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La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, fundada
l’any 2002, és una associació formada per 110 entitats i un gran equip de persones
de tot Catalunya, que compartim i impulsem un moviment social per eradicar la
violència contra les dones de la nostra societat.
El nostre ideari està recollit en un Manifest de consens, al qual les entitats sòcies hi
donen suport.

A través de les accions de sensibilització al carrer, arribem a la ciutadania per
canviar aquest món, amb la prevenció canviem mites i estereotips arrelats a la
societat que perpetuen les desigualtats que acaben desembocant en actituds
violentes, i través de la incidència política, ens sumem per exigir els recursos
suficients a les diferents administracions, perquè les dones tenim tot el dret a viure
sense violència.

El treball en xarxa és la nostra força, intercanviem idees, experiències i bones
pràctiques. Ens nodrim mútuament i cerquem les estratègies adients per vèncer les
resistències al canvi de bona part de la societat, tradicionalment masclista i
patriarcal.

Des de la Plataforma volem:
- Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a
ser-ne còmplices amb el nostre silenci.
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- 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.
- 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.
- Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que
pateixen violència.
- Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau.
- 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 duen
a terme.

I per assolir-ho, executem diferents projectes englobats en tres àrees diferents:
sensibilització, prevenció i incidència política.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Sota el lema Juntes generem noves estratègies per combatre el masclisme,
hem celebrat l’onzena edició del Fòrum contra les violències de gènere, els dies
12, 13 i 14 de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.
Enguany, durant l’onzena edició, hem consolidat aquest espai de reflexió, lluita,
debat i acció. Més de 2000 persones han participat a les 56 activitats organitzades.
Totes les activitats han estat plenes de dones joves que ens han traspassat les
seves noves energies, il·lusions i reptes per assegurar un futur de llibertat per les
dones.
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Ha estat un exemple de com JUNTES podem fer que el món trontolli i la societat
reaccioni. Així ho constataven des del Grup de treball de les Xarxes de dones
feministes: La solució és treballar en xarxa, que vol dir marcar uns objectius
conjunts per poder fer força i poder fer canviar el patriarcat i l’estructura social que
el sustenta. Canviar la manera com els mitjans de comunicació tracten a les dones.
La publicitat, la representació de les dones als mitjans o el tractament de les
notícies sobre violència masclista, sempre tenen un biaix discriminatori contra
les dones, on rebem un tracte discriminatori i victimitzador. Des del teixit social i
associatiu, i des de la societat en general, ens hi hem de posicionar, i denunciar
aquestes discriminacions als observatoris i a les institucions, per fer sentir la nostra
veu.
L’assistència a les taules rodones ha superat l’aforament de l’espai, obligant-nos a
canviar de sala en diverses de les activitats, arribant així a tenir 268 persones de
públic a Descolonitzem el feminisme, 150 a la de Violència institucional contra
les dones que demanen ajuda, 150 a la de Coeducació, un repte pendent, 130
a la de Salut amb perspectiva de gènere, 80 a la xerrada de Feminicidis i 60 al
debat participatiu Com ens estem mobilitzant envers la violència masclista?
Descolonitzem el feminisme. És violència ser racista dins el feminisme. Hi ha
una actitud arrogant de les dones feministes blanques del món occidental. El
masclisme està arrelat a tot el món i les dones el combatem i lluitem pels nostres
drets des de diferents perspectives. Hem de compartir i extreure beneficis de totes
les lluites a nivell global.
La violència institucional agredeix des del corporativisme, amb una ignorància
