MEMÒRIA 2005

La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
(prouviolencia@yahoo.es) es va constituir ara fa tres anys amb l’objectiu d’aglutinar totes
aquelles persones que des de diferents sensibilitats treballen per eradicar la violència
contra les dones de la nostra societat. Així doncs, amb dos anys d’experiència i amb la
voluntat de canviar aquest món, emprenem periòdicament diferents activitats i projectes per
dur a terme la tasca de sensibilitzar a la ciutadania de Catalunya respecte a la problemàtica
social que suposa la violència contra les dones i, al mateix temps, exigir recursos a les
diferents administracions per fer desaparèixer aquesta realitat social i estructural que
pateixen les dones al nostre país i arreu del món.
Des de la constitució de la Plataforma el novembre de 2002, s’ha treballat amb l’esperit
perquè totes les actuacions i les accions impulsades siguin de caràcter unitari i comptin
amb el suport de totes les organitzacions que en formen part.
Malgrat que fa uns anys a les Conferències mundials i a l’ONU, les administracions
públiques van prendre el compromís d’impulsar polítiques integrals de prevenció i d’atenció
amb pressupostos i personal format sobre el tema, a hores d’ara encara queda molta feina
per fer. Per tant, el nostre gran objectiu és que tota la ciutadania prengui consciència del
problema que representa la violència contra les dones.

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
•
Concentracions a les
ciutats, barris i districtes:
Sagrada Família (23 de febrer
de 2003); Nou Barris, (11 de
maig de 2003); Horta-Guinardó
(6 de juliol de 2003); Gràcia (23
de novembre de 2003); SantsMontjuïc (29 de febrer de 2004);
Les Corts (1 juliol de 2004);
Sant Martí (10 novembre de
2004)
• Concert Solidari contra la
Violència de Gènere (27
novembre de 2004)
• Declaracions a la premsa
• Fòrum contra les violències
de Gènere (25-26 novembre de
2005)

Entitats adherides a la Plataforma
Acció contra la violència domèstica.Asociación para la Cooperación con el Sur -Las Segovias.AVV Can Baró.AVV
Baix Guinardó.AVV Font de la Guatlla.AVV Sagrada Família.Vocalia dona AVV Gràcia.Vocalia dona AVV Esquerra
Eixample.VERN-Coordinadora d'Entitats de la Verneda de Sant Martí.Vocalia dona AVV Sant Antoni.La Pizarra de
la Raimunda.Associació de Dones Juristes.Associació dones Ciberdona.Associació MUA.Associació de dones
Heura.Tamaia-Associació dones contra la violència familiar.Associació dones Pla de les Bruixes.Associació homes
cvg badalona.Grup de dones CREA.Grup de dones Can Cuyàs.DonesxDones.Dones d'Horta.Dones
periodistes.Dones Sense Fronteres.Dones lliures de Barcelona.Dones d'Igualada.Grup Dones Centre Social de
Sants.CAPS-Associació Dona i Salut.Grupo 39 y más.Themis Asociación mujeres juristas.L'Escletxa.Licit.lobby de
dones de Catalunya.Orfeó Gracienc.AEP Associació.d'Estudiants Progressistes.Plataforma dones de
Blanes.Federació d'Associacions de Dones de l'Anoia.Federació dones de Catalunya per la Igualtat.FACEPA Fed.
Associacions Culturals i educatives persones adultes. Creación positiva. SOS Racisme. Fundació Lethe. IDHigual.
Fundació Claror.Consell dones Gràcia.Consell dones Horta-Guinardó.Consell dones Sants-Montjuïc.FAV
Barcelona.FAV Hospitalet.CONFAVC.Attac-catalunya.CCOO de Catalunya.UGT de Catalunya.USOC de
Catalunya.Secretaria dona USTEC.Secretaria dona IAC.Federació CGT Ensenyament.CJC-Joventut
Comunista.Joventuts Socialistes.Esquerra Republicana de Catalunya.Esquerra Unida i Alternativa.Entesa de
Palleja.Iniciativa per Catalunya-Verds.Dones del PCC.Secretaria de les dones del PSC.Dones del PSUCVIU.Consell de la Joventut de Barcelona.Institut Català de les Dones.Polítiques d'Igualtat de la Diputació de
Barcelona.Regidoria de la Dona i Drets Cívils
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Fòrum contra les violències de
gènere: TRENQUEM EL SILENCI!!!
Per què un Fòrum?
Cada any hi ha més de mig milió
d’agressions a dones de totes les edats. Un
18,3% de les dones treballadores han patit
alguna vegada una agressió d’assetjament
sexual.
En tot el món, un 12,1% de dones, entre 18 i
29 anys, i un 11,2%, entre 29 i 39 anys,
pateixen maltractament. D’aquestes, un 15%
tenen estudis superiors i un 41% estudis
secundaris.
Als EUA, les noies de 16 a 24 anys són les
que pateixen més assalts sexuals i més
violència a les seves relacions. A Espanya,
al 2000, l’augment de la violència de
gènere entre la població juvenil és més
gran en la franja dels 28 als 24 (en un
14.9%) seguida de la franja dels 25-29 (en
10.2%). A Catalunya, les denúncies per
maltractaments produïts a dones han passat
de 3.318 el 1999 a 9.808 el 2003.
Coincidint amb el Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere (25 de novembre), el

