NI UN PAS ENRERE, ATUREM EL MASCLISME!
“Què saps tu!”; “Les dones només saben xerrar i enredar!”; “Ocupa’t de les
teves coses!”; “Ets tonta, oi?”; “S’aprofiten dels homes”, “Aquesta va amb
tothom, és un drap brut”; “Fan denuncies falses”. Són alguns dels adjectius
que podem escoltar en converses quotidianes dedicats a les dones.

ni per prevenir-la en tots els àmbits socials (educatiu, laboral, de lleure, familiar), ja
que la violència vers les dones es transmet
i s’aprèn des de nadons.

La societat, la moral, les persones i les dones viuen amb “normalitat” les mofes, els
menyspreus, les degradacions, els insults,
la discriminació a la feina i en els salaris,
la falta de credibilitat davant la judicatura
o d’altres agents socials, la falta de decisió sobre elles mateixes i el seu propi cos,
l’educació en uns determinats rols que limiten o anul·len la llibertat de les dones. Tot
això és masclisme. El masclisme s’impregna
a les actituds i a les institucions. Això fa que
no es destinin els recursos suficients per
atendre a les dones que pateixen violència,

Volem trencar el silenci! No volem ser
còmplices dels més de 70 assassinats a l’any
a l’estat, i de les més de 2 milions de dones
maltractades!!!

La millora en polítiques públiques que hem
aconseguit en els darrers anys pels drets de
les dones ha d’anar endavant!!!

A qui va adreçat:
n Al jovent i adolescents, sobre els avantatges d’una societat solidària i igualitària
entre els dos sexes.
n A mares, pares i familiars, mostrant la importància de la prevenció de la violència.
n Al teixit associatiu i la ciutadania, fent
palès el repte social d’acabar amb la violència.
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic i de la
seguretat.

Per aturar el masclisme i per eradicar la violència vers les dones, participem d’aquest
espai per compartir, per reflexionar, per
donar respostes, per comprometre’ns, per
acompanyar i per aprendre de les dones
que la pateixen, i per trobar estratègies de
prevenció.

Organitza:

Col·laboren:

PARTICIPA! FES LA TEVA
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Individual o col·lectiva (places limitades)
fins el 19 de novembre omplint
el formulari web a
www.violenciadegenere.org
o per telèfon al 605 192 628

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona
Tel. 627 398 316 · prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org · Visita’ns al Facebook i al Twitter
Consulta a la nostra web les entitats que formen part de la Plataforma.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
VI FÒRUM EUROPEU
9. 30 h · Presentació xarxes
i entitats participants
Formació dels grups de treball
10.30 h · Pausa
11 h · Tres grups de treball simultanis
EN QUIN MOMENT ES TROBEN
ELS FEMINISMES
Com es veu la lluita contra la violència
masclista des dels feminismes.
Què aporten els feminismes a la lluita
contra la violència masclista. Quina imatge
té la població en general sobre
els feminismes.

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DES
DE L’ÀMBIT SANITARI
Segons la OMS, un 27% de dones a Europa
pateixen violència masclista. Els centres
sanitaris són fonamentals per a la detecció,
l’avaluació i l’actuació davant de la violència
masclista.

Lidera: Comissió sanitària contra la
violència de gènere i intrafamiliar
de l’ABS Sant Cugat del Vallès. Hospital
Universitari Mútua Terrassa

societat civil implicada en el procés
de pau a Colòmbia. Ponents: Montse
Pineda (Creación Positiva), Colòmbia en
pau. Modera: Mireia Bofill.