conscient que recau contra la dona víctima victimitzada. Tenim eines per lluitar
contra la violència masclista, però les administracions públiques i privades ataquen
i sancionen, als professionals implicats que denuncien i acompanyen les dones.
TRENQUEM EL SILENCI als centres educatius. La coeducació és una eina
imprescindible en la socialització de les noves generacions per eradicar la violència
masclista. La XAJI (Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat) de l’Esteve
Terradas ens ha explicat com, des del seu llenguatge, els nois i noies de l’institut
ajuden a sensibilitzar els seus companys i companyes.
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La salut amb perspectiva de gènere. Els abusos de poder, la violència que
s’exerceix sobre les dones, el no reconèixer la violència masclista darrere de
moltes malalties, significa que no s’aborda la salut de les dones des d’una
perspectiva integral i diferencial.
Des del debat del Feminicidi alerten i alcen la veu destacant que hem de posar
els mitjans per documentar totes les dones assassinades, doncs són moltes més
de les que es compten oficialment i moltes més de les que apareixen en els mitjans
de comunicació.
El debat participatiu sobre com ens mobilitzem envers la violència masclista,
va ser una experiència enriquidora que va facilitar el coneixement entre
organitzacions que fan campanyes contra la violència de gènere, i l’intercanvi de
crítiques constructives amb el públic general, amb l’objectiu d’arribar a més gent en
la tasca col·lectiva de sensibilització.
Aquest any, hem incorporat al Fòrum una Marxa exploratòria per conèixer quines
inseguretats ens trobem les dones en els espais urbans. Ha estat un èxit. Les 70
persones que han participat ens han explicat com, durant el recorregut, s’ha posat
de manifest que les dones caminem amb por pels nostres carrers. Les passes que
seguim, ens han d’encaminar a aconseguir el lema que criden moltes joves
feministes: LA NIT ÉS NOSTRA!.
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Fem de la prevenció un instrument per la no violència masclista. Més de 500
nois i noies van participar en trenta activitats durant el Fòrum, fent consciència
sobre com hem de relacionar-nos dones i homes. 15 tallers dirigits a població
general, amb una participació de 360 persones, xerrades on hem reflexionat sobre
diversos temes que ens inquieten i ens preocupen en la lluita contra la violència
masclista: com eduquem a l’escola, quines són les nostres diferents identitats i
cultures. El moviment associatiu com a instrument de valors en la igualtat de
gènere. Les diferents violències en les parelles joves, en les dones amb
discapacitat, en el treball sexual, en la universitat i a la feina. L’autodefensa
feminista per fer front a les situacions d’abús. La tràfic de persones amb finalitat
d’explotació sexual. És la prostitució violència de gènere? Com gaudir de la
sexualitat lliurament. Les violències quotidianes que acaben desembocant en
maltractaments. El dret al nostre cos.
El dia 14 de novembre, va tenir lloc la cloenda del Fòrum, un acte en el que es va
visualitzar un vídeo resum sobre les jornades https://youtu.be/gXPWgSt_--E, en el
que va actuar Rosa Sánchez i les Dones de Blanc van retre homenatge a les
dones assassinades durant 2015. Va conduir l’acte, Marta Momblant, membre del
Projecte Vaca.
L’organització del Fòrum, es Aquest Fòrum, no seria possible sense la
col·laboració voluntària de persones individuals i de col·lectius que participen de
manera altruista, entitats i administracions. Per això volem agrair a les 209
persones i a les 80 entitats que ho han fet possible.
En aquesta ocasió, l’Escola de la Dona Francesca Bonnemaison, va col·laborar en
el projecte dissenyant la imatge del Fòrum contra les violències de gènere i del
Concurs. Gràcies a la implicació de la direcció de l’Escola i d’un professor
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d’il·lustració, es va organitzar un treball en el que l’alumnat de l’assignatura va
crear diverses il·lustracions, de les quals es va seleccionar tant la imatge del
Fòrum, que és de l’Anna Aparicio Català.

CONCENTRACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Fa tretze anys que la Plataforma surt al carrer per trencar el silenci a l’espai públic.
L’any 2015, hem sortit el tercer dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume per
retre homenatge a les dones que pateixen maltractament, especialment aquelles
que han estat assassinades.
Mantenint l’esperit del treball en xarxa, les 11 concentracions organitzades, han
comptat amb la participació d’11 entitats. Cadascuna d’elles, ha pres la iniciativa
d’organitzar el contingut de l’acció, fent participar alhora a les persones vinculades
a aquella organització, i així enfortir i ampliar el teixit social sensibilitzat contra la
violència masclista.
També comptem amb un equip de voluntariat fixe, que dóna el seu suport a
cadascuna de les accions i que col·labora en la coordinació del projecte.
Entitats que han participat durant 2015:


Assemblea feminista de Gràcia



FACEPA



Vaga de Totes



Apoderart



Dones amb Iniciativa



Dones de Blanc
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Associació Gogara



Consell de la Joventut de Barcelona, grup de treball de gènere



Associació de Dones Baha’is de Barcelona



Associació Cúrcuma



Associació Hèlia

Algunes imatges de les accions, durant els diferents mesos:

CONCURS PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Des de 2005 la Plataforma convoca un concurs amb categories literària i lliure
dirigit a la població general a partir de 12 anys, per promoure la reflexió i fomentar
la sensibilització al voltant de la problemàtica de la violència masclista a través de
l’expressió artística. Cada any es planteja un nou tema sobre el qual treballar, i
enguany ha estat “Imagina’t un món sense masclistes ni masclismes”.
Al mes de juny, es van fer públiques les bases del concurs, i es va iniciar el pla de
comunicació específic per fomentar la participació, amb accions com mailings als
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contactes de la Plataforma, publicació a la web, xarxes socials, trucades a centres
educatius i entitats de dones, etc.
També es va dissenyar un flyer virtual, que es va utilitzar en la campanya de
comunicació:

En aquesta ocasió, l’Escola de la Dona Francesca Bonnemaison, va col·laborar en
el projecte dissenyant la imatge del concurs i la del Fòrum contra les violències de
gènere. Gràcies a la implicació de la direcció de l’Escola i d’un professor
d’il·lustració, es va organitzar un treball en el que l’alumnat de l’assignatura va
crear diverses il·lustracions, de les quals es va seleccionar tant la imatge del
concurs, com la il·lustració del calendari amb el que es va obsequiar a les
persones participants. El 2015 es van presentar 272 obres al concurs i durant el
mes de novembre es va organitzar una exposició de totes les obres rebudes, per
oferir a la població l’oportunitat de gaudir de les reflexions que la mateixa
ciutadania, especialment la joventut, havien realitzat al voltant de la violència
masclista.
El 14 de novembre, en el marc de l’XI Fòrum contra les violències de gènere, es va
realitzar l’acte de lliurament de premis a l’Espai Francesca Bonnemaison, al que
van acudir unes 100 persones. Vam comptar amb la col·laboració de la Cristina
Serrat, membre del Projecte Vaca, que va presentar l’acte, i amb l’actuació de In(n)
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Artion amb la performance Ni resistència, ni resiliència; PROU violència. que va
generar gran impacte entre el públic.
Les bases del concurs, la resolució del Jurat i les obres guardonades, es poden
visitar a la web de la Plataforma:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=794:2015-11-19-14-19-03&catid=35:actualitat&Itemid=58

DONES DE BLANC
Les Dones de Blanc és un grup d'expressió corporal que va néixer l'any 2003 de la
mà de la Plataforma unitària contra les violències de gènere. Es tracta d'un grup
estable de treball amb l'objectiu d'aprofundir en la consciència corporal i
acompanyar en determinats moments la lluita que porta a terme la Plataforma.
El grup de dones que forma Dones de Blanc es troba de forma setmanal, tots els
dilluns a la tarda, a l’Escola Sagrada Família per compartir pensaments i idees
entorn a la violència vers les dones i transmetre-les a la gent a través de la
representació pública de les coreografies d'expressió corporal creades.
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L’any 2015 s’han realitzat 36 tallers d’expressió corporal i 7 representacions
públiques per visibilitzar la violència de gènere i sensibilitzar a les persones que les
presencien:
-

11 de març, a l’Escola d’adults de la Verneda, en el marc dels actes del 8
de març, amb la coreografia “El cicle de la violència”.

