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PARTICIPA al FÒRUM
CONTRA les VIOLÈNCIES de GÈNERE

24 i 25 de novembre de 2006

Organitza

Plataforma unitària
contra les violències de gènere

Col·laboren

Places limitades.
Inscripció gratuïta, individual o de col·lectius, a:
Plataforma unitària
contra les violències de gènere
C. Junta de Comerç 17 entl. · 08001 Barcelona
A/e:  prouviolencia@yahoo.es
T. 627 398 316

Regidoria de Dona i Drets Civils
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Durant el 24 i el 25 de novembre Dia Internacional Contra la Violència
de Gènere, el Fòrum serà un espai de participació, reflexió i aprenentatge.
Un espai per “trencar el silenci” a través de la participació activa de totes
les persones assistents, tan adolescents com adultes, en debats, tallers, vídeo...
En les diverses activitats proposades podràs conèixer els recursos a disposició
de la ciutadania, debatre i presentar alternatives per a combatre la violència
de gènere, expressar els teus dubtes sobre el tema...
Alhora és un espai per reflexionar entre totes i tots sobre QUÈ PODEM
FER? en la lluita contra la violència de gènere, diferents elements de lo
quotidià com els mitjans de comunicació, la música, el cinema, en la potenciació
i perpetuació d’una societat patriarcal, de relacions desiguals, de la discriminació
vers les dones. Ens acomiadarem amb un Homenatge a les Dones
violentades enguany.

A qui va adreçat?
•A joves, adolescents, demostrant-los amb jocs participatius les avantatges

d’una societat més solidaria i igualitària entre els dos sexes.
•A mares, pares i familiars d’aquestes nenes, nens i joves, posant a l’abast

informació i demostracions de la importància de la prevenció de la violència
en general, però amb una visió de gènere.

•Al teixit associatiu i la ciutadania, fent palès el repte social de que acabar
amb aquesta violència es cosa de totes i tots, reconeixent la lluita d’anys
dels grups de dones que ha fet possible que es considerés un problema
social.

•A totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.

PARTICIPA!

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ!

ENTITATS ADHERIDES
Acció contra la violència domèstica. Asociación para la Cooperación con el
Sur -Las Segovias. AVV Can Baró. AVV Baix Guinardó. AVV Font de la Guatlla.
AVV Sagrada Família. Vocalia dona AVV Gràcia. Vocalia dona AVV Esquerra
Eixample. VERN-Coordinadora d'Entitats de la Verneda de Sant Martí. Vocalia
dona AVV Sant Antoni. La Pizarra de la Raimunda. Associació de Dones
Juristes. Associació dones Ciberdona. Associació MUA. Associació de dones
Heura. Tamaia-Associació dones contra la violència familiar. Associació de
dones no estàndard. Associació de dones Nàiades. Associació dones Pla de
les Bruixes. Associació de dones per la inserció laboral -SURT. Associació
homes cvg Badalona. Grup de dones CREA. Grup de dones Can Cuyàs.
DonesxDones. Dones d'Horta. Dones periodistes. Dones Sense Fronteres.
Dones lliures de Barcelona. Dones d'Igualada. Grup Dones Centre Social de
Sants. CAPS-Associació Dona i Salut. Grupo 39 y más. Themis Asociación
mujeres juristas.L'Escletxa. Licit. Lobby de dones de Catalunya. Orfeó Gracienc.
AEP Associació.d'Estudiants Progressistes. Plataforma dones de Blanes.
Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina. Federació d'Associacions de Dones
de l'Anoia. Federació dones de Catalunya per la Igualtat. FACEPA Fed.
Associacions Culturals i educatives persones adultes. Creación positiva. SOS
Racisme. Fundació Lethe. IDHigual. Fundació Claror. Consell dones Gràcia.
Consell dones Horta-Guinardó. Consell dones Sants-Montjuïc. FAV Barcelona.
FAV Hospitalet. CONFAVC. Attac-catalunya. CCOO de Catalunya. AVALOT
-Joves de la UGT de Catalunya. UGT de Catalunya. USOC de Catalunya.
Secretaria dona USTEC. Secretaria dona IAC. Federació CGT Ensenyament.
CJC-Joventut Comunista. Joventuts Socialistes. Esquerra Republicana de
Catalunya. Esquerra Unida i Alternativa. Entesa de Palleja. Iniciativa per
Catalunya-Verds. Dones del PCC. Secretaria de les dones del PSC. Dones
del PSUC-VIU. Consell de la Joventut de Barcelona. Institut Català de les
Dones. Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Regidoria de la
Dona i Drets Cívils