SOCIALITZACIÓ I COEDUCACIÓ

18.30 h · Conferència final
Des d’Europa, respostes a la
discriminació i la violència
vers les dones

Reptes actuals i aspectes claus sobre
la coeducació i la socialització per a
la prevenció de la violència de gènere.
Orientacions educatives per contribuir
a eradicar aquesta problemàtica.
Lidera: Grup de dones de CREA:
Safo UB

13-14 h · Posada en comú i conclusions
16.30 h · Taula rodona
CONSTRUÏM ALTERNATIVES
AMB MIRADA DE DONES
Estratègies per avançar en el
desenvolupament de mesures per la llibertat i
els drets de les dones. Què s’està fent a nivell
de l’estat espanyol davant dels retrocessos
en les polítiques per les dones. Contra
informe de la CEDAW. Custòdia compartida.
Moviment europeu de solidaritat amb la
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La crisi com a excusa per a la pèrdua
de drets reals de les dones a Europa.
Precarietat laboral, desmantellament de
l’estat del benestar, gènere i ocupació,
participació política de les dones, crisi
ideològica, drets de les dones i drets humans
a Europa. Exemples de bones practiques,
diferents experiències amb bons resultats.
Ponents: Sara Berbel Sánchez, Doctora
en Psicología Social por la Universidad de
Barcelona. Modera: Maribel Cárdenas,
cap de l’Oficina de Promoció de Polítiques
d’Igualtat Home-Dona de la Diputació de
Barcelona.

DIVENDRES 22
DE NOVEMBRE · MATÍ
10 h · Activitats dirigides a joves
i personal docent:
Tallers dirigits a joves

1. ASSETJAMENT SEXUAL
EN L’ÀMBIT LABORAL
Què és l’assetjament sexual en l’àmbit
laboral? Qui el pot patir? En quines
situacions es pot donar i que ha de fer la
persona assetjada?
AVALOT- Joves de la UGT
de Catalunya

2. TINC UNA AMIGA QUE DIU QUE
LI AGRADES. MANERES DE LLIGAR...
TOT S’HI VAL?
Estereotips de gènere i desigualtats de
gènere que es s’activen en el moment
de lligar. Emocions que es posen en joc,
tipus de relacions que volem construir:
relacions sexo-afectives sanes i habilitats
comunicatives que ens permetin relacionarnos lliurament.
Associació Candela

3. LA LLEI DEL MIRALL, TEATRE
PER LA REFLEXIÓ SOBRE LES
RELACIONES AMB VIOLÈNCIA DE
GÈNERE ENTRE ADOLESCENTS
Proposem participar activament en el
desenvolupament d’una narració , on els
participants decidiran què fer i com fer a
mida que avança la historia, posant-se en e
lloc dels protagonistes.
Impacta t Intervencions Teatrals

4. COM PARLEM, COM VIVIM
Taller vivencial per a la transformació del
propi llenguatge fomentant formes i usos
respectuosos i no sexistes.
Associació de Mujeres Itakas

5. QUINS TRESORS AMAGA
LA MEVA SEXUALITAT?
Tinc dret a una Sexualitat Respectuosa i
a la meva manera. Un taller vivencial per
descobrir què m’impedeix i que m’ajuda
a viure la meva Sexualitat plenament.
La ciranda , Júlia Sánchez Andreo

aquesta la tenim interioritzada de tal manera
que és difícil identificar-la quan emergeix en
les nostres relacions. El nostre model social
és el màxim legitimador d’aquests i altres
comportaments i, per tant, la violència de
gènere continuarà estant present si no som
capaços i capaces de qüestionar-nos quin
tipus de societat genera aquest tipus de
relacions violentes. El present taller pretén
incidir en la prevenció primària i secundària,
per intentar evitar que els i les joves i
adolescents es vegin afectats/des per una
problemàtica tant greu i complexa com és la
violència de gènere.
Puyané-Sabanés Psicologia. Acord
ciutadà per una Barcelona Lliure de
violència vers les dones

8. “Aprenentatges de l’Amor.
Les relacions afectives
a la cultura audiovisual”
Analitzarem la manera com la cultura
popular, la literatura, el cinema i la televisió
han construït un model d’amor romàntic
amb la finalitat de valorar-ne les implicacions
en el nostre dia a dia.
Drac Màgic. Acord ciutadà per una
Barcelona Lliure de violència vers les
dones

