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PARTICIPA-HI!
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INSCRIPCIÓ
GRATUÏTA

Individual o col·lectiva
(places limitades)
fins el 7 de novembre
omplint el formulari web a
www.violenciadegenere.org
Més informació: 627 398 316

TEIXIM RESISTÈNCIES ENFRONT
DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
D’acord amb les xifres oficials (Ministeri de l’In
terior), a l’Estat espanyol es denuncia una agres
sió sexual cada set minuts, però totes sabem
que l’abast és molt més elevat. Es tracta d’una
de les formes de violència més silenciada i invi
sibilitzada, per això, no ens faran callar!
Segons la OMS, la violència sexual és “tot
acte sexual, la temptativa de consumar un acte
sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no
desitjades, o les accions per comercialitzar o
utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat
d’una persona mitjançant coacció per una altra
persona, independentment de la relació d’aques
ta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la
llar i el lloc de treball” (OMS, 2011).
Violació en el matrimoni o en cites amoro
ses; violació per desconeguts o coneguts; insi
nuacions sexuals no desitjades o assetjament
sexual (a l’escola, el lloc de treball, etc.); violació
sistemàtica, esclavitud sexual i altres formes de
violència particularment comunes en situacions
de conflicte armat, l’anomenat “crim silenciós
dels conflictes i les guerres” (per exemple, fe
cundació forçada, prostitució forçada, sotmeti
ment de les dones de les comunitats a través de
la por i la vergonya); abús sexual de persones
física o mentalment discapacitades; violació i
abús sexual infantil; i formes “tradicionals” de
violència sexual, com al matrimoni o cohabitació
forçats i “herència de vídua”.
“Teixim resistències” és la nostra forma
d’expressar que la manera de lluitar contra les
violències sexual ha de ser activa, col·lectiva i
global. Tot i que les seves manifestacions, les
conseqüències per les dones i les estratègies
d’abordatge tenen les seves especificitats en
cada territori, compartim la mateixa causa uni
versal: l’estructura patriarcal de dominació.
Des de la Plataforma unitària contra les vio
lències de gènere, no callarem, no volem ser
còmplices del silenci i la invisibilitat! Per això,
en el Fòrum d’enguany, posarem sobre la taula
i debatrem sobre com abordem les violències
sexuals, però també altres qüestions que ens

preocupen com els feminicidis, la islamofòbia de
gènere, la tirania de l’ideal de bellesa que vio
lenta els nostres cossos, l’assetjament de segon
ordre, la violència institucional, la violència que
pateixen les dones en frontera, i d’altres, que de
batrem amb dones d’aquí i d’allà, amb professi
onals, amb les entitats socials, amb la ciutadania,
amb la joventut; tots aquells col·lectius amb qui
compartirem vivències i teixirem resistències
per exigir als estats la seva responsabilitat en
la protecció de la ciutadania i en l’eliminació de
totes les formes de violència.
El Fòrum és un espai on totes les veus hi
tenen cabuda, i en el que la joventut juga un pa
per molt important. Per això, enguany, el Fòrum
Jove serà més participatiu que mai. L’alumnat de
l’Institut Salvador Seguí dinamitzarà algunes de
les activitats programades perquè siguin molt
participatives, i d’altres, seran dinamitzades per
entitats expertes en prevenció, que abordaran
qüestions com els estereotips de gènere, les re
lacions abusives, les violències exercides a través
de les xarxes, la representació de les dones en
els mitjans, etc.
El Fòrum s’adreça a:
n Al jovent i l’adolescència
n A les famílies
n Al teixit associatiu i la ciutadania
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic, de la
seguretat, de l’activisme, de la política
n A les persones refugiades, exiliades i
migrades
n A les institucions locals, autonòmiques
i estatals
Amb el lema d’enguany, us convidem a no que
dar-vos de braços plegats, a contribuir i impli
car-vos en l’eradicació de la violència masclista.

