de Rubí; Plataforma contra les violències de
gènere de Sant Adrià; Federació d’associacions de dones de l’Anoia;
Federació de dones de Catalunya per la igualtat; FACEPA-Federació
d’associacions culturals i educatives de persones adultes; Creación
positiva; SOS Racisme; IDH Igual; Fundació Claror; Fundació Igenus;
Consell de les dones del districte de Gràcia; Consell de les dones
del districte d’Horta-Guinardó; Consell de les dones del districte
Sants-Montjuïc; FAV Barcelona; FAV Hospitalet; Confederació d’associacions de veïns de Catalunya; Llibreria Pròleg; Attac Catalunya;
CCOO de Catalunya; AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya; UGT
de Catalunya; USOC de Catalunya; Secretaria de la dona USTEC;
Secretaria de la dona IAC; Federació d’ensenyament de la CGT
de Catalunya; CJC-Joventut comunista; Joventuts socialistes de
Catalunya; Entesa per Pallejà; Esquerra Republicana de Catalunya;
Esquerra Unida i Alternativa; Iniciativa per Catalunya-Verds; Dones
del PCC; Secretaria de les dones del PSC; Dones del PSUC-VIU;
Consell de la joventut de Barcelona; Institut Català de les Dones;
Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona; Regidoria de la Dona i Joventut.

Espai Francesca Bonnemaison · Sant Pere més Baix 7, Barcelona

VI FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES
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Il·lustració: Roser Pineda · Disseny+impressió Fundació Tam-Tam · Paper 100% de reciclat

CONCENTRACIÓ Plaça Sant Jaume
Organitza: Xarxa de Dones Contra la Violència
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Espai Francesca Bonnemaison Sant Pere més Baix 7 · Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona

Durant els dies
19 i 20 de novembre
el VI FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE serà un espai
de participació, reflexió
i aprenentatge. Un espai
per «trencar el silenci»
a través de la participació
activa de totes les
persones assistents.
L’objectiu és generar
una reflexió crítica al
voltant de diversos
espais socialitzadors
o expressions culturals,
com poden ser el
cinema, la premsa o la
música que perpetuen
les relacions desiguals
i la discriminació vers
les dones i, alhora, veure
què podem fer i quines
eines tenim com a
dones i homes per
a lluitar contra la
violència de gènere.
A QUI VA ADREÇAT?
• Al jovent i adolescents, demostrant-los
els avantatges d’una societat més solidària
i igualitària entre els dos sexes.
• A mares, pares i familiars, posant al seu abast
informació i mostrant la importància de la
prevenció de la violència des de la perspectiva
de gènere.
• Al teixit associatiu i la ciutadania en general,
fent palès que el repte social d’acabar amb
la violència és cosa de totes i tots.

PARTICIPA!
FES LA TEVA INSCRIPCIÓ
Inscripció gratuïta,
Individual o de col·lectius:
inscripcions@violenciadegenere.org
T. inscripcions 605 192 628
Places limitades
Organitza:

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

III Fòrum europeu
9:00 a 9:30h
BENVINGUDA I ACREDITACIONS
9:30 a 12:00h · Debat
DEBAT AL VOLTANT DE COM FEM XARXA
Posada en comú de les experiències que s’estan duent a
terme a Catalunya, a la resta de l’estat i a diferents països
europeus, sobre prevenció de la violència de gènere en
l’àmbit de l’educació, de recuperació de les dones, de
seguiment de les lleis, etc. Poder compartir les diferents
campanyes, accions i projectes que estem treballant
a cada territori.
Participants en el debat:
Diverses plataformes i associacions de tot Europa.

