FÒRUM JOVE

XVII FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

DIVENDRES
5 DE NOVEMBRE

DIMARTS
9 DE NOVEMBRE

De 9:30h a 14h

De 10h a 14h i de 15h a 18h

TRANSFORMA

HACKATHÓ EN CLAU FEMINISTA

LA GIMCANA DELS VALORS FEMINISTES
PER TRANSFORMAR EL MÓN

Aquesta activitat forma part del FÒRUM JOVE 2021
i segueix la línia d’acció del XVII Fòrum contra les
violències de gènere, que enguany inspira les seves
activitats sota el lema: “Feminismes, lluita i acció, contra
la violència institucional”.

Activitat adreçada als centres educatius i alumnes
de l’ESO. TRANSFORMA és una gimcana en format
viatge i en clau feminista.
En aquest viatge us proposem poder recórrer diferents
països, sota la mirada d’unes ulleres liles que us permetrà conèixer de primera mà situacions singulars i de
desigualtat, que vulneren els Drets Humans (la situació
de dones, infants i col·lectius LGTBIQ+) i a la vegada
estratègies generades per reivindicar la vida lliure.
Tindreu un passaport, necessari per poder accedir en
aquests indrets del món. Per anar d’un lloc a un altre
se us plantejaran alguns reptes i situacions que caldrà
superar en grup.
LLOC: Parc del Fòrum, Barcelona.
Activitat en espai exterior per al compliment de les mesures COVID. Presencial i amb mascareta.
Participa: Bemen 3, Nus Coop i Fundació TriniJove

De 19h a 21h
TEATRE FÒRUM
“TAMPOCO ES PARA TANTO”
Acció teatral escrita i interpretada pel grup de teatre
del Casal de Joves La Betsaida de Badalona.
Amb l’objectiu de criticar i desmuntar les conductes quotidianes d’assetjament masclista, aquesta acció teatral
planteja el conflicte que implica treure importància
als comentaris i actituds que menystenen i agredeixen
les dones.
LLOC: Espai Jove Palau Alòs: Sant Pere Més baix 55,
Barcelona. Presencial i amb mascareta.
Organitza: PUCVG
Col·laboració: Espai Jove Palau Alós, Casals dels infants

La Hackató Social, suposa una dinàmica horitzontal
i intensiva on els i les participants complementen
experiències i habilitats individuals amb el propòsit de
desenvolupar solucions concretes.
Aquesta activitat està centrada en la posada en marxa
de dinàmiques de participació per a la identificació
d’una problemàtica envers les violències de gènere amb
l’objectiu d’obtenir com a resultat una eina digital de
denúncia i d’incidència sociopolítica i que serà posada
en pràctica com a pilot entre els joves de Catalunya
i Colòmbia.
S’adreça a Joves (14-17 anys) compromesos en canviar
el món, professionals de diferents àmbits i veïns i veïnes
de la Ciutat de Barcelona.
LLOC: Casal el Pou de la Figuera, Sala Gran.
C/ de Sant Pere Més Baix, 70, Barcelona.
FORMAT: Híbrid.
Organitza: PUCVG
Col·laboració: Casal de Barri Pou de la Figuera,
Corporació Amiga Joven, Cúrcuma,
IES Maria Aurèlia Campmany, IES Esteve Terrades,
Luciferases, Gogara.
Amb el suport de: ACCD

#WeCallitFeminisme
Campanya de sensibilització vers
els feminismes.
Estigueu atentes a les xarxes de
@prouviolencia i @conselljoventutbcn
Participa: CJB, Apòstrof i Plataforma