TEIXIM RESISTÈNCIES I ACTUEM PER
ATURAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS!

XIII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
ACTIVITATS DESTACADES
n EXPOSICIÓ COL·LECTIVA “EL COS”
DEL 30 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
VESTÍBUL DE LA BONNEMAISON
Les creadores de Gràcia reflexionen entorn el cos: un camp de batalla on es produeixen
moltes violències però que també esdevé un espai per la llibertat i el plaer. Les artistes
ens aproximen, des de diferents disciplines i mirades, a aquest espai íntim i personal que
ens fa úniques i ens permet ser i viure amb la voluntat de reapropiar-nos-en.
Organitza: Projecte Minerva
n CLOENDA. 11 DE NOVEMBRE · 16 h
LA SALA (BONNEMAISON)
Actuació de Marta Gómez, cantautora colombiana, que amb els seus ritmes llatins i les
seves lletres profundes i femeninies, ens acompanyarà en un vespre reivindicatiu i de lluita.
n MANIFESTACIÓ. 25 DE NOVEMBRE
Manifestació unitària per commemorar el Dia internacional per l’eliminació
de la violència envers les dones.

Organitza:

Col·laboren:

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Informació pràctica:
Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere:
www.violenciadegenere.org
L’aforament de les activitats és limitat i s’ompliran per estricte ordre d’arribada. La taula d’inscripció,
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de les activitats. Es prega puntualitat.

El cartell d’aquesta edició està inspirat en la campanya
“Mi cuerpo es su límite”, realitzada per l’entitat colombiana
Corporación para la Vida Mujeres que Crean

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Consulta a la nostra web les entitats que formen part de la Plataforma
Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona · Tel. 627 398 316
prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org
Plataforma unitària contra les violències de gènere ·

@prouviolencia ·

SERVEI DE LUDOTECA PER NENS I NENES DE 3 A 10 ANYS
Un espai de joc i sensibilització per nenes i nens amb ganes de gaudir i repensar
críticament el món, amb una perspectiva de gènere.
A través de propostes lúdico-educatives i eines artístiques, com l’expressió corporal,
la dansa, el teatre, les arts plàstiques i els contes, fomentarem un espai on la quitxalla
podrà participar activament imaginant i vivint nous escenaris on la cooperació,
l’afectivitat i la solidaritat hi predominin.
Perquè la prevenció de la violència en la socialització de la nostra infància és
fonamental, aquest any, juntes, també amb les més petites i petits, generem noves
estratègies per combatre les violències de gènere.
Organitza: GOGARA
Cal reservar plaça al formulari d’inscripció

@prouviolencia
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XIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE · PROGRAMA
9 h · Benvinguda i inauguració
9.15 h · TAULA RODONA

DIJOUS 9 NOV.

Com s’entenen les violències sexuals
avui en dia? Quins són els reptes per als
feminismes al respecte?

En parlarem amb Montse Pineda Lorenzo, coordinadora
Incidència Política – Creación Positiva; Rakel Escurriol
Martínez, coordinadora del Programa d’Atenció a Dones –
TAMAIA Viure sense violència SCCL; Estrela Gómez Viñas,
coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a
Menores (AGAMME); Patsilí Toledo Vásquez, membre del
Grup de Recerca Antígona – Universitat Autònoma de Barcelona;
Ivana Soto, del Col·lectiu Poble Sec Feminista
11.15-11.30 h · Descans
11.30 h · GRUPS DE TREBALL

Estratègies de resistència globals
i locals per superar la violència sexual
en diferents entorns: laboral, educatiu,
oci-festiu-espai públic, ÍNTIM,virtualmitjans de comunicació i conflicte
armat

Fòrum Jove

DIVENDRES 10 NOV.