12:00 a 12:30h · Pausa-cafè
12:30 a 14:00h · Dues activitats simultànies
Debat
DEBAT SOBRE COM HA AFAVORIT
L’APROVACIÓ DE LA LO 3/2007
D’IGUALTAT EFECTIVA DE DONES
I HOMES, EN LA LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Sala d’exposicions.Vestíbol Espai Francesca
Bonnemaison:
El grup de Les Golfes Il·lustració amb el seu
art, contribueixen a la reflexió i la recerca
d’alternatives que ens permetin construir relacions
en les que no hi càpiga cap tipus de violència.
Centre de Cultura de Dones, 2a planta:
Exposició dels treballs presentats al
VI Concurs per l’eradicació de la violència
masclista, tot destacant els guardonats.
Col·laboren:

Video-fòrum
NO ÉS UN JOC
Documental sobre l’explotació infantil. Debat sobre els
diferents tipus de violència i els seus efectes psíquics i físics
sobre la població infantil i adolescent.
Secretaria de Formació Sindical i Cultura de CCOO

COM TENIR BON ROTLLO EN LA PARELLA
Mitjançant tècniques de role playing, analitzarem quin tipus
de relacions s’estableixen entre els joves (rols, patrons
conductuals, diàlegs i emocions).
Begoña Serra i Joan Bustamante

PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’ASSETJAMENT
SEXUAL A LA FEINA

Els missatges adreçats a les noies i els missatges adreçats
als nois en la publicitat. Identificació amb aquests missatges:
ens «manen» com hem de ser i relacionar-nos?
El Safareig (dos tallers simultanis)

Dues accions feministes internacionals contra la
militarització i la guerra: Colòmbia i República Democràtica
del Congo. Reflexió sobre els vincles existents entre la
violència contra les dones, els conflictes i la militarització.
Marxa Mundial de les Dones

Prevenció en matèria d’assetjament sexual a la feina.
L’assetjament sexual com a violència de gènere. Què
és l’assetjament sexual? Què s’ha de fer davant aquestes
conductes? On s’ha de dirigir la persona que ho pateix?
Quines conseqüències té sobre la salut de la joventut
que ho pateix? Avalot i UGT de Catalunya

14:00 a 16:00h · Pausa-dinar

LA MITJA TARONJA, EXISTEIX, O NO?

16:00 a 18:00h · Xerrada-Taller participatiu
ROSTRES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
EN DONES IMMIGRANTS

A partir del diàleg, jocs i role-playing, analitzarem què és això
del sexe i el gènere, sobre els rols tradicionals en homes
i dones, la relació de parella adolescent i les relacions
abusives i estratègies per evitar-les i/o enfrontar-les.
ABD. Associació Benestar i Desenvolupament

Juntes reflexionarem sobre els rostres de la violència
de gènere vers les dones immigrants. Analitzarem què
impliquen els processos migratoris (sensació de pertinença,
identitat, xarxes socials limitades, etc). Aquests factors fan
que les dones immigrants siguin més vulnerables davant
la violència?
Xarxes convidades: Mujeres Pa’lante, Col·lectiu Maloka.

16:00 a 18:00h · Taula rodona
DISCRIMINACIÓ DE LES DONES
EN EL MÓN LABORAL.
Directives europees al respecte
A Europa, després de l’accés massiu a l’educació de les
dones. Per què continua la discriminació i la violència
en el treball? Per què continuen dirigint els homes?
Ponents: Sra. Lidia Puigvert Mallart, professora de Sociología
de la Universitat de Barcelona, assessora de violència
de gènere del Lobby Europeu de Dones i membre del
Grup de Dones CREA: SAFO, i Sra. France Sponem Perez,
Vice Presidenta del Comité de les Dones de la CES
(Confederació Europea de Sindicats).

18:00 a 18:30h · Pausa-cafè
18:30 a 21:00h · Conferència final
EINES PER REFORÇAR L’ERADICACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. L’EUROORDRE
Proposta de l’euroordre de protecció a les víctimes de
violència. Impuls per un Observatori a nivell europeu.
Necessitat d’indicadors comuns i de legislació europea
contra la violència vers les dones.
Ponent: Sra. Carmen Romero López, Eurodiputada del
Parlament Europeu. Presenta Sra. Montserrat Vilà Planas,
presidenta de la Plataforma unitària contra les violències
de gènere.

