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>> 
La pandèmia del coronavirus en l’època 
de la globalització és mortífera per a 
la humanitat, la naturalesa, el sistema 
econòmic i polític, per suposat per a les 
dones, les criatures i els homes. Tot el 
planeta està amb l’economia en caigu-
da lliure. Estem al 43,9% d’atur juvenil a 
l’Estat espanyol, hi ha un augment elevat 
de la precarietat i la pobresa. A la sanitat 
pública, amb les treballadores en primera 
línia, li toca fer esforços ingents per salvar 
vides i per assumir morts. La ciència, 
a marxes forçades, cerca una vacuna, 
després de deu anys de menysprear els 
avisos de la comunitat científica.

La vaga feminista del 2018 clamava “si 
nosaltres parem, es para el món”.  
I les dones ho vàrem fer.

Ara que s’ha parat el món per una 
crisi sanitària, fruit, no només d’un virus 
inoportú, sinó per les grans retallades 
que durant anys venim denunciant, s’ha 
demostrat més que mai que el clam de 

TEMPS DE CRISI  

SANITÀRIA, SOCIAL I HUMANA.
d’experiències.
Som en un moment de canvi on els que 
tenen el poder busquen com aprofitar 
la crisi per guanyar més beneficis i força 
en el mercat mundial, i sobre els 7.500 
milions d’ànimes (la meitat dones). Des 
 d’arran de terra hem de lluitar per fer un 
món solidari, just, on la violència contra 
les dones sigui impensable. Un món on 
els recursos econòmics i els recursos pú-
blics tinguin prevalença respecte als pri-
vats, on els drets universals siguin efectius.

En el Fòrum traurem conclusions per 
portar campanyes i línies d’acció per fer 
incidència política. En el Fòrum ampli-
arem xarxa. Entre totes i amb la força de 
totes podem canviar, podem  transformar 
aquesta societat patriarcal que ens 
oprimeix.

EL FÒRUM S’ADREÇA A:

>> Al jovent i l’adolescència

>> A les famílies

>> Al teixit associatiu i la ciutadania

>> A professionals de la salut, de l’edu-

cació, de la informació, del món jurídic, de 

la seguretat, de l’activisme, de la política

>> A les persones refugiades, exiliades i 

migrades

>> A les institucions locals, autonòmiques 

i estatals

PARTICIPA AL FÒRUM I FORMA 
PART DEL CANVI!

Barcelona, novembre de 2020

Els estralls de la pandèmia catapulten la neces-

sitat de les cures, els recursos essencials per a la 

vida, la natura, les polítiques i l’empresa pública.

milions de dones de tot el món és 
una realitat.

Les professions feminitzades, a la 
sanitat, a la llar, el treball social, 
a la neteja, als grups de suport, 
les dones resulten ser un aclapa-
rador 80% de les que es dediquen 
en bona part a les cures, a la salut 
i a la vida de les persones i de la 
naturalesa. Els valors d’aquesta 
sororitat, compromís i amor ens 
porten a recursos públics, a béns 
comunals i drets universals.
Venim d’un dèficit estructural en 
les polítiques d’atenció social a 
les dones que aquesta crisi ha 
posat de manifest. Des de les 
entitats d’atenció a dones en 
processos de violència, fa temps 
que assenyalem amb informes 
i investigacions, amb evidències 
científiques, que els serveis d’at-
enció primària no estan preparats 
per detectar i atendre situacions 

de violència masclista. En tots els 
seus àmbits això afecta directa-
ment al dret de les dones a una 
vida lliure de violència i al seu 
dret de reparació del mal causat.

En aquest context, en el XVI 
Fòrum contra les violències de gè-
nere, posem al centre la vida, les 
cures i els serveis essencials, on 
les dones i el moviment feminista 
som un motor de canvi.

