
VIII FÒRUM CONTRA 
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
V FÒRUM EUROPEU
 15, 16 i 17 NOVEMBRE 2012
ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON Sant Pere més Baix 7 · Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona

Entitats adherides: 
Acció contra la violència domèstica, ABD. Associació Benestar i Desenvo-
lupament, AEP-Associació d’estudiants progressistes, Asociación para la co-
operación con el sur-Las Segovias, Associació Candela, Associació Conexus, 
Associació de dones Baha’í de Barcelona, Associació de dones Ciberdona, 
Associació de dones Heura, Associació de dones no estàndards, Associació 
de dones periodistes de Catalunya, Associació de dones Pla de les bruixes, 
Associació Dones Juristes, Associació Enruta’t, Associació Exil, Associació Hèlia, 
Associació homes contra la violència de gènere de Badalona, Associació violeta 
contra la violència de gènere, Attac Catalunya, AVALOT-Joves de la UGT de 
Catalunya, AVV Baix Guinardó, AVV Can Baró, AVV Font de la Guatlla, AVV 
Sagrada Família, CAPS-Associació dona i salut, CCOO de Catalunya, Centre 
de Cultura Popular Montserrat, CJC-Joventut comunista, Col·lectiu de dones 
en l’Església, Comissió Sanitària contra la violència de gènere i intrafamiliar de 
Sant Cugat del Vallès. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Comunicadores 
amb Gràcia,Confederació d’associacions de veïns de Catalunya, Consell de la 
joventut de Barcelona,Consell de les dones del districte de Gràcia, Consell de 
les dones del districte d’Horta-Guinardó, Consell de les dones del districte 
Sants-Montjuïc, Consell nacional de joventud de catalunya, Convergència i Unió, 
Creación positiva, Dones de Blanc, Dones de vol, Dones del PCC, Dones del 
PSUC-VIU, Dones d’Horta, Dones d’Igualada, Dones en Xarxa, Dones lliures de 
Barcelona, Dones sense fronteres, Dones x Dones, El safareig, grup de Dones 
Feministes, Entesa per Palleja, Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra 
Unida i Alternativa, FACEPA-Federació d’associacions culturals i educatives de 
persones adultes, FAV Barcelona, Federació d’associacions de dones de l’Anoia, 
Federació de dones de Catalunya per la igualtat, Federació d’ensenyament de 
la CGT de Catalunya, Foro tecnico de formación, Fundació Aroa, Fundació 
Claror, Fundació Igenus, Fundació Indera, Fundació Maria Aurèlia Capmany, 
Fundació Orfeó Gracienc, Genera, Grup de dones CREA: SAFO. Universitat de 
Barcelona, Grup de dones de Can Cuyàs, Grup dones centre social de Sants, 
Grupo 39 y más, Homes en diàleg, Homes Igualitaris (Ahige Catalunya), IDH 
Igual, INFINITA. Consultora de género y diversidad, Iniciativa per Catalunya-
Verds, Joventuts socialistes de Catalunya, La pizarra de Raimunda, L’Escletxa, 
Licit, Llibreria Pròleg, Lobby de dones de Catalunya, Mujeres Pa’lante - Colec-
tivo Maloka, Nàiades. Associació jove de dones feministes, Ni bella ni bèstia 
(Fundació Tropos), No estas sola, Ona Nova - Marina Zona Franca, Pau Sempre, 
Plataforma contra les violències de gènere de Rubí, Plataforma contra les vi-
olències de gènere de Sant Adrià, Plataforma de dones de Blanes, Plataforma 
d’entitats i veïns del Barri de la Mina, Sakura-Onna, Secretaria de la dona IAC, 
Secretaria de la dona USTEC, Secretaria de les dones del PSC, SOS Racisme, 
Surt. Fundació de Dones. Fundació privada, Taula d’Igualtat de Granollers, The-
mis. Asociación de mujeres juristas, UGT de Catalunya, USOC de Catalunya, 
VERN Coordinadora d’entitats de la Verneda de Sant Martí, Violència Stop, 
Vocalia de dones de les AAVV de Can Serra i Collblanc-Torrassa, Vocalia de la 
dona AVV Esquerra de l’Eixample, Vocalia de la dona AVV Sant Antoni, Vocalia 
de dones de l’AVV de la Vila de Gràcia.