9. “Noves violències, nous
imaginaris. Representacions
de la violència en la cultura
contemporània”
Observarem les transformacions socials
de la violència de gènere en el món actual
a través de les noves mirades de l’art, el
cinema, la TV, els còmics o els videojocs.
Debatrem sobre la influència dels nous
imaginaris en el camí cap a una societat
lliure de violència masclista.
Trama serveis culturals. Acord ciutadà
per una Barcelona Lliure de violència
vers les dones

10. “Assagem altres opcions,
prevenció de relacions
abusives”

Aprendrem a preparar i realitzar un
programa de ràdio en què analitzarem i
parlarem de les relacions que s’estableixen
entre nois i noies.
Comunicadores amb Gràcia

Teatre de l’oprimit. Plantejarem una
problemàtica relacionada amb les
relacions abusives, tot fent-ne una
petita representació teatral, on el públic
intervindrà plantejant noves resolucions
per prevenir la violència masclista. Les
persones del públic s’intercanviaran per un
o una de les actrius, per tal d’experimentar
i visibilitzar altres formes de gestionar el
conflicte.
Enruta’t. Acord ciutadà per una
Barcelona Lliure de violència vers les
dones

7. “Com afecten a les nostres
vides els rols de gènere
i la violència masclista”

11. “Videoclips musicals
i continguts sexistes:
altres mirades són possibles”

Ningú està al marge de la violència, tothom
ha estat socialitzat en una identitat de
gènere que es fa valer de la violència, i

Taller participatiu i dinàmic que consisteix
en l’anàlisi de les imatges i les lletres de
diversos videoclips musicals amb l’objectiu

6. TALLER DE RÀDIO AMB VISIÓ
DE GÈNERE.
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de visibilitzar els models de feminitat i
masculinitat i les relacions afectives i de
parella que s’hi fomenten.
Diversya. Acord ciutadà per una
Barcelona Lliure de violència vers les
dones

12. “Enredades en les històries
–la representació de les
violències en els films
de ficció”
Les imatges de la feminitat que ens ofereixen
avui en dia els films i les sèries venen
determinades per una tradició cultural
concreta, que situa les dones en uns rols i uns
valors lligats a la cura, la maternitat, l’exhibició
del propi cos, etc. Aquests estereotips,
presents en la història de les representacions
visuals de les dones, tenen avui plena vigència.
A partir de l’anàlisi dels recursos més
habituals en la tradició narrativa, aquest taller
permet entendre com es configuren aquestes
representacions i a quina mirada responen.
Drac Màgic. Acord ciutadà per una
Barcelona Lliure de violència vers les
dones

13. “Que no t’agafi el
masclisme, prevenció de les
violències de gènere amb
joves”
Tractarem la problemàtica de les violències
de gènere a la nostra societat. Aprofundirem
en les seves causes, conseqüències, diferents
manifestacions en la gent jove.
Associació Candela. Acord ciutadà per
una Barcelona Lliure de violència
vers les dones

14. Trobada de joves de la
Xarxa activa d’agents
contra la violència
masclista
Posada en comú de les activitats que
desenvolupen els dos grups de joves que
han participat en el projecte en els seus
centres.
IES Esteve Terrades, IES Joan Brossa
i Plataforma unitària contra les
violències de gènere

15. ‘TRENCANT EL SILENCI’
ALS INSTITUTS
Rols de gènere, deconstrucció de l’amor
romàntic, relacions de poder i desigualtat
entre homes i dones a partir de jocs teatrals
basats en el teatre de l’oprimit. Conèixer i
detectar els diferents tipus de violència.
Averlasailas: teatro de lo posible
i Associació Hèlia