La pandèmia ha posat en evi-
dència que el sistema econòmic, 
capitalista i patriarcal, amb la 
màxima de “allò sagrat és el din-
er”, perjudica seriosament la salut 
humana i del món. Les dones, les 
persones, es redueixen a números. 
L’economia no analitza les neces-
sitats de les dones i de la societat 
sinó la dels grans empresaris i 
financers.

No volem tornar a la “normalitat”. 
La de les retallades socials a sani-
tat, ensenyament i recursos per la 
vida. La que no proporciona una 
distribució equitativa de la rique-
sa. La que provoca les desigual-
tats i deixa impunes als agressors 
masclistes.

Malgrat les restriccions d’afo-
rament, i el veure’ns i sentir-nos 
virtualment, tindrem un espai on 
poder parlar, reflexionar, teixir 
aliances amb altres moviments 
socials. El Fòrum és un espai amb 
vocació d’intercanvi  

>> 



>> De 10 a 12:30h

Discurs inaugural i taula rodona  //  En streaming 

LES CURES I LA VIDA: 
UNA PROPOSTA TRANSFORMADORA

Reivindiquem les vides de les dones com a essencials i fem visibles 
les diferents situacions de discriminació en tots els àmbits socials que 
ens porten a una feminització de la pobresa. Denunciem les injustícies 
més naturalitzades: la violència sexual, la invisibilitat de les realitats de 
les dones migrades, les dones amb discapacitat, les dones grans i els 
abusos a menors.

PONENTS: Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en l’abordatge de 
les violències masclistes. Carme Riu, presidenta Associació Dones no 
Estàndards. Teresa Saez, Lunes lilas. Mov feminista de Navarra. 
Merlys Mosquera, Doctoranda sociologia UAB. Grup GEDIME.

MODERADORA: Montserrat Vilà Planas

COORDINA: Plataforma unitària contra les violències de gènere

Actuació de benvinguda a càrrec de la companyia teatral La 
 Melancòmica.

>> De 18 a 20h

Taula rodona  //  En streaming 

ECONOMIES FEMINISTES,  
CLAU EN TEMPS DE COVID.

L’economia feminista planteja una perspectiva que posa al 
centre del sistema socioeconòmic la promoció del benestar de 
les persones. Amplia i qüestiona la mirada dels plantejaments 
econòmics clàssics, posant el focus en la totalitat dels treballs que 
són  i mprecindibles per a la reproducció de la vida humana: no 
només el treball considerat “productiu” sinó també el reproductiu i 
de cures. L’economia feminista i de les cures ens ofereix doncs una 
 mirada necessària cap a la interdependència i la vulnerabilitat 
inherent a la condició humana, encara més central en aquests 
temps de pandèmia mundial. No ha d’estar l’economia al servei de 
la vida?

PONENTS: Sara Moreno Colom, Professora de Sociologia de la 
UAB. Özgür Güneş Öztürk, doctoranda en sociologia. Vania Arana 
G., LasKellys. Montserrat Sadó, Secretaria de la Dona CCOO i 
infermera.

MODERADORA: Amanda Alexanian
COORDINA: Almena Cooperativa Feminista

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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DIJOUS 

5 DE NOVEMBRE DIJOUS 

5 DE NOVEMBREXVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE XVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE



 De 10 a 12h
>> Grups de treball   //   Format virtual

Amb les participants i algunes expertes, crearem diferents grups de tre-
ball amb l’objectiu d’aprofundir sobre les discriminacions que patim les 
dones i que porten a la feminització de la pobresa. En acabar, posarem 
en comú les conclusions de cada grup.

1. El sensellarisme en femení, dinamitzat per Clara Naya Ponce, de  
l’associació Lola no estàs sola. 

2. La violència de gènere en les dones grans, dinamitzat per Maria 
Rosa Llurba.

3. La violència de gènere com a factor de risc en la salut mental de les 
dones, dinamitzat per Montse Plaza, doctora en psicologia social 
especialitzada en violències masclistes.