Centre de
Cultura
de Dones
Francesca Bonnemaison Espai Bonnemaison · Sant Pere més Baix 7 · Barcelona

<M> L1 i L3 Urquinaona
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Durant el 24 i el 25 de novembre Dia Internacional Contra la Violència
de Gènere, el Fòrum serà un espai de participació, reflexió i aprenentatge.
Un espai per “trencar el silenci” a través de la participació activa de totes
les persones assistents, tan adolescents com adultes, en debats, tallers, vídeo...
En les diverses activitats proposades podràs conèixer els recursos a disposició
de la ciutadania, debatre i presentar alternatives per a combatre la violència
de gènere, expressar els teus dubtes sobre el tema...
Alhora és un espai per reflexionar entre totes i tots sobre QUÈ PODEM
FER? en la lluita contra la violència de gènere, diferents elements de lo
quotidià com els mitjans de comunicació, la música, el cinema, en la potenciació
i perpetuació d’una societat patriarcal, de relacions desiguals, de la discriminació
vers les dones. Ens acomiadarem amb un Homenatge a les Dones
violentades enguany.

A qui va adreçat?
• A joves, adolescents, demostrant-los amb jocs participatius les avantatges

d’una societat més solidaria i igualitària entre els dos sexes.
• A mares, pares i familiars d’aquestes nenes, nens i joves, posant a l’abast

informació i demostracions de la importància de la prevenció de la violència
en general, però amb una visió de gènere.

• Al teixit associatiu i la ciutadania, fent palès el repte social de que acabar
amb aquesta violència es cosa de totes i tots, reconeixent la lluita d’anys
dels grups de dones que ha fet possible que es considerés un problema
social.

• A totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.

PARTICIPA!

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ!

ENTITATS ADHERIDES
Acció contra la violència domèstica. Asociación para la Cooperación con el
Sur -Las Segovias. AVV Can Baró. AVV Baix Guinardó. AVV Font de la Guatlla.
AVV Sagrada Família. Vocalia dona AVV Gràcia. Vocalia dona AVV Esquerra
Eixample. VERN-Coordinadora d'Entitats de la Verneda de Sant Martí. Vocalia
dona AVV Sant Antoni. La Pizarra de la Raimunda. Associació de Dones
Juristes. Associació dones Ciberdona. Associació MUA. Associació de dones
Heura. Tamaia-Associació dones contra la violència familiar. Associació de
dones no estàndard. Associació de dones Nàiades. Associació dones Pla de
les Bruixes. Associació de dones per la inserció laboral -SURT. Associació
homes cvg Badalona. Grup de dones CREA. Grup de dones Can Cuyàs.
DonesxDones. Dones d'Horta. Dones periodistes. Dones Sense Fronteres.
Dones lliures de Barcelona. Dones d'Igualada. Grup Dones Centre Social de
Sants. CAPS-Associació Dona i Salut. Grupo 39 y más. Themis Asociación
mujeres juristas.L'Escletxa. Licit. Lobby de dones de Catalunya. Orfeó Gracienc.
AEP Associació.d'Estudiants Progressistes. Plataforma dones de Blanes.
Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina. Federació d'Associacions de Dones
de l'Anoia. Federació dones de Catalunya per la Igualtat. FACEPA Fed.
Associacions Culturals i educatives persones adultes. Creación positiva. SOS
Racisme. Fundació Lethe. IDHigual. Fundació Claror. Consell dones Gràcia.
Consell dones Horta-Guinardó. Consell dones Sants-Montjuïc. FAV Barcelona.
FAV Hospitalet. CONFAVC. Attac-catalunya. CCOO de Catalunya. AVALOT
-Joves de la UGT de Catalunya. UGT de Catalunya. USOC de Catalunya.
Secretaria dona USTEC. Secretaria dona IAC. Federació CGT Ensenyament.
CJC-Joventut Comunista. Joventuts Socialistes. Esquerra Republicana de
Catalunya. Esquerra Unida i Alternativa. Entesa de Palleja. Iniciativa per
Catalunya-Verds. Dones del PCC. Secretaria de les dones del PSC. Dones
del PSUC-VIU. Consell de la Joventut de Barcelona. Institut Català de les
Dones. Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Regidoria de la
Dona i Drets Cívils
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 Taller “Què romàntic!”: Només hi ha una
manera d’estimar? És sempre com el “pinten”
a la tele? Qui t’estima et farà patir? Aquest
taller ens obrirà els ulls a l’AMOR!!
(Dos tallers simultanis)
Organitza: “El Safareig”