-

El 26 d’abril, a la Festa Major de la Sagrada Família.

-

El 28 de novembre a Tordera, dins el marc dels actes reivindicatius del 25
de novembre, amb la coreografia “El cicle de la violència”

-

El 17 de novembre, al Caixa Fòrum de Barcelona, amb la coreografia “El
cicle de la violència”

-

El 14 de novembre, a la cloenda de l’XI Fòrum contra les violències de
gènere, amb la coreografia “Les veus silenciades”

-

El 15 de juny, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, organitzant la
concentració mensual contra la violència masclista, amb la coreografia “El
cicle de la violència”

-

Exposició fotogràfica sobre Dones de Blanc al Centre Cívic Mas Déu, sota
el nom “Exposició de la no violència”, amb presentació del grup a la Plaça
de la Concòrdia.

-

Reportatge sobre el grup Dones de Blanc al programa España Directo,
emès el 25 de novembre, gravat el 2 de març.

EXPOSICIÓ ARTÍSTICA
Fidels a l’esperit del treball en xarxa i a la línia de sensibilització ciutadana, des de
l’any 2009 hem implicat el col•lectiu artístic en la lluita contra la violència masclista.
Des d’aleshores hem creat sis exposicions, que s’han exhibit a diferents espais de
la ciutat de Barcelona i rodalies, però sempre creades en el marc del Fòrum contra
les violències de gènere.
El 2015, vam voler implicar a l’Escola de la Dona Francesca Bonnemaison, en
l’elaboració d’aquesta exposició, ja que des de fa deu anys, és en aquest espai on
celebrem el Fòrum contra les violències de gènere, i per nosaltres era molt
significativa la participació de l’Escola.

Memòria d’activitats 2015

11

Després de diverses trobades amb la direcció, va sorgir la idea de vincular les
disciplines de literatura i tapís per realitzar una creació impactant i reflexiva per al
públic que la visités.
I així va néixer “Teixim la nostra fortalesa interior”, una exposició en la que,
l’alumnat de literatura, va crear més de 100 haikus, que van inspirar a l’alumnat de
la classe de tapís per fer petites creacions, que acompanyessin cadascun dels
haikus.
La creació va tenir un gran èxit entre el públic, i va estar exposada a l’Espai
Francesca Bonnemaison els mesos de novembre i desembre. Ara, es farà itinerant
per diferents espais de la ciutat de Barcelona i altres municipis de la província.
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ACCIONS AL CARRER
Des de la Plataforma creiem que és molt important sortir al carrer, transmetre a la
ciutadania el missatge de que la violència masclista requereix de la implicació de
tothom per aconseguir eradicar-la. I una de les maneres que tenim d’aportar el
nostre granet de sorra des de la Plataforma, és organitzar accions de carrer on les
persones, les entitats dels barris i la ciutadania en general, s’impliquin en la seva
organització, i així adquireixin un sentiment de pertinença a un moviment social
que lluita pel bé comú del dret de les dones a viure lliures de violència masclista.
I per reforçar aquesta vessant de la Plataforma, des del Programa Trenquem el
Silenci, es va obrir un nou apartat al catàleg d’activitats, en el que s’ofereixen
activitats especialment pensades per realitzar al carrer, dirigides a públic molt
heterogeni i adaptables segons el perfil i el nombre de persones.
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pcvg/CATALEG/2015__catal
eg%20trenquem%20activitats%20al%20carrer%20i%20festes%20majors.pdf

-

El 23 d’abril, durant la Diada de Sant Jordi, des de fa quatre anys, posem al
carrer una carpa en la qual oferim informació sobre els nostres projectes, i a
més, oferim llibres usats que la recollits durant mesos, per tal de recollir
fons i invertir-los en els projectes de l’entitat. És una acció en la que el
voluntariat de la Plataforma, s’implica durant mesos per aconseguir que la
Diada sigui un èxit.