4. Com enfrontar les violències digitals, dinamitzat per Laia Serra,  
advocada penalista experta en igualtat de gènere.

De 18 a 20h

ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>> Xerrada   //  Format virtual
Interculturalitat i feminismes. Cúrcuma, SCCL. Compartirem algunes 
pistes teòriques i també pràctiques sobre com introduir la perspectiva 
intercultural a l’àmbit educatiu (dirigit a professionals). 

>> Taller participatiu   //  Format virtual
Dansa, cos, ment i cor: integració pel benestar. Cuida la Vida. La bio 
dansa és una invitació a reconèixer en nosaltres les potencialitats per a 
generar noves formes de bon tracte amb mi i la meva comunitat, un viatge 
a través de la dansa i les emocions que emanen en un espai de cura. 

>> Taller participatiu  //  Format virtual
Adiós Amores Perros. Escuela Adiós Amores Perros. Sents malestar tant 
quan estàs en una relació amorosa com quan estàs solter/a? Vols gaudir 
més les teves relacions amoroses? Vols adquirir eines pràctiques des d’una 
perspectiva feminista? En aquest taller ens replantejarem aquestes i altres 
preguntes, a través de tècniques grupals de coaching. Volem amors bonics i 
amb els que gaudim! I tu, quins amors vols? 

>> Col·loqui   //   Format virtual
La violència feminicida i l’Observatori de Feminicidis a Colòmbia i Cata-
lunya. Red Feminista Antimilitarista i Feminicidio.net. Mantindrem un 
diàleg entre entitats feministes dedicades a la denúncia de les violències 
masclistes i els feminicidis, que aporti al coneixement, des del feminisme, de 
la violència feminicida i els feminicidis. 

>> Joc  //   Format virtual
Com ens construïm? Dones no Estàndards. Activitat plàstica on desenvolu-
parem i analitzarem com ens relacionem amb nosaltres mateixes i amb les 
altres persones. 

>> Xerrada // Format virtual
Les violències a l’adolescència: dones joves invisibles. Centre Jove d’Aten
ció a les Sexualitats de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. La 
invisibilització deles violències masclistes en dones adolescents i joves. 

DIVENDRES 
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DISSABTE 

7 DE NOVEMBRE DISSABTE 
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>> De 10 a 12h
Taula rodona   //   En streaming

NEGACIONISTES DE LES VIOLÈNCIES 
 MASCLISTES: EL FALS SAP. 

Malgrat organismes reconeguts com la OMS o el CGPJ recomanen que 
no s’apliqui el Síndrome d’Alienació Parental (SAP) perquè no te cap base 
científica, als jutjats continuen vinculant per la força a filles i fills a pares 
agressors, i treuen la custòdia a les mares suposadament manipuladores.  
El SAP suposa un dels més greus atacs institucionals a les mares que 
tracten de protegir els seus fills i filles, principalment en cas de violències de 
gènere i abús sexual a la infància. Suposa alhora una vulneració dels drets 
fonamentals dels nens i nenes víctimes d’abús sexual.

PONENTS: Estrela Gómez, Asociación Galega contra os Malos tratos a 
Menores, AGAMME.  Sonia Vaccaro, Psicòloga clínica i forense. Marisa 
Fernández Gálvez, Advocada membre de Dones Juristes. María del Mar 
Daza Bonachela, Doctora en derecho, victimología, Secretaria de Femini-
cidio.net.

MODERADOR: Oriol Ginés

Fila zero d’expertes: Marta Ribas, Diputada del Parlament de 
 Catalunya-Comuns. Isabel Martínez, Plataforma SIMI.  
Sonia Guerra,  Diputada i Primera Secretària de la Comisión del Pacto de 
Estado. 

COORDINA: Associació Conexus

>> De 12 a 14h

ACTIVITATS SIMULTÀNIES

>> Col·loqui   //   En streaming
Mitjans i erradicació de les violències masclistes. Xarxa Europea de 
Dones Periodistes i DF Diario Feminista. Analitzarem com els mitjans de 
Catalunya estan incorporant les mesures definides per a la lluita contra la 
violència masclista des del Pacte estatal contra la violència de gènere i en 
línia amb la Plataforma d’Acció de Beijing, per tal d’identificar punts febles, 
forts i millores a incorporar. 