Programarem diferents activitats de prevenció dirigides a
la joventut! Jugarem amb la construcció de gènere a través
del teatre, aprendrem la historia de les dones a través de
la dansa, assajarem estratègies per lligar de manera sana,
practicarem la corresponsabilitat i la cura a través de jocs
i moltes i moltes més coses! A més a més, en aquesta
tretzena edició comptarem amb activitats dissenyades
i dinamitzades per alumnes del projecte IntegrACCIONS.
Perque volem que el Fòrum Jove sigui un espai de les i
els joves! Organitzen: Alumnat de l’Institut Salvador
Seguí, participants del projecte IntegrACCIONS, amb el
suport d’entitats del Trenquem el Silenci
17 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES
TALLER DE TEATRE

Les dones amb discapacitat:
la violència invisibilitzada

Taula rodona sobre la violència física i/o psicològica que
s’exerceix contra les persones que donem suport a les
víctimes d’assetjament sexual i claus per la seva superació,
imprescindible per protegir les víctimes. Ponents: Anália
Torres, catedràtica de la Universitat de Lisboa; Dominique
Roe-Sepowitz, professora de Treball Social de la Arizona
State University; Lídia Puigvert, professora de Sociologia
de la UB i Affiliated member Center for Community, Gender
and Social Justice. IOC. University of Cambridge. Modera:
Mar Joanpere. Organitza: Grup de Dones de CREA Safo
UB, UdG i UAB

(Pre)Ocupa’t de la manipulació

Taller on sentirem a través del joc teatral i expressarem
mitjançant les arts plàstiques el triangle dramàtic o triangle de
Karpman, un joc psicològic al que és més fàcil caure-hi quan el
desconeixem. ApoderART
TALLER-XERRADA

Cultura de la Violació, adolescència
i consentiment

De manera participativa anirem desgranant el concepte de
“Cultura de la violació” i com aquesta s’estructura i sustenta
en el marc social. Analitzarem aquesta en el context de
l’adolescència, com opera i quines conseqüències comporta.
Finalment aportarem eines per a la prevenció en aquesta etapa
i sobre el treball entorn a l’educació afectivo-sexual a les aules
de secundària. ABD

FEMINICIDIS a Catalunya i a l’Estat espanyol
Presentació de l’Informe de 2015: Feminicidios y otros
asesinatos de mujeres en el Estado español y avance de datos
de 2016. Graciela Atencio i Carla Vall i Duran.
Feminicidio.net
VIDEOFÒRUM

Cinema i Ciutadania: LAS VIDAS DE GRACE

XERRADA

A Andorra no podem avortar!

L’avortament és totalment il·legal i està penalitzat. Donarem
a conèixer el que està passant: violència d’estat, silenciada i
acceptada. Associació Stop Violències d’Andorra

Violències que no es veuen

A través del cos, i de manera lúdica, proposarem situacions en
les que es viuen (o no) privilegis, i com des de la nostra posició
ens permet veure (o no) altres realitats. La interseccionalitat en
joc. Mujeres Pa’lante
TALLER

Assetjament sexual a la feina

Explicarem l’actuació i prevenció en cas d’assetjament sexual i
per raó de gènere a l’empresa i la importància dels protocols.
CONC (CCOO Nacional de Catalunya)

10-11.30 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

Videofòrum per reflexionar sobre l’abús sexual com a forma
de violència. En el debat posterior al visionat es definirà què
és l’abús sexual infantil i es reflexionarà sobre la necessitat de
trencar el silenci sobre aquesta forma de violència. Fundació
Vicki Bernadet
TALLER

Importància de l’Educació Sexoafectiva
en la Lluita contra les Violències
masclistes

Volem conscienciar tant a estudiants i professionals de l’educació
com a les famílies sobre l’envergadura de l’educació afectiva i
sexual en el desenvolupament integral de la infància i la joventut,
així com en l’eradicació de les violències de gènere. Gogara