16. PERSONATGES TROBATS
A partir d’objectes quotidians els
transformarem en personatges i crearem
escenes relacionades amb la violència de
gènere i l’adolescència.
Associació Hèlia

17. FES-HO X MI!

26. AMOR I VIOLÈNCIA 2.0.

Cercle participatiu al voltant dels valors i
esteriotips que condicionen la concepció
de la llibertat a les relacions afectives i que
afavoreixen la violència de gènere.
Fundació Aroa

Ens relacionem, ens enamorem, ens enfadem,
ens controlem. Ho fem també a través del
mòbil, del Facebook... Com ho vivim? Ho
veurem a través del teatre de l’oprimit/da
Des Garbo

18. SEX SYMBOL
Partint de la imatge del sexe i l’atracció a la
publicitat, reflexionarem sobre el valors que
es promouen a la societat com a símbols
d’èxit a la vida i els seus efectes en els
models de relació.
Fundació Aroa

19. SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Com podem prevenir la violència de gènere
a partir dels models d’atracció amb els quals
ens socialitzem? Analitzarem les realitats que
vivim als instituts.
Grup de dones de CREA Safo UB

20. DECONSTRUINT EL GÈNERE
Durant aquest taller es farà una
deconstrucció dels rols de gènere per
entendre com la socialització patriarcal
afavoreix aquests rols, en els quals es
sustenta la violència masclista.
Francisco Jódar Martínez

21. LA MITJA TARONJA, EXISTEIX O
NO?
A través d’activitats vivencials, reflexionarem
sobre els rols de gènere, els estereotips
sexistes i les desigualtats.
ABD - Associació Benestar i
Desenvolupament

22. DESMUNTANT EL MASCLISME
Prendrem consciència de l’existència
d’actituds violentes acceptades socialment,
reflexionant sobre les diferents tipologies
de violència masclista, i qüestionarem mites
i creences errònies al voltant del l’amor i la
sexualitat.
Gogara

23. REESCRIVIM ELS ESTEREOTIPS.
Que no et venguin la moto!
P11 Cultura en acció

24. EXPRESSEM DES DEL PROPI
GEST
Expressió corporal com a eina de
sensibilització de la violència de gènere.
Escoltarem i utilitzarem el nostre cos per
fer-ne denúncia.
Dones de Blanc

25. COM CANVIO EL MEU VESTIT?
Taller de dansa-teatre i construcció de
gènere.
Antonella D’Ascenzi

Activitats dirigides
a professorat

Video-Fòrum i exposició
3. CREACIÓ ARTÍSTICA PER A
DONES
Mostra d’instal·lacions artístiques realitzades
per dones que han patit violència masclista.
Passi del documental de l’experiència. Fòrum
amb les dones participants al taller, amb
l’artista plàstic i la psicòloga Milena de Murga.
Milena de Murga Esteva

27. QUÈ ENS EXPLIQUEN DE
L’AMOR?

Xerrada
4.VIOLÈNCIA DE GÈNERE
A L’INFANTESA

Què ens diu la societat de com estimar i
de com ésser estimades/ats, d’allò que és
correcte i d’allò que no ho és, referent a
l’amor de parella.
Carolina Reig

La violència masclista és present en les
nenes de manera extremadament extesa
des del mateix moment que neixen i marca
tota la seva vida.
Dra. Maria Àngels Viladot i Presas

Xerrada
28. PREVENIR LA VIOLÈNCIA
A LA PARELLA DES DE L’AULA

Taller
5.Violència a Internet
i a les xarxes socials

Xerrada adreçada al professorat de
secundària per a reforçar el seu paper
com a agent de prevenció de la violència
masclista en parelles joves.
El Safareig

Manifestacions masclistes a Internet,
amb especial atenció a les xarxes socials,
plataformes i espais virtuals de
socialització.
Fundación para la Convivencia
Aspacia