>> Xerrada  //  Format virtual
Dones teixint resistències: economies per a la vida en contextos de con-
flicte armat. MigrESS – Gestapaz. Dialogarem sobre formes d’economia 
social, solidària i feminista impulsades per dones, amb atenció als casos 
de Catalunya i de dones en contextos de conflicte armat, com és el cas de 
 Colòmbia. 

Xerrada  //  Format virtual
Dones treballadores de la llar i l’efectivitat d’una organització horitzon-
tal. Sindicato de Trabajadoras del Hogar  Sindihogar – Sindillar. Sin-
dillar-Sindihogar, és el primer sindicat independent de dones migrades 
treballadores de la llar i les cures de l’estat espanyol, en aquesta xerrada, 
explicarem els nostres casos d’èxit com organització pluricultural, autoges-
tionària i de treball en xarxes productives; així com reptes en un sistema que 
ens fa fora i invisibilitza. 

Xerrada  //  Format virtual
Els matrimonis forçats, una forma de violència de gènere que cal com-
batre. Associació Valentes i Acompanyades. Quina és la incidència dels 
matrimonis forçats des d’una mirada local i internacional? Com afecta 
aquest tipus de violència de gènere a les dones a Catalunya? Com es com-
bat? En aquest espai parlarem de i amb dones valentes que necessiten un 
acompanyament per sortir-se’n. 

XVI FÒRUM CONTRA LES  
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DISSABTE 

7 DE NOVEMBRE

>> De 18 a 20h

ACTIVITATS SIMULTÀNIES

Taller participatiu  //  Format virtual
Què fem amb la ràbia? Associació Enruta’t. La socialització de gènere 
emocional patriarcal que hem rebut les dones ens ha negat l’expressió de la 
ràbia, fet que no ens ha facilitat una bona gestió d’aquesta: la reprimim, no 
sabem ni que l’estem vivint, i es manifesta en forma de frustració, bloqueig 
i malestars, o l’expressem sovint de forma explosiva i poc eficaç. En aquest 
espai ens dedicarem a guanyar consciència de com ens relacionem amb la 
ràbia, entenent més profundament el seu missatge, de manera respectuosa 
i amb el ritme de cadascuna. 

Xerrada  //  Format virtual
L’educació sexual és un dret. Associació Gogara. Volem conscienciar a 
estudiants, professionals de l’educació i famílies sobre l’envergadura de 
 l’educació afectiu-sexual en el desenvolupament integral de la infància i 
jovent, així com en l’erradicació de les violències de gènere. 

Vídeo-Fòrum  //  Format virtual
Les vocalies de dones: present i futur des dels nostres barris. Vocalia de 
Dones Esquerra de l’Eixample – FAVB. A partir de la visualització d’un 
docu mental, parlarem de com la situació actual ha afectat el moviment 
veïnal de dones, que ha forçat a replantejar les formes d’actuació, així com 
posat nous reptes. 

Tertúlia dialògica   //   Format virtual
Socialització Preventiva de la Violència de Gènere. FACEPA. La Tertúlia 
Dialògica feminista ens permet aprofundir i compartir les nostres impres-
sions per la construcció col·lectiva del significat i coneixement a partir del 
diàleg igualitari amb totes les persones participants de la tertúlia. A través 
de les tertúlies dialògiques es potencia l’apropament, sense distinció d’edat, 
gènere, cultura o capacitat, a la cultura clàssica universal i al coneixement 
científic acumulat per la humanitat al llarg del temps. 

XVI FÒRUM CONTRA LES  
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temps, essencials sempre.
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>> De 16 a 18h

ACTIVITATS SIMULTÀNIES

Vídeo-Fòrum  //  Format virtual
Veus. Associació Teatral Mousiké. Veus és un taller de prevenció contra 
la violència de gènere, que pretén detectar situacions de violència i micro- 
violència, prevenir-la potenciant noves formes de relació més igualitàries, 
positives i lliures de violència. 