-

Festa Major Sagrada Família. En col·laboració amb la Coordinadora de
festes del barri, l’AVV de Sagrada Família i l’Associació Hèlia, organitzem
una acció reivindicativa en mig del carrer, des de fa 5 anys. El 2015 vam
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comptar amb la participació de l’Associació Enruta’t, que va oferir un taller
infantil dirigit a famílies.

-

Festa Major Casc Antic, el 20 de juny es va oferir un taller infantil en el marc
de la Festa Major del barri.

-

El 17 d’agost, durant la Festa Major de Gràcia, vam organitzar una rifa
solidària en col·laboració amb l’AVV del Carrer Ciudad Real, l’Ateneu Roig i
el comerç del barri.

-

El món literari també s’implica en la lluita contra la violència masclista, i per
segon any consecutiu, hem organitzat un recital de poesia
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-

Durant la Diada de l’11 de setembre, participem a la Mostra d’Entitats
Catalanes amb un estand informatiu on fem difusió dels projectes.

-

Festes de la Mercè, a través de la programació d’un taller dirigit a famílies
durant la Mostra d’Associacions de Barcelona.

-

El 25 de gener, la Plataforma va ser l’entitat beneficiària del Concert solidari
Estimar no fa mal!, organitzat per Akustic, de La Vanguardia, en
col·laboració amb l’Institut Català de les Dones.
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ÀREA DE PREVENCIÓ
TRENQUEM EL SILENCI
El programa Trenquem el silenci és un projecte de prevenció de la violència
masclista als centres educatius i de lleure de Barcelona, el projecte vol, a partir del
treball en xarxa, dinamitzar activitats de prevenció de la violència masclista als
centres educatius i de lleure de Barcelona.
L’objectiu del projecte durant el 2015 ha estat donar resposta a les necessitats dels
centres que volen fer prevenció de la violència masclista i implementació d’accions
coeducatives.
La planificació de les comissions organitzatives i formació dels grups de treball és
una activitat de gran importància per la metodologia del treball en xarxa amb les
entitats vinculades al projecte, i s’ha dut a terme segons la previsió.
Un aspecte important d’aquesta fase ha estat la formació a l’equip de voluntariat
del TRENQUEM, s’ha fet una formació mensual (a càrrec de l’associació HELIA).
Ara mateix l’equip de voluntariat esta conformat per 8 persones joves.
Pel que fa a l’actualització del catàleg d’activitats, aquest any s’ha fer servir la
mateixa estructura del catàleg però s’han actualitzat apartats i s’han incorporat
activitats noves
Veure:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=57&Itemid=61
La coordinació amb els centres educatius i de lleure, s’ha realitzat des de l’oficina
de gestió de la Plataforma. A través d’aquesta coordinació, hem pogut contactar
amb molts centres educatius, AMPES i centres de lleure, que detecten conductes
de risc entre els i les joves i demanden aquest tipus d’activitats de prevenció.
Aquest any s’ha continuant fent servir el formulari on-line on els centres poden fer
la seva demanda, aquest formulari ha estat de gran utilitat a l’hora de coordinar.
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Al llarg del 2015 s’han incorporat noves entitats al trenquem, passant de 16 a 20
entitats vinculades.
Al 2015 hem realitzat 90 activitats de prevenció.
Pel projecte ha estat molt important poder fer una correcta difusió de les activitats,
és per això que s’ha executat un pla per donar resposta a les necessitats de
visibilitat del projecte, les principals eines de comunicació han estat:
-

Facebook:

-

Web de la Plataforma: http://www.violenciadegenere.org/pcvg/

-

Postal del projecte

-

Mailings

Durant tota l’execució del projecte, s’ha fet un seguiment amb els centres
educatius, AMPES i de lleure, sempre un cop acabada cada activitat de prevenció,
s’han passat fulls de valoració de les activitats els quals són en la seva gran
milloria positives i demostren que hi ha un interès en seguir fent activitats de
prevenció en relació a la violència de gènere.
Per altra banda, també s’ha fet un seguiment amb les entitats que han facilitat les
activitats de sensibilització, per veure com ha l’activitat. Per a tal efecte s’ha
habilitat un formulari on-line que els talleristes poden omplir una vegada acabat el
taller

XAJI. XARXA ACTIVA DE JOVENTUT PER LA IGUALTAT
Amb aquest projecte, estem creant una xarxa d’equips als instituts de secundària
de Catalunya que actuïn d’agents actius contra la violència vers les dones. La
funció de la xarxa és fer tasques preventives i contribuir a la identificació de
situacions de violència masclista que s'estiguin donant al centre.
Aquests equips seran els referents a cada centre per la resta de l’alumnat. L’any
2012 va ser el de llançament d’aquest projecte a mode de prova pilot, es va
aconseguir implantar els equips a dos centres educatius, a Barcelona i Cornellà. I
el 2014, va ser l’any en que el projecte va agafar més impuls, arribant a més
centres i implicant dues entitats del Trenquem el Silenci.
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L’any 2015, hem aconseguit estabilitzar el projecte, i implantar la XAJI a 6 instituts,
quatre de Cornellà i tres de Barcelona (IES Joan Brossa, i IES Milà i Fontanals
IES Ausies March), amb 140 joves implicats de manera voluntària i amb molta
motivació.
També hem millorat la metodologia de treball, respecte a anys anteriors.
Actualment, són tres les entitats del Trenquem el Silenci que estan implicades en
el projecte, i que hi participen de manera activa: Fundació Aroa, Associació
Gogara, i Homes Igualitaris de Catalunya.
Aquestes entitats, s’encarreguen de realitzar les formacions als nois i les noies que
tenen interès en participar en la xarxa.

APRENENTATGE I SERVEI COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL VERS
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
El present projecte ha estat una prova pilot en la qual a través de la metodologia
d’aprenentatge i servei, els i les estudiants de 3er d’ESO de l’Institut Joan Salvat
Papasseit han pogut aprendre la matèria curricular de diferents assignatures sota
la perspectiva de gènere per després aplicar-la i posar-la en pràctica a l’hora de
pensar, planificar i realitzar una campanya de sensibilització vers la violència de
gènere dirigida a la comunitat del seu barri, la Barceloneta. Així doncs aquest
projecte ha actuat, a través de la metodologia de Aprenentatge i Servei,
concretament en aquests dos punts:
-

Facilitant les eines cognitives per a entendre les causes de la violència
masclista a l’alumnat.

-

Facilitant que la comunitat barcelonina, en aquest cas del barri de la
Barceloneta, pugui actuar per resoldre-les i contribuir a un autèntic canvi
per a la transformació social de les relacions de gènere.

Considerem que aquest tipus d’implicació dels diferents agents socials d’un mateix
territori ha fomentat la generació de canvis i transformació social en actituds,
pràctiques i valors, tant en l’àmbit individual (Alumnat) com col•lectiu (comunitat,
teixit veïnal, escoles, instituts així com entitats i associacions del barri de la
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Barceloneta) alhora que les i els estudiants adquireixin les seves competències
curriculars obligatòries.
Creiem que a més a més, amb la vivència pròpia del projecte d’aprenentatge i
servei, els estudiants participants poden qüestionar-se idees vers la violència
masclista cercant l'empatia crítica.