El sexe no es consenteix, es desitja

Performance artística i fòrum sobre assetjament sexual. f.artes
XERRADA

Internet i les violències 2.0: com fer
prevenció i activisme i protegir-nos

Volem un mon comú en drets humans

Parlarem de com combatre l’augment del consum de prostitució
per part dels homes, amb l’objectiu d’aconseguir un món
més igualitari. Beatriz Ranea, de la Universidad Complutense
de Madrid, experta en masculinitat en relació al consum de
prostitució. Plataforma Catalana pel Dret a No Ser
Prostituides
TALLER

autodefensa feminista

Les dones som fortes, podem desbloquejar la por i batallar
quan un agressor ens vol fer mal. Taller de defensa personal amb
clauer d’autodefensa. Associació Sakura-Onna
TALLER

Un altre cop aquí?

Sents que reprodueixes maneres de fer que no et senten bé?
En aquest espai donarem eines per identificar els patrons que
repetim en les relacions. Farem exercicis pràctics per poder-los
transformar i gaudir més de les relacions que construïm. Espai
Comú

n
n
n

Amb veus de Palestina, Mèxic, Colòmbia i Guatemala.
Ponents: Betty Puerto Barrera, Colectiva de Mujeres
exiliadas, refugiadas y migradas; Juani Rishmawi, Health
Work Committees de Palestina; Representant de Mujeres
Transformando el Mundo de Guatemala. Organitza:
Plataforma unitària contra les violències de gènere
20 h · MARXA EXPLORATÒRIA

Espai i seguretat des d’una
perspectiva de gènere als espais d’oci
Recorregut per l´espai urbà amb perspectiva de gènere
visibilitzant els aspectes que ens generen inseguretat i els que
ens donen seguretat a la ciutat. La configuració física i social
dels espais d’oci afecta a la percepció de seguretat de manera
diferenciada de dones i homes en la seva diversitat, tenint en
compte la continuïtat i la connexió de les violències viscudes
entre l’espai públic i l’espai privat. Col·lectiu Punt6
Punt d’inici: Espai Bonnemaison

XERRADA-TALLER

Els homes i el món afectiu: posant
consciència a les nostres relacions

Abordarem, des d’una perspectiva de gènere i d’anàlisi de les
masculinitats, les maneres en les que els homes es vinculen
amb les seves parelles o relacions afectiu-sexuals. Canviem-ho
(Servei d’atenció a homes per la promoció de relacions
no violentes). Ajuntament de Barcelona
TALLER

MOVIMENT VERITABLE- RECONNECTAR
AMB EL PROPI COS

Ball divertit i interactiu per a qualsevol edat. Fundación Indera
19 h · TAULA RODONA

La tirania de l’ideal de bellesa
violenta els nostres cossos

Una de les conseqüències de la mirada patriarcal sobre les
dones és la objectualització del cos. Mentre la medicina ens
diu que la regla no serveix per a res o que no necessitem
l’úter passats els cinquanta, la indústria cosmètica ens incita
a “corregir les imperfeccions” tallant aquí o afegint allà.
Però la normativitat corporal no només objectualitza els
cossos de les dones, amb tota la violència que això implica.
Crea també uns models de bellesa i desitjabilitat racistes,
capacitistes, gordòfobs i centrats en cossos cissexuals, joves,
sans i vigorosos, generant la idea de que hi ha cossos que
valen menys, vides que valen menys. Des dels feminismes
teixim resistències col·lectives (perquè ho fem juntes) i
encarnades (perquè ens travessen els cossos), que fan les
nostres vides més possibles i més plaents.
Ponents: Corina Hourcade Bellocq, psicòloga experta en
trastorns de l’alimentació. Dones, salut i Qualitat de Vida del
CAPS; Carme Valls Llobet, metgessa. Directora de Dones,
Salut i Qualitat de vIda del CAPS; Teo Pardo, activista
trans* feminista. Modera: Marina Partera, de la Xarxa de
Dones per la Salut. Organitza: CAPS
21 h

Alliberem el barri!