Taller participatiu //  Format virtual
Xoc cultural. ApoderART. Explicació breu de l'origen del xoc cultural i 
desenvolupament del mètode de l'incident crític de Margalit Cohen- 
Emerique. Seguirem 6 senzills passos per a analitzar, cada persona des de 
casa, un conflicte que hagi viscut en primera persona. 

Xerrada  //  Format virtual
La bretxa salarial de gènere és violència masclista. Secretaria Igualtat 
UGT Catalunya. Explorarem el concepte de bretxa salarial de gènere i de 
perquè hem d'acabar amb una de les discriminacions més latents, i a la 
vegada més comuns de les violències masclistes a la feina. 

Vídeo-Fòrum  //  Format virtual
Els Drets Humans de les dones i les nenes arreu del món: cada indret, 
un patriarcat. Núria González López, advocada especialista en Drets 
Humans i presidenta de l’Escola AC. Explorarem la incidència del tràfic, i 
l’abús sexual i reproductiu, i com combatre-ho. 

Xerrada  //  Format virtual
Dones indígenes Inkal Awá i estratègies comunitàries per una vida lliure 
de violències de gènere, Colòmbia. Observatori per l'Autonomia i els Drets 
dels Pobles Indígenes de Colòmbia (OADPI). Dialogarem amb la defen-
sora indígena, Claudia Jimena Pai i amb dones d’UNIPA sobre els reptes i 

les estratègies d’autoprotecció de la vida i de prevenció dels feminicidis i la 
violència de gènere, impulsades per les dones indígenes Awá de Colòmbia, 
en el marc del sistema de justícia pròpia. Ens parlaran des del Departament 
de Nariño, un dels territoris més afectats pel conflicte armat al país, en un 
context de pandèmia i agudització de les violències. 

>> De 18 a 20h
Taula rodona // En streaming

RESPOSTES FEMINISTES INTERNACIONALS 
EN  ESPAIS INSTITUCIONALS. POLÍTIQUES 
 PÚBLIQUES I ORGANITZACIÓ. 

El món globalitzat: 25 anys de la Plataforma acció de Beijing i 5 anys dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. On som de les bones intencions 
dels grans organismes internacionals com NNUU i ONU-dones? Campa-
nyes i mobilitzacions des dels moviments.

PONENTS: Montse Pineda, Creación Positiva, Vicepresidenta CNDC.
Begoña San José, Plataforma impacto de genero Ya. 
Almudena Rodríguez, Women’s Major Group.

MODERADORA: Patsilí Toledo
COORDINA: Plataforma unitària contra les violències de gènere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> De 10 a 12h 
Col·loqui  //  En streaming

MIGRACIÓ I MASCULINITAT: PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CAP ALS HOMES JOVES MIGRANTS.

PARTICIPEN: Heinrich Geldschläger, Jasmin Finocchiaro i Álvaro Ponce, de 
l’Associació conexus, i Paco Abril, de l’Associació Homes Igualitaris.

>> De 16 a 18h
Col·loqui   //  En streaming

DONES MIGRADES I DIVERSES EN TEMPS DE 
PANDÈMIA: ESSENCIALS I INVISIBILITZADES.

DINAMITZA: Fàtima Ahmed, Diàlegs de Dona.

> > > > > >  p a u s a  > > > > > > >

>> De 18 a 20h
Taula rodona  //  En streaming

TEORITZANT VIVÈNCIES DES DE  
L'ANTIRRACISME POLÍTIC.

Es planteja la generació d’un relat abordat des de la teoria del racisme i 
la islamofòbia, des d'un coneixement situat i teoritzat per expertes recone-
gudes que han patit el racisme en la seva pell, i des d’aquesta, i altres, han 
construït coneixement. L’objectiu és que la representació d’aquestes veus 
no sigui centrada en les víctimes, sinó en fer-les visibles puntualitzant cap a 
l’estructura.