12. 30 h · LLIURAMENT
DE PREMIS
n
n

n

Lliurament de premis per part de les
autoritats convidades
Actuació de Dones de blanc amb les
alumnes que han participat al taller
d’expressió corporal
Actuació musical

DIVENDRES 22
DE NOVEMBRE · TARDA
17 h · ACTIVITATS DIRIGIDES
A TOTA LA CIUTADANIA:
Teatre participatiu
1. La discapacitat, discrimina
o sedueix?
El fet de ser diferent, pot ser un motiu de
seducció i atracció.Volem posar de manifest
tota la violència que reben les dones amb
discapacitat, només pel fet de ser-ho. Per
això, volem desfer, amb el gaudir i la rialla,
els estereotips que hi ha sobre les dones
amb discapacitat.
Associació de Dones No Estàndards

Taller
2. INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA
MASCLISTA DES D’UNA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Eines i competències per al treball en
violència masclista amb dones de diferents
cultures.
Fundació Surt. Fundació de dones
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19 h · TAULA RODONA
Què guanyem els homes
amb la igualtat i la no
violència?
Nous projectes de treball amb homes
per prevenir la violència.
Ponents: Paco Abril Morales,
Homes Igualitaris. Representant
de l’Associació Conexus i
Marcos Castro, Homes en diàleg.
Moderadora: Montserrat Vilà Planas,
coordinadora de la Plataforma unitària
unitària contra les violències de gènere

DISSABTE 23
DE NOVEMBRE
10 h · ACTIVITATS DIRIGIDES
A TOTA LA CIUTADANIA:
Taller
1. LA BIODANSA COM A
INTERVENCIÓ AMB DONES
EN RISC D’EXCLUSIÓ
Presentació d’una bona pràctica: la biodansa
com a eina generadora de salut psicosocial
amb dones en risc d’exclusió. I sessió
pràctica: Dansem alternatives!
Associació de dones Itakas

Taller
2. CONSEQÜÈNCIES DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN
LA SALUT DE LES DONES
Entendre les repercussions que té la
violència sobre la salut de les dones (i dels
seus fills i filles). Aprendre a identificar
els símptomes del trastorn per estrès
posttraumàtic.
Roser Cirici Amell, Empatia. Espai de
psicologia. Dynaida Núñez Casillas, CAP
Turó de Can Matas, Sant Cugat del Vallès.
Hospital Universitari Mútua Terrassa

Xerrada
3. LEGITIMACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
EN NOM DE DÉU
La legitimació de la violència en nom de
Déu, amb Magda Tomàs i Ribes. La violència
en la Bíblia, amb Maria Pau Trayner Vilanova.
La violència estructural, amb Roser Garriga
i Trullols
Col·lectiu de dones en l’Església

Xerrada/debat
4. ELS FILLS I LES FILLES DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA:
PER QUÈ ENCARA SÓN
INVISIBLES?
Eines i coneixements que permetin donar
suport tant als infants com a les seves
mares. Associació Conexus

Xerrada/Sessió
5.VIOLÈNCIA A L’ÀMBIT PRIVAT,
RELACIÓ AMB L’EMPRESA
Quin paper tenen les empreses, a través
de la llei, per ajudar a combatre la violència
privada.
Secretaria de la Dona de CCOO

8. NOVES MASCULINITATS.
ALTERNATIVES CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

19 h

CLOENDA

Taller amb pel·lícules de vídeo, però centrat
en l’atenció del llenguatge que utilitzen les
persones per parlar de nois igualitaris i de
nois violents, si utilitzen el llenguatge del
desig o el llenguatge de l’ètica.
Homes en diàleg

9. “EL MAPA DEL TRESOR”.
CARTOGRAFIES DE L’AUTO
RESPECTE FEMENÍ
Identificar i potenciar els recursos interns
de les dones i la seva capacitat per establir
una relació de respecte i reconeixement
amb elles mateixes com a principi
fonamental per poder gaudir de drets
i llibertats.
Oficina de Polítiques d’Igualtat
i Dret Civil