Taller “Prevenció de la violència a la parella
jove”.Taller amb l’objectiu d’identificar els
abusos subtils que es poden donar als inicis
de les relacions entre els joves.
Organitza:  “Tamaia”

Taller audiovisual “Noticies de cops”:
Anàlisi de la violència contra les dones en els
informatius, per observar com moltes vegades
les notícies que rebem, ens donem una
informació superficial, sensacionalista
i en molts casos merament quantitativa.
Organitza:  “Drac Màgic”

Taller-Joc “Estima’t”: 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? Estima’t
i acaba amb la violència!!
Organitza:  “Acció escolta”

Taller “Ones de dona”.  Aprèn com es realitza
un programa de ràdio…amb un punt de vista
diferent: el de les dones!!
Organitza:  Vocalía de la Dona de Gràcia/
Ràdio Gràcia

Taller “El rosa és de nenes!!”. Els nois són
uns bèsties, les noies unes bledes...De veritat
som tan diferents? Vine a descobrir noves
PERSONES!!!
Organitza:  Vocalia de la Dona de Sagrada
Familia

Taller “...I jo què puc fer?”: Trobar-nos
davant d’un problema tan estès i tan greu
fa que ens trobem una mica perduts, però
els joves hi podem dir la nostra i posar el
nostre granet de sorra. Ho discutim entre
totes i tots?
Organitza: Vocalia de la Dona de Sagrada
Familia

Taller 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 actituts que promoguin models de
relacions igualitàries...
(Dos tallers simultanis: 14-16 i 16-18 anys)
Organitza: “Espais per a la igualtat”

Taller “Posem ritme a l’amor!”: Us proposem
treballar l’amor per mitjà de les cançons i les
seves lletres. Parlarem sobre algunes de les
que més ballem i escoltem per tal d’esbrinar
entre tots i totes els missatges que ens
transmeten i les sensacions que ens contagien
Organitza: “Nàiades” Associació jove de
dones feministes

Cine-fòrum. Projecció de la pel·lícula Caos
de C. Serreau i debat posterior sobre la
situació d´opressió que continuem patim
moltes dones a totes les cultures.
Organitza: “Drac Màgic”

18.15-19.15 h

ACTE DE CLOENDA
Homenatge a les dones assassinades.
Lectura del Manifest.
Actuació de PASTORA i MÜRFILA.
Organitza: Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere

19.30 h

CONCENTRACIÓ Plaça Sant Jaume
Organitza: Xarxa de Dones contra la violència

divendres 24 de novembre

dissabte 25 de novembre

12.30-13.30 h

Lliurament de Premis del Concurs
Literari i del Concurs Lliure.
Els guanyadors de cada categoria llegiran el
seu text i/o exposaren el seu treball.
Organitza: Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere

17.00 h

Acte. Acord ciutadà contra la
violència vers les dones.
L´Ajuntament de Barcelona convoca la II Edició
del Premi 25N amb l´objectiu de visibilitzar el
treball que es porta a terme per les diferents
entitats que treballen per aconseguir una BCN
lliure de violència.
Organitza: Regidoria de dona i drets civils
de l’Ajuntament de Barcelona

18.00-20.30 h

Cine-fòrum. Projecció de la pel·lícula Las
mujeres de verdad tienen curvas de P. Cardoso
i debat posterior sobre les relacions de poder
entre les dones, l’acceptació del cos de la dona, la
multiculturalitat, el treball, les relacions mare-filla...
Organitza: Fundació Lethe

10.00-11.30 h

Taller audiovisual “Mirades que maten”:
A través de l’anàlisi de diverses representacions
audiovisuals mostrarem els mecanismes de
perpetuació i legitimació dels valors que
justifiquen la violència contra les dones
Organitza: “Drac Màgic”

Taller Les TIC’S una eina de treball
per les dones.  Amb aquest taller es pretén
oferir un apropament a l’ús de les Noves
Tecnologies a través d’una guia pràctica de
coneixement de la xarxa i les possibilitats que
aquesta ens ofereix a totes les dones.
Organitza: Secretaria de Polítiques de les
Dones del PSC

Xerrada-Debat. “Socialització preventiva”.
Xerrada amb l’objectiu d´ analitzar les
actuacions que serveixen per a prevenir la
violència de gènere a diferents àmbits (família,
oci, feina, escola).
Organitza: CREA

10.00-12.30 h
ACTIVITATS PER LA JOVENTUT
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10.00-14.00 h

 Taller psicodramàtic “Jo sóc tu. Tu ets jo”:
Taller lúdic i dinàmic en el que interpretant
diferents rols adoptarem el paper de
maltractador o de víctima davant situacions
relacionades amb la violència de gènere.
Organitza: Fundació Lethe

12.00-13.30 h

Taller “Què romàntic!”: Només hi ha una
manera d’estimar? És sempre com el “pinten”
a la tele? Qui t’estima et farà patir? Aquest
taller ens obrirà els ulls a l’AMOR!!
Organitza: “El Safareig”

Representació teatral dels esqueitxos
A la recerca de la matriu perduda i Ricardo
Corazón de Cabrón.
Organitza: Associació de Dones
No Estàndards

12.00-13.30 h (cont.)

Taller - Audiovisual “El sentiment
melodramàtic”: Analitzarem com en els relats
cinematogràfics, han constituït un arquetip de
feminitat fonamentada en la victimització i en
la submissió de les dones als valors patriarcals.
Organitza: “Drac Màgic”

Taller “Escull la teva història”: Què va passar
desprès del casament de la Blancaneus i el
Príncep? De veritat van ser feliços i van menjar
anissos? Descobreix què passa quan els contes
no acaben bé.
Organitza: “L’escletxa”

16.00-18.00 h

 Taula Rodona Prevenció o com fer de la
violència història. Comptarem amb
l’experiència de diferents associacions per
conèixer com s’està treballant en l’àmbit de
la prevenció de la violència de gènere,
plantejant-la com una aposta per un futur amb
relacions més igualitàries i positives.
Organitza: Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere

Espai Bonnemaison · Sant Pere més Baix 7 · Barcelona
<M> L1 i L3 Urquinaona

FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
PROGRAMA

Tot el dia 24
i 25 matí
Exposició de Cartells: “Contra la violència
de gènere”.
Organitza: Àrea d´Igualtat i Ciutadania,
Servei de Promoció de Polítiques d´Igualtat
Dona-Home. Diputació de Barcelona.

Exposició “Femicidi i Maquila a Ciudad
Juárez”. Del 7 de novembre al 1 de desembre.
Organitza: Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison.

Exposició “Coses que fem”.
Organitza: Vocalia dona AVV Sant Antoni

I també: passi de vídeos, consulta de resursos
contra la violència, recursos educatius...

CONCURS LITERARI!
CONCURS FORMAT LLIURE!

Demaneu les bases
i participeu!
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