PARTICIPA
AL FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE
23 i 24 de novembre de 2007

CONCURS LITERARI!
Animeu-vos a posar negre sobre blanc sobre
allò que penseu de la violència contra les
dones.

Els abusos en les relacions
de parella són un problema
que ens pot afectar
a tots i a totes i encara
hi ha molts dubtes a resoldre
i mites a trencar sobre la violència
envers les dones,
les noies, les nenes…
Participa al Fòrum Contra
les Violències de Gènere
i aprèn a "veure-les venir" i
a construir relacions còmodes,
respectuoses i igualitàries.

I si us van més altres formats o voleu
participar en grup: Fotografia, Power Point,
Video, Teatre, Dibuix... el que volgueu.

CONCURS FORMAT LLIURE!
Demaneu les bases i participeu!
Hi haurà premis sorpresa: IPOD's, Càmeres
digitals, ...però ben segur que seran
esplèndids, perquè la vostra col·laboració
s'ho val!

Per inscripcions i consultes

A/e: prouviolencia@yahoo.es
Tel. 627 398 316

Espai Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
<M> L1 i L4 Urquinaona

Ho organitza:
Plataforma unitària contra les violències de gènere

Fòrum Contra
les Violències
de Gènere
23 i 24 de novembre de 2007

Divendres
23 de novembre
Activitats per a la juventut
de 10 a 12 hores
Què romàntic!
Només hi ha una manera d’estimar?
És sempre com ho “pinten” a la tele?
Qui t’estima et farà patir? Aquest taller ens obrirà
els ulls a l’AMOR!!
Ho organitza: El Safareig
Per a professorat i acompanyants

Els contes que ens varen explicar
Diferents canals de transmissió de valors socials.
Eines per avaluar-los i analitzar
els seus continguts. Indicadors de relacions
insanes de parella. Recursos per a la intervenció
i la derivació.
Ho organitza: Carolina Reig

Atracció sense violència
Quines persones són més atractives? Quines no
agraden? Per què de vegades resulten atractives
persones que no tracten bé les altres?
Debatrem sobre quins són els models d’atractiu
de nois i noies i la seva relació amb els
maltractaments.
Ho organitza: Grup de dones de CREA: SAFO.
Universitat de Barcelona

Estima’t

Xerrada debat

Joc d’ordinador per l’eradicació de la violència
de gènere.
Saps què és una relació abusiva? Sabries on
trobar l’ajuda necessària per sortir-ne?
Estima’t i acaba amb la violència!
Ho organitza: Acció escolta

Sortir de marxa sense violència

Ones de dona
Aprèn com es realitza un programa de ràdio…
amb un punt de vista diferent: el de les dones!
Ho organitza: Vocalia de la Dona de Gràcia/
Ràdio Gràcia

M’estimo? T’estimes? Ens estimem?
Explorarem, mitjançant jocs lúdics, la nostra
personalitat i la dels altres, reconeixent tant els
nostres punts forts, les nostres qualitats i
el nostre atractiu com els dels altres.
Ho organitza: Mercedes Sáez i Begoña Serra

Com gestionem les nostres relacions
de parella
Com ens sentim en les nostres relacions? Ens
relacionem tots i totes de la mateixa manera?
Com creiem que els nois i les noies es
comporten dins una relació?
Ho organitza: Norman Duncan

Prevenció de relacions abusives
per a adolescents i joves
Coneixem els estereotips de gènere,analitzem
els tòpics referents a l’amor, identifiquem els
valors i les actituds que promoguin models
de relacions igualitàries...
Ho organitza: Espais per a la igualtat

Posem ritme a l’amor
Noticies de cops
Anàlisi de la violència contra les dones en els
informatius, per observar com moltes vegades
les notícies que rebem ens donen una informació
superficial, sensacionalista i en molts casos
merament quantitativa.
Ho organitza: Drac Màgic

Us proposem treballar l’amor a través de les
cançons i de les seves lletres. Parlarem sobre
algunes de les cançons que més escoltem per tal
d’esbrinar els missatges i les sensacions que ens
transmeten.
Ho organitza: Nàiades Associació jove de dones
feministes

Quines persones són més atractives a les
discoteques? Què passa si no lligues? Hi ha
violència de gènere quan surts de festa?
Podrem parlar de com gaudir dels locals de
festa sense patir violènciaHo organitza: Elena Duque Nàiades Associació
jove de dones feministes

Com t’ho podria dir...?
Què en pensem de la violència? Com veiem
l’agressor? Com veiem l’agredida? Com creiem
que han de ser les relacions?
Ho organitza: Fundació Igenus

Cegada d’amor
Triple taller simultani compost per: “el test de
l’amor”, “La parella ideal” i “I l’amor, tu com el
veus?”
Ho organitza: Ni Bella ni Bèstia
Teatre participatiu

L’equilibri entre els sexes:
un enteniment mutu
No busquem conclusions o solucions màgiques,
busquem obrir camins. Entra en la nostra
història i transforma-la!
Ho organitza: Associació Teatre pels Drets

De 12.30 a 13.30 h
Lliurament de Premis del Concurs
Literari i del Concurs Lliure
Els guanyadors de cada categoria llegiran
el seu text i/o exposar el seu treball.
Amb l’actuació d’Esencia,
grup jove de Rock Simfònic
Ho organitza: Plataforma Unitària contra
les violències de gènere