Aprenentatge:
Des del centre es van convocar als i les professores que volguessin, de manera
voluntària, adaptar la seva matèria curricular, d’un trimestre concretament, a la
perspectiva de gènere. En aquest cas, van ser voluntàries i voluntaris: el professor
de Ciències Experimentals, la professora de Matemàtiques i la professora de
Ciències Socials. Adoptant activitats puntuals la professora d’anglès i la de
plàstica.
A través de reunions individualitzades amb les professores i professors, es van
analitzar conjuntament els materials i es van fer propostes concretes de cara a la
feina a l’aula, com ara la idea de trencar amb els estereotips, l’anàlisi de la
representació desigual d’homes i de dones als llibres de text i la valoració de tot
allò associat al món femení incorporant la visió i experiència de les dones a la
matèria curricular.
Conjuntament amb el professorat, es va establir que els professors i les
professores voluntàries treballarien els continguts amb perspectiva de gènere a les
seves aules. Es va treballar la definició i identificació de les diverses formes de
violència de gènere i la construcció social de gènere, l’assignació d’uns rols de
gènere determinats a cada sexe (masculí i femení) i com aquests generen
desigualtats i finalment violència.
Després de les sessions de contingut vam iniciar les sessions d’elaboració de
l’acte de sensibilització al carrer, corresponent al servei.

Servei.
El treball d’elaboració de l’acte de sensibilització al barri es va estructurar a través
de comissions de treball que van dissenyar els diferents materials emprats:
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Pancarta, cartells, flyers, xapes, Manifest, Homenatge, Dinàmica amb el públic,
Músics, Cantants de Rap, Carta d’Invitació i Periodistes.
A partir d’aquí ja eren ells i elles que havien de prendre decisions i la
responsabilitat de crear un acte que oferirien als veïns i veïnes del seu barri.
En aquest moment es van començar a detectar canvis en les dinàmiques grupals.
Va augmentar considerablement la participació de les noies a classe, agafant un
protagonisme que no l’havien tingut fins aquell moment. En especial a un dels dos
grups, en el qual el nombre de noies era molt inferior al de nois (aproximadament
¼ part de la classe eren noies), les noies van estar molt més presents i actives en
totes les comissions de treball, agafant la iniciativa, fent propostes i prenent
decisions.
Pel que fa al públic es va decidir convidar al màxim de persones a l’acte que es va
celebrar el 10 de març al voltant de Dia Internacional de les Dones, formant part de
la Programació de Dones del mes de Març 2015 del Districte de Ciutat Vella de
l’Ajuntament de Barcelona.
Es van establir relacions amb entitats i persones fora del centre educatiu. Amb
tècniques del Centre Cívic de la Barceloneta, amb Educadores a Peu de Carrer
que formen part de la Taula per l’Equitat de Gènere de la Barceloneta i que, al ser
del barri, tenen un coneixement del territori i del teixit associatiu i veïnal molt més
ampli.
Amb això, es va convidar a participar a l’acte a un grup de dones del Casal de
Gent Gran de la Mediterrània, als i les alumnes de primària de l’escola Galí i a
alumnes de l’Escola de música Xamfrà. També a Jordi Redecki, un jove cantant de
rap del barri conegut pels i les alumnes de l’institut a qui van fer els
acompanyaments en una cançó de rap que també va formar part de l’acte.
Per altra banda, van ser convidats i convidades a l’acte alumnes d’altres cursos de
l’Institut Joan Salvat Papasseit i d’altres escoles, com l’Escola Mediterrània i els
veïns i veïnes del barri.
Finalment l’acte es va realitzar a la Plaça Poeta Boscà de la Barceloneta, amb hora
d’inici a les 12:00 i hora de finalització a la 13:30h. Van assistir a l’acte 200
persones aproximadament.
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Diferents comissions de treball