PONENTS: Salma Amzian, Investigadora i militant antirracista. Cristina 
Zhang Yu, Cofundadora de Catàrsia. Daniela Ortiz, Artista i militant anti-
racista. Silvia Agüero, Gitana, mestissa i feminista.

MODERADORA: Hajar Menssouri.

COORDINA: Joventut Musulmana Multiculturals , Associació Hèlia Dones i 
Institut de les desigualtats. Amb el suport de l’ACCD.> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >



>> De 10 a 12h
Taula rodona  //  En streaming

LES ENTITATS, JUNTES PER 
CANVIAR LA HISTÒRIA. 

Diàleg entre les entitats al voltant de la sostenibilitat davant la crisi en 
 diferents aspectes essencials: la prevenció de les violències masclistes en 
entorns educatius juvenils i infantils, corresponsabilitat de les administra-
cions públiques i el tercer sector en l’abordatge de les problemàtiques 
 socials, fer visibles a les dones invisibilitzades, unió entre entitats per defen-
sar la sostenibilitat de les organitzacions, com incloure la interseccionalitat 
en projectes i iniciatives, etc.

DINAMITZEN: Entiats de la Plataforma unitària contra les  violències de 
gènere

>> De 12 a 14h
Presencial i en streaming

CLOENDA

Acte de cloenda del XVI Fòrum, on compartirem les conclusions de 
les jornades, i gaudirem de les actuacions de la companyia teatral La 
 Melancòmica i el grup d’expressió corporal Dones de Blanc, amb la 
 coreografia No volem ser clavells!

DISSABTE 

14 DE NOVEMBRE XVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE XVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Les dones: invisibles massa 

temps, essencials sempre.

PROU!



EXPOSICIÓ 
Resistències de Dones a 
 Catalunya i Palestina. Exposició 
itinerant que cerca visibilitzar les 
estructures globals-locals de les 
violències masclistes patides per 
les dones arreu del món, així com 
les seves estratègies de resistèn-
cia, afrontament i apoderament.

Del 2 al 15 de novembre en 
format virtual a heliadones.org i 
violenciadegenere.org

Organitza: Associació Hèlia

EXPOSICIÓ
Dones supervivents. Exposició de 
dones supervivents de violències 
masclistes que mostra fotografies 
simbòliques de la seva fortalesa 
i resiliència, acompanyades d’un 
escrit personal en què manifesten 
eines i relats de recuperació i 
superació.

Del 16 al 29 de novembre en 
format virtual a heliadones.org i 
violenciadegenere.org

Organitza: Associació Hèlia

ACTIVITATS 

DESTACADES XVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE

CADENA FEMINISTA
Per commemorar el 25 de novembre, Dia 
Internacional per l’eliminació de la violèn-
cia vers les dones i les nenes. CADENA 
FEMINISTA a Barcelona diumenge 22 a 
les 12 hores (pendent concretar recorre-
gut).

Organitza: Novembre Feminista

CONCENTRACIÓ CONTRA LES  
VIOLÈNCIES MASCLISTES  
I ELS FEMINICIDIS
16 de novembre a les 20h a la Plaça Sant 
Jaume.

Organitzen: Associació Gogara i Plata-
forma unitària contra les violències de 
gènere. 

CLOENDA
Acte de cloenda del XVI Fòrum, on 
 compartirem les conclusions de les 
 jornades, i gaudirem de les actuacions de 
la companyia teatral La Melancòmica 
i el grup d’expressió corporal Dones de 
Blanc, amb la coreografia No volem ser 
clavells! 

Dissabte 14 de novembre a les 12h.