12 h · TAULA RODONA
ABORDATGE DE LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
A TRAVÉS DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ I LA
INDUSTRIA AUDIOVISUAL
El masclisme dels ‘altres’: influència
dels estereotips androcèntrics i
etnocèntrics en l’ abordatge informatiu
de la violència masclista vers les dones
migrades. Propostes alternatives de
representació de gènere als mitjans.
La representació del gènere a la
indústria audiovisual de ficció.
Ponents: Joana Garcia Grenzner,
Marta Selva Masoliver (Drac Màgic),
Joana Gallego

n
n

n

Lectura de manifest.
Lliurament de premis
FemFilmsFemPau (projecció de curts
guardonats i actuacions musicals
intercalades).
Homenatge a les dones assassinades
a càrrec de Dones de Blanc.

EXPOSICIONS
Del 4 al 30 de novembre
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
ELS SEUS ULLS
Tots aquells espais que han esdevingut
l’escenari per a la violència de gènere,
explicats a través dels seus ulls, dels ulls
d’una dona supervivent. On està la violència?
La resposta ens la donaran set càmeres i set
dones. Set experiències que ens revelaran
una visió quotidiana de la violència.
A càrrec del Colectivo Domingo, amb
la col·laboració de diverses dones de
l’Associació Noestasola i l’Associació Hèlia.
Sala d’exposicions, vestíbul Espai Francesca
Bonnemaison

n

Del 8 al 24 de novembre
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
PRESENTATS A LA NOVENA
EDICIÓ DEL CONCURS PER
L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Rambla Santa Mònica, 10 · Barcelona

n

21, 22 i 23 de novembre
MOSTRA CONTINUA DE TOTS
EL CURTMETRATGES
PARTICIPANTS AL CONCURS
FEM FILMS, FEM PAU
Històries sobre dona, construcció de pau
i conflicte armat.
Espai Francesca Bonnemaison

n

Taller de teatre de
l’oprimit i de l’oprimida
6. AMOR I VIOLÈNCIA 2.0
Ens relacionem, ens enamorem, ens enfadem,
ens controlem. Ho fem també a través del
mòbil, del Facebook... Com ho vivim? Ho
veurem a través del teatre de l’oprimit/da.
Des Garbo

Taller
7. L’ACOMPANYAMENT EN LA
RECUPERACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
Taller dirigit a tothom que vulgui
conèixer de què es tracta i quin paper
juga l’acompanyament a dones, infants i
adolescents en la recuperació i reparació
dels danys produïts per l´impacte de la
violència masclista viscuda.
Fundació Salut i Comunitat

17 h · TAULA RODONA
DE LES ENTITATS DE LA
PLATAFORMA
NI UN PAS ENRERE,
ATUREM EL MASCLISME!
Resistències a l’aplicació dels avenços
en la lluita contra la violència masclista.
No volem reformes que tiren enrere
les conquestes d’anys de lluita pels
recursos. Mesures polítiques pels drets
i la llibertat de les dones. Llei dels
drets sexuals i reproductius. Projecte
de llei de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local. La custòdia
compartida. Estratègies comunitàries
per abordar la violència vers les dones
migrades.
Ponents: Alba Garcia, Secretaria
de la dona de CCOO. Marisa
Fernàndez, de l’Associació Hèlia,
Beatriz Cantero, de Mujeres
Pa’lante. Representant Campanya
pel dret a l’avortament. Modera:
Núria Ramon, Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.
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DILLUNS 25
DE NOVEMBRE

DIA INTERNACIONAL PER
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
n

n

Jornada solidària. Consulteu els punts
de recollida de donatius a
www.violenciadegenere.org
Organitza: Plataforma unitària contra
les violències de gènere
19 h Manifestació de Rambla
Canaletes a Pl. Sant Jaume
Organitza: Xarxa de dones feministes
contra la violència