Detalls de l’acció al carrer

Cartell de difusió de l’acte
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ÀREA D’INCIDÈNCIA
POLÍTICA
Des dels seus inicis, la Plataforma ha exercit pressió a les administracions i els
governs, per exigir polítiques efectives de protecció a les dones que pateixen
violència i de prevenció de la violència masclista.
Després d’implementar diverses campanyes en èpoques anteriors, el 2015 es va
iniciar un projecte específic que hem anomenat “Enfortim les xarxes de dones”,
que té per objectiu, contribuir a l’enfortiment de les capacitats de les organitzacions
socials catalanes en el coneixement de les eines i tasques dels organismes
internacionals. Coneixement sobre les seves aportacions en la lluita pels drets
humans amb perspectiva de gènere, és a dir, conèixer quines accions i quin
seguiment es fa dels drets de les dones en els països on aquests drets són més
vulnerables i com podem des del nostre país, contribuir, compartir i utilitzar
aquestes eines a través d’organismes com la CEDAW o el GREVIO.
El projecte, es va iniciar a setembre de 2015 i continuarà durant 2016. En aquests
primers mesos, hi ha hagut una molt bona acollida dels objectius del projecte per
part de les associacions participants en els primers grups de formació i reflexió que
s’han realitzat durant en el transcurs de l’XI Fòrum contra les violències de gènere.
Les tretze associacions que hem començat a formar grups de treball considerem
que les eines que proporciona la incidència en els organismes internacionals de
DDHH i Violència contra les Dones, són eines que faciliten la lluita per aconseguir
eradicar la violència masclista al nostre país i arreu del món.
S’ha posat especialment en valor el poder fer arribar les nostres reivindicacions a
la Comissió Europea, a través del seguiment del Conveni d’Istanbul signat per
l’Estat espanyol.
Hem reflexionat i proposat accions explicatives i formatives, de les conclusions del
Comitè CEDAW respecte l’Informe Ombra presentat per les més de 270
organitzacions de dones de tot l’Estat. Aquestes accions es realitzaran

Memòria d’activitats 2015

22

conjuntament amb les companyes de la Xarxa feminista d’organitzacions de tot
l’Estat i la Plataforma CEDAW Sombra.
També amb les companyes de la Plataforma CEDAW Sombra, hem estudiat la
constitució del grup d’expertes d’aquest conveni GREVIO i preparat la intervenció
de les associacions catalanes en aquest context.
A través d’aquestes accions pretenem aconseguir la participació activa del
moviment associatiu de dones catalanes en els mecanismes d’incidència nacionals
i organismes internacionals. Les entitats que participin en el projecte estaran
capacitades per informar a les dones i homes de la seva base social, sobre els
Drets Humans de les dones i les eines per fer-los efectius, i per defensar i exigir
als titulars d'obligacions la reparació i la recuperació de les dones que passin per
aquests processos, per conèixer els mecanismes nacionals i internacionals i la
funció que desenvolupen. Un exemple del que es pot fer, és el cas de la resolució
de la CEDAW sobre la violència contra Àngela González exigint a l’Estat espanyol
una resposta i una indemnització integral investigant la falta de protecció que va
originar l’assassinat de la seva filla. Tal com va fer Women’sLink en aquest cas,
moltes entitats i a diferents nivells després de la sensibilització i formació en el
projecte podran reaccionar i fer front a les discriminacions i desigualtats en els
diferents àmbits.
D’altra banda, tenim una estratègia comunicativa externa, per incidir en els titulars
d’obligacions i en la presa de consciencia ciutadana per tal de fer efectius els
compromisos i els desplegament de les lleis i acords signats per l’estat. ambdues
coses determinen finalment els avenços cap un món més sostenible igualitari.
Aquest projecte, es va iniciar setembre de 2015 i finalitzarà a setembre de 2016, i
s’està realitzant en col·laboració amb la Fundació Pau i Solidaritat i està finançat
per l’ACCD.
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La Plataforma unitària contra les violències de gènere, rep el suport
econòmic de les següents administracions públiques:
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