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE. MATÍ

VI Fòrum contra
les violències de gènere
Aprèn com es realitza un programa de ràdio amb un punt
de vista diferent: el de les dones! Vocalia de les Dones l’AVV
de la Vila de Gràcia. Ràdio Gràcia

LO QUE QUIERO Y NO QUIERO
Individualitat i llibertat dins de l’àmbit de la parella.
Dret a escollir. Influència de les modes (estereotips
i superherois). Dones de Vol

NOTÍCIES A COPS
Mirada crítica als diferents continguts que donen els
informatius sobre la violència vers les dones, sovint, les
notícies ens ofereixen una visió superficial, sensacionalista
i merament quantitativa. Drac Màgic

PREVENCIÓ DE RELACIONS ABUSIVES
PER A NOIS I NOIES ADOLESCENTS I JOVES
Coneixerem els estereotips de gènere, analitzarem els
tòpics referents a l’amor, identificarem els valors i les
actituds que promoguin models de relacions igualitàries.
Espais per la Igualtat

Per a professores i professors
SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ADOLESCENTS
Investigacions internacionals sobre la prevenció de la
violència. Models d’atracció i vinculació amb la violència.
Llenguatge de l’ètica i llenguatge del desig.
Grup de Dones de CREA: SAFO. Universitat de Barcelona

Per a professores i professors
QUÈ ENS ENSENYEU?
La co-educació, una eina transversal d’educació per la pau i
per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Detectar
la persistència dels estereotips de gènere per prevenir la
violència masclista des de les aules. Carolina Reig

Per a professores i professors
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
EN LES RELACIONS SEXUALS ENTRE
ADOLESCENTS
Les relacions sexuals juguen un paper molt important
durant la pubertat i l’adolescència. Es donen les primeres
experiències de relacions violentes entre parelles. Debat
i intercanvi d’idees sobre el tema.
Ponent: Maria Roesslhumer (WAVE)

12:30 · Lliurament de premis del

Concurs per
l’eradicació de la
violència masclista
DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE. TARDA

Activitats simultànies
A partir de les 17h

QUE NO T’AGAFI EL MASCLISME!

de 17:00 a 20:00h · LA TRAMPA

Aprofundirem des d’una perspectiva feminista sobre les
seves causes, conseqüències i diferents manifestacions de
les violències de gènere. Referents televisius per revisar
pautes de relacions abusives entre joves.
Associació Candela

El maltractament psicològic en l’àmbit de la parella. «Llum
de gas». Les conseqüències de la manipulació: el procés de
destrucció de la persona. El cinema i, per damunt de tot, la
literatura, ens han mostrat moltes vegades la perversitat
que presideix moltes relacions en l’àmbit d’allò íntim
i privat. Dones de Vol

Només per noies

EL PATI TAMBÉ ÉS NOSTRE!
EMPODERAMENT DE LES NOIES

Teatre-fòrum
LA DISCAPACITAT, DISCRIMINA O SEDUEIX?

L’objectiu és crear un espai d’intercanvi on qüestionar
els estereotips de feminitat, potenciar la seva autoestima
i seguretat en si mateixes, aprendre a posar límits i fer-los
respectar, compartir els seus dubtes respecte a les seves
relacions sexo-afectives i potenciar el suport entre
companyes. Associació Candela

El fet de ser diferent pot ser un motiu de seducció
i atracció.Volem posar de manifest tota la violència
que reben les dones amb discapacitat, només pel fet de
ser-ho. Per això, volem desfer amb el gaudir i la rialla els
estereotips que hi ha sobre les dones amb discapacitat.
Associació de Dones no Estàndards

Només per nois

Presentació del llibre i xerrada-debat
FRACÀS ESCOLAR? LA SOLUCIÓ INESPERADA
DEL GÈNERE I LA COEDUCACIÓ Daniel Gabarró

REPENSANT LA MASCULINITAT
Revisarem els paràmetres de la masculinitat tradicional
i les seves conseqüències negatives. Proposarem un espai
de reflexió on els nois expressin els seus dubtes per tal
de potenciar la comunicació no-violenta amb els companys
basada en el respecte, cura dels altres i assertivitat.
Associació Candela

ESTIMA’T
Altres col·laboradors:

Treballarem, amb diversos exercicis, les emocions i la
violència a través de l’expressió corporal. Ensenyarem
la coreografia a les dones de blanc perquè elles la puguin
representar. Dones de Blanc

Taller
EN LA RESISTÈNCIA, RECUPEREM ELS
NOSTRES COSSOS I LES NOSTRES VIDES.