Fòrum serà un espai de participació, reflexió i
aprenentatge, especialment dirigit al col·lectiu
de joves i adolescents. El Fòrum serà un espai
per “trencar el silenci” i prevenir possibles
relacions vinculades a la dominació i
submissió entre persones joves, a través de la
participació activa de totes les persones
assistents, tan adolescents com persones
adultes, en debats, tallers, vídeo fòrums... En
les diverses activitats que es proposin les
persones assistents podran conèixer els
recursos a disposició de la ciutadania, debatre
i presentar alternatives per a combatre la
violència de gènere, expressar els seus dubtes
sobre el tema... Alhora també serà un espai a
través del qual podrem reflexionar entre tots i
totes sobre les mancances i necessitats per
dur a terme la lluita contra la violència de
gènere, i sobre la incidència que tenen
diferents elements de la quotidianitat com els
mitjans de comunicació, la música... en la
potenciació i perpetuació d’una societat
patriarcal, de relacions desigualitàries, de la
discriminació vers les dones...

A qui va adreçat?
• A joves, adolescents, nenes i nens, demostrant-los amb jocs participatius les
avantatges d’una societat més solidaria i igualitària entre els dos sexes.
• A mares, pares i familiars d’aquestes nenes, nens i joves, posant a l’abast informació
i demostracions de la importància de la prevenció de la violència en general, però amb
una visió de gènere.
• Al teixit associatiu i la ciutadania, fent palès el repte social de que acabar amb
aquesta violència es cosa de totes i tots, reconeixent la lluita d’anys dels grups de dones
que ha fet possible que es considerés un problema social.
• A totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.
Per això animem a la participació de persones i grups pertanyents a:
•
•
•
•
•

Instituts de Educació Secundària i Formació Professional
Escoles d’Educació de Persones Adultes
Associacions de Mares, Pares i Familiars
Esplais i Entitats del Lleure per a nenes, nens i joves
Associacions culturals i ciutadanes
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Què hem fet al fòrum
Tallers, jocs, exposicions, informació de recursos, vídeo - fòrums, xerrades, un programa de
ràdio, etc., orientats principalment a la sensibilització i prevenció sobre la violència de gènere.

Com s’hi va participar?
La
participació
en
el
fòrum
es
completament gratuïta i està oberta a totes
aquelles
persones
que
estiguin
interessades, aquesta participació pot
consistir només en l’assistència al fòrum i
la visita o participació en les activitats
programades.

Per a poder exposar qualsevol d’aquests
treballs cal contactar amb la plataforma via
e-mail, omplint la fitxa que adjuntem i
enviar-la abans del 4 de novembre,
explicant en què consistirà l’activitat i com
es realitzarà, per tal de poder organitzar i
coordinar totes les activitats que es
desenvolupin durant els dos dies.