>>>>

http://heliadones.org
http://violenciadegenere.org
http://heliadones.org
http://violenciadegenere.org


Teatre fòrum-impro  //  En streaming

HISTÒRIES VISIBLES 

Nus Cooperativa. Assaig per a la vida en la cerca de solucions en  
situacions quotidianes on es viu violència masclista. Cercarem propostes 
conjuntament per una vida lliure. Activitat dirigida a centres educatius de 
secundària i estudis postobligatoris, amb inscripció prèvia.

Gimcana virtual   //  Cal inscripció prèvia i disposar de mòbil

TRIA LA TEVA AVENTURA! 

Colectic SCCL. Activitat sobre prevenció de les violències sexuals, en   
entorns virtuals i xarxes socials. Que es realitza presencial als barris i 
s’adreça a esplais, agrupaments, casals i espais joves, i qualsevol col·lectiu 
jove que vulgui participar. Cal inscripció prèvia i disposar de mòbil.

FÒRUM 

JOVE 2020 XVI FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Taula Jove  //  En streaming

TRANSICIONS FEMINISTES A ENTITATS I 
COL·LECTIUS JUVENILS

Abordarem la interseccionalitat a les organitzacions, amb Maria Rodó; 
l’equilibri entre espais mixtes i espais no mixtes a les organitzacions, amb 
Maria Rovira; els lideratges feministes a les organitzacions, amb Patrycia 
Centeno; i l’abordatge de les violències masclistes a les organitzacions,  
amb Nieves Soto, de Creación Positiva.

ORGANITZA I MODERA: Consell de la Joventut de Barcelona.

Grups de treball  //  Virtual
Espais de debat i aprofundiment entorn les temàtiques treballades a la 
taula jove.

Activitats a Instagram  //  @prouviolencia
>>  Tallers de prevenció de les violències masclistes
>>  Dic la meva, espai de micròfon obert

Espai de bones pràctiques //
Volem donar visibilitat a la intervenció realitzada amb persones joves, en 
projectes i accions per a la igualtat, la violència zero i per una vida lliure. 
Aquest espai és el recull d’experiències de coeducació, amb perspectiva de 
gènere i en clau feminista on les mateixes persones joves han estat  
protagonistes del mateix procés d’aprenentatge.

Descarrega el programa i fes la inscripció al Fòrum Jove 2020 aquí.

El Fòrum Jove s’ha consolidat com un espai de 

trobada i de reflexió entre persones joves, sobre 

aquelles qüestions d’actualitat al voltant de la 

lluita contra les violències de gènere. Enguany, 

l’organitzem en tàndem i aliança amb el 

Consell de la Joventut de Barcelona.

Les activitats clau d’aquest 

Fòrum Jove 2020 són:

>>>>

http://violenciadegenere.org/actualitat/ja-tenim-aqui-el-forum-jove-2020
https://www.cjb.cat


FORMAT VIRTUAL

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA I OBLIGATÒRIA A: 
>>> http://violenciadegenere.org

CONTACTE AMB L’ENTITAT:
plataforma@violenciadegenere.org

Via Laietana, 16, 1a planta
08003 Barcelona

Organitzen:

Amb el suport de:

PARTICIPA AL XVI 

FÒRUM CONTRA LES  

VIOLÈNCIES DE GÈNERE! MÉS INFORMACIÓ: 

627398316 · 605645182

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS:
Instagram i Twitter: @Prouviolencia

Facebook: @PlataformaProuviolencia

ETIQUETES PER SEGUIR L’ACTUALITAT A XXSS:
#FòrumViolències2020

#LesDonesSomEssencials

DISSSENY I IL·LUSTRACIÓ:
Clara-Iris Ramos i Karoline Buer

Les dones: invisibles massa 

temps, essencials sempre.

http://violenciadegenere.org
http://www.violenciadegenere.org 


PROU!

XVI FÒRUM 

CONTRA LES 

VIOLÈNCIES 

DE GÈNERE

5, 6, 7, 

12, 13 i 14 

nov 2020
Les dones: invisibles massa 

temps, essencials sempre.

Format virtual  >>>                >>> http://violenciadegenere.org

http://violenciadegenere.org