ONES DE DONES

EXPOSICIONS

Taller d’expressió corporal
EXPRESSEM DES DEL PROPI GEST

LES NOIES I ELS NOIS A LA PUBLICITAT

Activitats simultànies de 10 a 12h · TALLERS

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
Carrer Junta de comerç,17, entresòl 08001 Barcelona
T. info 627 398 316
prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org

Els conceptes de gènere, sexe i orientació sexual en relació
al masclisme, la violència de gènere i la homofòbia. Es tracta
d’un taller de reflexió personal que introdueix el treball amb
les emocions vers la llibertat personal. Homes Igualitaris

Campanyes i polítiques públiques engegades des del
Ministerio de Igualdad per implicar els homes en aquesta
lluita. Referències en les directives europees.
Ponent: Miguel Lorente Acosta, Delegat del govern
per la violència de gènere.

Activitats destinades a públic adolescent i professorat

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

MASCLISME,VIOLÈNCIA DE GÈNERE,
ESTEREOTIPS, L’HOMOFÒBIA
I LLIBERTAT PERSONAL

Saps què és una relació abusiva? Sabries on trobar l’ajuda
necessària per sortir-ne? Estima’t i acaba amb la violència.
Acció Escolta

Sociodrama
INTERSEX, PRECAUCIÓ DAVANT INTERNET
Donar eines per actuar davant d’una agressió contra la
llibertat sexual i per detectar situacions de perill, així com
treballar els prejudicis socials vers una situació de violència.
Estratègies als adolescents davant situacions conflictives
derivades d’internet a la vida real. Sakura-Onna

Video-Fòrum
DOCUMENTAL: POR NADA, ¿NO QUERÍAIS
SABER POR QUÉ LAS MATAN? (España, 2009)
Directora: Mercedes Fernández-Martorell

19:00h · Taula rodona
NOVES MASCULINITATS.
CANVIANT ESTEREOTIPS
DES DE L’EDUCACIÓ
Posarem en comú les diferents experiències des de
la quotidianitat de la comunitat educativa. Com veuen
els implicats la possibilitat de fer atractives altres
maneres de relacionar-se sense seguir les pautes
i els rols patriarcals. Ponents: un professor de secundaria,
un alumne, un pare, un educador en el lleure i un
investigador. Modera: membre d’Homes en Diàleg.
Homes en Diàleg

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

Activitats simultànies
de 10 a 12h
Taller
COM PARLEM DELS HOMES?
Taller amb pel·lícules de vídeo, però centrat a l’atenció
en el llenguatge que utilitzen les persones per parlar
de nois igualitaris i violents, si utilitzen un llenguatge
del desig o un llenguatge de l’ètica.
Homes en diàleg

Xerrada
QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA SEXUAL
Informació i recursos
S’analitzaran quins recursos hi ha per ajudar i/o per
a victimitzar a la dona. Què és i com ho viu la persona
afectada. Es parlarà dels prejudicis socials existents al
voltant d’aquest tema.
Sakura-Onna

Taller
M’ESTIMO? T’ESTIMES? ENS ESTIMEM?
Explorarem, mitjançant jocs lùdics, la nostra personalitat
i la dels altres, reconeixent tant els nostres punts forts,
les nostres qualitats i el nostre atractiu, com els dels altres.
Begoña Serra i Joan Bustamante

Taller
L’AMOR EXISTEIX?
L’ideal i el concepte d’amor al llarg de la història. Mites de
l’amor romàntic o de patiment. Altres pràctiques amatòries.
El Safareig

Taller
MIRADES QUE MATEN: LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUALS
A través de l’anàlisi de diverses representacions
audiovisuals, es mostren els mecanismes mitjançant
els quals es perpetuen i es legitimen valors i actituds
que justifiquen la violència masclista.
Drac Màgic