Acció artística col·lectiva en contra de l’assetjament sexual al
carrer. T’hi apuntes? Trama. Serveis Culturals
Punt de trobada: Espai Bonnemaison

Analitzem l’impacte de gènere i control de l’autonomia i
sexualitat de les dones mitjançant polítiques públiques locals
(Projecte I+D). Grup de recerca Antígona - Universitat
Autònoma de Barcelona

L’assetjament sexual vers les dones en els espais públics.
Generarem consciència individual i col·lectiva al voltant tant
dels aspectes que fan que aquesta violència de gènere existeixi,
com les conseqüències que aquesta provoca, i les estratègies de
suport mutu. Cúrcuma

Ser dona i musulmana a Barcelona
en temps convulsos: una lluita diària

XERRADA

De les polítiques de refugi a la realitat
d’acollida. Una mirada global de les
vivències i realitats de les dones en
frontera i en destí

TALLER

11.30 h · TAULA RODONA

Experiències d’activisme i autocura feminista contra les
violències masclistes a internet. Pangea, internet ètic
i solidari

18 h · TAULA RODONA

XERRADA

Ordenances municipals, prostitució
i violència institucional

TEATRE-FÒRUM

DISSABTE 11 NOV.

16 h · TAULA RODONA

#EsAssetjament Assetjament Sexual
de Segon Ordre (SOSH)

PRESENTACIÓ INFORME

Taller de teatre participatiu i de denúncia que intenta superar
la victimització i apoderar a les dones, establint un diàleg amb
el públic perquè, a través del gaudir, hom pugui superar les pors
(i per tant, la violència) que genera la diferència. Associació
Dones No Estàndards

CLOENDA

14 h · Descans

TALLER

9-14 h

DISSABTE 11 NOV. · 16 h

Amb el públic assistent i algunes expertes, crearem diferents
grups de treball amb l’objectiu d’aprofundir i sensibilitzar sobre
el reconeixement de les violències sexuals i com fer-les front des
de la individualitat, i des de la societat civil organitzada. En acabar,
posarem en comú les conclusions i estratègies de cada grup.

Malgrat la feina realitzada per lluitar contra la islamofòbia
de gènere, les idees i actes islamòfobs estan presents a
Barcelona i sovint s’incrementen després d’actes com els
atemptats del 17 d’agost. Les dones pateixen especialment la
islamofòbia, sent majoritàries entre les víctimes d’agressions.
Cal explicar què s’ha fet, però també la feina que ens queda
per fer. Ponents: Salwa L’Aouaji El Gharbi, Associació de
dones amazigues; Lola López Fernández, comissionada
d’Immigració, interculturalitat i diversitat de l’Ajuntament
de Barcelona; Elsa Ray, Collectif contre l’Islamophobie
en France (CCIF). Modera: Fátima Ahmed, Associació
Intercultural Diàlegs de Dona. Organitza: Associació Hèlia
i Institut per les desigualtats
13.15 h · DINAR COL·LECTIU · Amb inscripció prèvia
14.15 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

La comunicació com estratègia
potenciadora de l’abordatge de les
violències masclistes

Comunicar l’abordatge que fem de les violències masclistes per
implicar la ciutadania. Almena Cooperativa Feminista

El carrer és nostre

TALLER

“Adiós Amores Perros”

És un espai creatiu teòric-vivencial adreçat a persones diverses
que vulguin qüestionar el model d’amor que aprenem (romàntic
patriarcal/ neoliberal), que saben com aquest ens produeix dolor
i ens limita; persones que desitgen separar amor i patiment... i que
creguin que altres amors són possibles! Enruta’t i I got life!
XERRADA

La bretxa salarial entre dones i homes,
una altre forma d’EXPRESSIÓ de la
violència

Causes i efectes de la diferent remuneració entre les dones i els
homes. Com lluitem per a eradicar-la. UGT Catalunya
14.15 h · TAULA RODONA