Per altra banda, per a totes aquelles
persones, entitats, organismes, centres
educatius, etc., que estiguin treballant o
hagin treballat algun tema vinculat a la
violència de gènere tindran un espai en el
fòrum per a exposar i/o representar el
treball fet. Aquests treballs poden consistir
en el desenvolupament d’algun taller o joc,
representació d’una obra de teatre,
exposició de murals, dibuixos, treballs
escrits, muntatges audiovisuals, disseny de
pàgines web, conducció de debats sobre
temes vinculats amb la violència de
gènere, anàlisi dels continguts de cançons
actuals, etc.

Les activitats poden ser proposades per a
qualsevol centre, entitat, col·lectiu o
persona,
i
des
de
la
comissió
d’organització del fòrum serà valorada la
seva conveniència dins del marc del fòrum
i en el conjunt d’activitats. Animem
especialment els centres educatius
(sobretot
instituts
d’educació
secundària i batxillerat), així com les
escoles d’adults i entitats d’educació en
el lleure, a participar i mostrar al fòrum
el seu treball.

Balanç Fòrum
Ha estat un primer Fòrum amb una molt bona experiència, un espai de participació reflexió i
aprenentatge, on s’ha donat un pas més en consolidar aquest moviment social contra la
violència de gènere, de les entitats de les dones dels nostres barris i pobles.
Han participat 700 persones, d’aquestes 400 joves, als tallers, s’han van fer nou el divendres i
10 el dissabte, a la taula rodona prop de 100 persones vam debatre Què pots fer per la teva
veïna? i en la clausura l’Homenatge a les dones assassinades 200 persones.
La composició social ha abastat a tot el teixit social, expressant el sentit unitari de la
Plataforma: Joves d’instituts, joves d’esplais i agrupaments escoltes, dones d’associacions
diverses i dones que s’han acostat per començar a col·laborar en aquesta lluita per eradicar
la violència masclista.
El repte es durant aquest any treballar entre la joventut per fer que el segon Fòrum l’any
2006, puguem preparar-lo entre totes i tots i sigui un recull i posta en comú del que es pot fer
per PREVENIR la violència vers les dones, i la incidència que tenen diferents elements de lo
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quotidià com els mitjans de comunicació, la música, el cinema, en la potenciació i perpetuació
d’una societat patriarcal, de relacions desiguals, de la discriminació vers les dones.
En l’esperit de la Plataforma de sensibilització a la població tots els dies de l’any, aquesta
preparació del Fòrum entre el teixit social i entre la joventut, en totes les Concentracions que
fem als barris o pobles, anirà fen camí per una societat més justa i solidaria, lliure d’aquesta
violència contra les dones.

MEMÒRIA ECONÒMICA
PRESSUPOST FÒRUM SENSIBILIZACIÓ I
PREVENCIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES
INGRESSOS
3.000 €

Ingresos per quotes
entitats

10.200 €

Aportacions de diverses institucions
- Institut Català de la Dona

6.000 €
2.200 €
2.000 €

- Regidoria de la Dona
- Departament de Cultura

Aportació La Caixa

600 €

600 €

13.800 €

DESPESES
4.776 €

Despeses de difusió

- Edició de díptics, cartells, publicitat,
etc.
- Xapes
- Construccio
Web

2.626 €
750 €
1.400 €
2.623 €

Despeses pròpies de l'activitat

(Desplaçaments, retribucions, secretaria, etc.)
- Retribucions i secretaria
Desplaçaments
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2.000 €
623 €

6.407 €

Despeses derivades de la realització de l'activitat

(Adecuació del local, Premis Certamen literari,
Presentació informació,
etc.)
- Equip de so
- Pancartes adecuació local
- Projectors audiovisuals i pelicules
- Las Migas
- L'escorcoll
teatre
- Exposicions IES Palau

1.044 €
450 €
3.735 €
464 €
348 €
366 €

13.806 €

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Barcelona, novembre 2005
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