Taller
LA CONSTRUCCIÓ DE LA FEMINITAT
AL CINEMA: EL MELODRAMA
Estudia de quina manera els relats cinematogràfics han
contribuït a construir un arquetip de feminitat fonamentat
en la victimització i en la subordinació de les dones als
valors patriarcals.
Drac Màgic

Taller
ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE,
la comunicació mares fills/filles
i la prevenció de la violència
Els estereotips de gènere, la comunicació mares fills/filles
i la prevenció de la violència. Facilita eines per comprendre
i comunicar-se millor amb fills i filles. Què s’espera d’un
nen? I d’una nena? Proporciona coneixements sobre com
transmetem els estereotips de gènere i com tractem els
camins envers la feminitat i la masculinitat, a fi de prevenir
la repetició d’esquemes de desigualtat.
Gemma Cànoves

Taller
TALLER DE MOVIMENT PER DONES
Exercicis vinculats a la relaxació, correcció de postura
i meditació, un acostament al moviment des d’un aprenentatge
orgànic, On aprendrem, a través del coneixement corporal,
a conèixer i gaudir dels nostres cossos.
L’escletxa

L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ
DE SEXE: DE LA INVISIBILITAT A L’ACCIÓ
Què és l’assetjament sexual i per raó de sexe?
Quins recursos personals i socials tinc per afrontar-lo?
I quins recursos legals?
Secretaria de la Dona de CCOO

MASCULINITAT HEGEMÒNICA
I VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Construint noves masculinitats
Necessitat d’implicació dels homes en la lluita contra la
violència de gènere. Reflexió crítica sobre la masculinitat
hegemònica. Eines per construir formes de relació més
igualitàries entre els sexes.
Ajuntament de Barcelona. Acord Ciutadà

Xerrada
DONA, EL MALTRACTAMENT I EL GUIÓ
Concepte i la naturalesa dels personatges en les arts
escèniques i el cinema des de la perspectiva de gènere.
Dificultats per introduir els valors d’igualtat i gènere en
la indústria cultural de l’Estat Espanyol. Ponents:
Lola Mayo, guionista i Javier Rebollo, director de cinema.
Fundación Socialismo Sin Fronteras i Plataforma Unitària
Contra Les Violències De Gènere

12:00h · La Cuina · Taula rodona
LA DONA INVISIBLE:
una forma de maltractament
Entenem que molts homes abusen i maltracten la seva
dona, la seva companya, perquè, d’alguna manera la
societat els ho permet. Desenvoluparem la qüestió del
maltractament envers les dones des de la perspectiva
de la seva «invisibilitat» en tres àmbits molt importants:
«salut i família», «relació amb els/les professionals de
la justícia» i «greus repercussions econòmiques».
Ponents: Dra. Francesca López Grau, geriatra, Ester García,
advocada, i Mireia Bofill, especialista en temes de Dona
i economia. Modera: Francesca Babí (Dones de Vol).

17:00h · La Cuina · Taula rodona
MOVIMENT REACCIONARI CONTRA
LA LLUITA PELS DRETS DE LES DONES
Debat de les associacions de la Plataforma del perquè després
d’uns anys en els quals hem aconseguit avenços importants en
la llibertat i els drets de les dones, hi ha una reacció negativa
d’un sector de la societat, que vol tirar enrere i tornar als
més negres ancestres, desqualificant les dones, acusant-les de
denúncies falses, dictaminant el sobreseïment dels judicis per
falta de proves o tornant a victimitzar-les i tutelar-les en tots
els processos de recuperació.
Ponents: Elvira Altés Rufia professora de periodisme de la
Facultat de Ciències de la Informació (Associació de Dones
Periodistes), Laura Ruiz Eugenio (Grup de dones de CREA:
SAFO. Universitat de Barcelona) i Marisa Fernández Gálvez
(Dones Juristes). Moderadora: Maribel Nogué Felip.
Dones d’Igualada

Cloenda
LECTURA DE MANIFEST, Silvia Bel
ACTUACIÓ MUSICAL, Murfila
HOMENATGE A LES DONES
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE,
a càrrec de Dones de Blanc