Repressió i gènere

Dones, lesbianes i transsexuals represaliades patim unes
vulneracions específiques pel nostre cos i identitat, lligades al
patriarcat i la desigualtat de gènere. La repressió també ens
afecta i ho fa des de les violències físiques, verbals, discursives i
institucionals més arrelades als sistemes masclistes de protecció
de la “seguretat”, sovint acompanyades d’una criminalització
de la mobilització social, sobretot si parteix de la dissidència
feminista. Ponents: Marta Mato, de Stop Represión Granada;
Maria Palomares, de Calala; Sandra Cundines i Mio
García, participants de col·lectius anti repressius i de la lluita
transfeminista a Barcelona. Eugeni Rodríguez, Observatori
Contra L’Homofòbia. Moderadora: Thais Bonilla. Novact

Conclusions del XIII Fòrum Contra les Violències de Gènere
Actuació de Marta Gómez, cantautora colombiana, acompanyada del guitarrista Diego Abarca
Homenatge a les dones assassinades a càrrec de Dones de Blanc, amb la coreografia “Malgrat tot, res canvia”

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

XIII FÒRUM
CONTRA LES
VIOLÈNCIES
DE GÈNERE
9, 10 i 11 de novembre de 2017
Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
Barcelona

Disseny cartell i il·lustració: Ana Bux · Maquetació: esteva&estêvão

PARTICIPA-HI!
FES LA TEVA
INSCRIPCIÓ
GRATUÏTA

Individual o col·lectiva
(places limitades)
fins el 7 de novembre
omplint el formulari web a
www.violenciadegenere.org
Més informació: 627 398 316

TEIXIM RESISTÈNCIES ENFRONT
DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS
D’acord amb les xifres oficials (Ministeri de l’In
terior), a l’Estat espanyol es denuncia una agres
sió sexual cada set minuts, però totes sabem
que l’abast és molt més elevat. Es tracta d’una
de les formes de violència més silenciada i invi
sibilitzada, per això, no ens faran callar!
Segons la OMS, la violència sexual és “tot
acte sexual, la temptativa de consumar un acte
sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no
desitjades, o les accions per comercialitzar o
utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat
d’una persona mitjançant coacció per una altra
persona, independentment de la relació d’aques
ta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos la
llar i el lloc de treball” (OMS, 2011).
Violació en el matrimoni o en cites amoro
ses; violació per desconeguts o coneguts; insi
nuacions sexuals no desitjades o assetjament
sexual (a l’escola, el lloc de treball, etc.); violació
sistemàtica, esclavitud sexual i altres formes de
violència particularment comunes en situacions
de conflicte armat, l’anomenat “crim silenciós
dels conflictes i les guerres” (per exemple, fe
cundació forçada, prostitució forçada, sotmeti
ment de les dones de les comunitats a través de
la por i la vergonya); abús sexual de persones
física o mentalment discapacitades; violació i
abús sexual infantil; i formes “tradicionals” de
violència sexual, com al matrimoni o cohabitació
forçats i “herència de vídua”.
“Teixim resistències” és la nostra forma
d’expressar que la manera de lluitar contra les
violències sexual ha de ser activa, col·lectiva i
global. Tot i que les seves manifestacions, les
conseqüències per les dones i les estratègies
d’abordatge tenen les seves especificitats en
cada territori, compartim la mateixa causa uni
versal: l’estructura patriarcal de dominació.
Des de la Plataforma unitària contra les vio
lències de gènere, no callarem, no volem ser
còmplices del silenci i la invisibilitat! Per això,
en el Fòrum d’enguany, posarem sobre la taula
i debatrem sobre com abordem les violències
sexuals, però també altres qüestions que ens

preocupen com els feminicidis, la islamofòbia de
gènere, la tirania de l’ideal de bellesa que vio
lenta els nostres cossos, l’assetjament de segon
ordre, la violència institucional, la violència que
pateixen les dones en frontera, i d’altres, que de
batrem amb dones d’aquí i d’allà, amb professi
onals, amb les entitats socials, amb la ciutadania,
amb la joventut; tots aquells col·lectius amb qui
compartirem vivències i teixirem resistències
per exigir als estats la seva responsabilitat en
la protecció de la ciutadania i en l’eliminació de
totes les formes de violència.
El Fòrum és un espai on totes les veus hi
tenen cabuda, i en el que la joventut juga un pa
per molt important. Per això, enguany, el Fòrum
Jove serà més participatiu que mai. L’alumnat de
l’Institut Salvador Seguí dinamitzarà algunes de
les activitats programades perquè siguin molt
participatives, i d’altres, seran dinamitzades per
entitats expertes en prevenció, que abordaran
qüestions com els estereotips de gènere, les re
lacions abusives, les violències exercides a través
de les xarxes, la representació de les dones en
els mitjans, etc.
El Fòrum s’adreça a:
n Al jovent i l’adolescència
n A les famílies
n Al teixit associatiu i la ciutadania
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic, de la
seguretat, de l’activisme, de la política
n A les persones refugiades, exiliades i
migrades
n A les institucions locals, autonòmiques
i estatals
Amb el lema d’enguany, us convidem a no que
dar-vos de braços plegats, a contribuir i impli
car-vos en l’eradicació de la violència masclista.

TEIXIM RESISTÈNCIES I ACTUEM PER
ATURAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS!

XIII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
ACTIVITATS DESTACADES
n EXPOSICIÓ COL·LECTIVA “EL COS”
DEL 30 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
VESTÍBUL DE LA BONNEMAISON
Les creadores de Gràcia reflexionen entorn el cos: un camp de batalla on es produeixen
moltes violències però que també esdevé un espai per la llibertat i el plaer. Les artistes
ens aproximen, des de diferents disciplines i mirades, a aquest espai íntim i personal que
ens fa úniques i ens permet ser i viure amb la voluntat de reapropiar-nos-en.
Organitza: Projecte Minerva
n CLOENDA. 11 DE NOVEMBRE · 16 h
LA SALA (BONNEMAISON)
Actuació de Marta Gómez, cantautora colombiana, que amb els seus ritmes llatins i les
seves lletres profundes i femeninies, ens acompanyarà en un vespre reivindicatiu i de lluita.
n MANIFESTACIÓ. 25 DE NOVEMBRE
Manifestació unitària per commemorar el Dia internacional per l’eliminació
de la violència envers les dones.

Organitza:

Col·laboren:

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Informació pràctica:
Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere:
www.violenciadegenere.org
L’aforament de les activitats és limitat i s’ompliran per estricte ordre d’arribada. La taula d’inscripció,
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de les activitats. Es prega puntualitat.

El cartell d’aquesta edició està inspirat en la campanya
“Mi cuerpo es su límite”, realitzada per l’entitat colombiana
Corporación para la Vida Mujeres que Crean

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Consulta a la nostra web les entitats que formen part de la Plataforma
Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona · Tel. 627 398 316
prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org
Plataforma unitària contra les violències de gènere ·

@prouviolencia ·

SERVEI DE LUDOTECA PER NENS I NENES DE 3 A 10 ANYS
Un espai de joc i sensibilització per nenes i nens amb ganes de gaudir i repensar
críticament el món, amb una perspectiva de gènere.
A través de propostes lúdico-educatives i eines artístiques, com l’expressió corporal,
la dansa, el teatre, les arts plàstiques i els contes, fomentarem un espai on la quitxalla
podrà participar activament imaginant i vivint nous escenaris on la cooperació,
l’afectivitat i la solidaritat hi predominin.
Perquè la prevenció de la violència en la socialització de la nostra infància és
fonamental, aquest any, juntes, també amb les més petites i petits, generem noves
estratègies per combatre les violències de gènere.
Organitza: GOGARA
Cal reservar plaça al formulari d’inscripció

@prouviolencia