PARTICIPA! 
FES LA TEVA INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Individual o col·lectiva (places limitades) fins el 13 DE NOVEMBRE
OMPLINT EL FORMULARI WEB A www.violenciadegenere.org
PER TELÈFON: 605 192 628
A partir d’aquesta data, et podras inscriure a la taula de recepció del Fòrum.
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Col·laboren: 

Altres col·laboracions:

Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere

prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org

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

Organitza:

ACTIVITATS DESTACADES

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
V FÒRUM EUROPEU

18.30 h · Conferència final
ESTRATÈGIES DE LLUITA PER LA LLIBERTAT 
I LA IGUALTAT DE LES DONES EUROPEES
Amb Carmen Martínez Ten, representant de CELEM  
a l’Observatori de Violència del LEF

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE
VIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

10 a 12 h · Trenquem el Silenci
TALLERS per JOVES i PROFESSORAT
19 h · Taula rodona
CANVIEM EL PATRÓ DE LA MASCULINITAT.  
ELEMENTS PER FER EL CANVI
Amb Conexus, Homes en Diàleg i Homes Igualitaris

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
VIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

12 h · Taula rodona
DONES: US CREIEM, US ESCOLTEM I US ACOMPANYEM
Amb Marisa Fernández Gálvez, advocada, Maribel Fernández, 
psicòloga del PASSIR i Xavier Aranda Arrau, Mosso d’Esquadra
17 h · Taula rodona
DONES I MENTORES
Amb Grup de Dones de CREA: Safo UB, Dones de Vol,  
CAPS, Associació Hèlia

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ  
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.  
Participa en els actes programats!

DIMARTS 4 DE DESEMBRE 

21 h · TRENQUEM EL SILENCI! CONCERT SOLIDARI 
a Luz de Gas



CREDIBILITAT A LES DONES!
LLIBERTAT DE LES DONES A VIURE SENSE VIOLÈNCIA!

«El jutge va dir que aquell home no havia fet res, el va deixar 
anar» «Feia cinc anys que em violava i humiliava cada dia. No ho he 
pogut demostrar.... El jutge no em creu, l’ advocada tampoc em creu... 

Qui em defensarà?» (A., 51 anys).

El VIII Fòrum contra les violències de gènere és un espai per 
compartir, per reflexionar, per donar respostes, per comprometre’s, 
per acompanyar i per aprendre de les dones que la pateixen. 
Enguany reflexionarem sobre la por que paralitza. Fem cas de 
la veu d’aquestes dones? Quina credibilitat els hi donem? Les i 
els professionals que atenen a les dones, les veïnes i veïns, les 
companyes i companys de feina,... perquè dubtem? Perquè no  
les entenem? 

Què podem fer? Què vol dir TRENQUEM EL SILENCI? 
Escoltar, comprendre, donar solucions, acompanyar, posar  
el nostre gra de sorra en aquest mar d’incomprensions. Estant  
al costat de la dona que pateix violència, podem canviar la situació.
Al Fòrum participaràs en tallers, cine fòrum, teatre participatiu, 
taules rodones, on podràs intercanviar idees i experiències.

A QUI VA ADREÇAT?
n Al teixit associatiu i a la ciutadania, fent palès el repte social 

d’acabar amb la violència. 
n A mares, pares i familiars, mostrant la importància de la 

prevenció de la violència. 
n Al jovent i adolescents, visibilitzant els avantatges d’una societat 

solidària i igualitària entre els dos sexes.

EXPOSICIONS 
n NO ESTÀS SOLA 
Exposició realitzada pel col·lectiu d’il·lustració Les Golfes.
A través d’objectes quotidians del dia a dia, l’exposició «No estàs sola» 
vol mostrar que a l’entorn d’una dona que pateix violència de gènere,  
hi ha persones disposades a ajudar-la. Del 5 al 30 de novembre. 
Sala d’exposicions. Vestíbul Espai Francesca Bonnemaison Barcelona

n Exposició dels treballs presentats al VIII CONCURS PER 
L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Del 5 al 30 de novembre. Rambla Santa Mònica, 10 · Barcelona

PROGRAMA
DIJOUS 15 DE NOVEMBRE

V FÒRUM EUROPEU
9 h · Acreditacions

9.30 h · Presentació xarxes i entitats participants
Formació dels tres grups de treball
 
10.30 h · Pausa-esmorzar

11 h · Tres grups de treball simultanis

1. LA TRATA AMB FINALITAT DE PROSTITUCIÓ FORÇADA. 
Drets de les dones víctimes de la trata amb finalitat d’explotació 
sexual. Com es treballa des de diferents àmbits. 

 Lidera: Clarisa Velocci, Associació Genera
2.  VIOLÈNCIES. MÉS ENLLÀ DE LES LLEIS. On arriben els canvis 

a la Judicatura? Com s’acull a les dones en els diferents àmbits 
jurídics. Advocades/ts, Jutges, Forenses, Policia. Actuacions en les 
diferents audiències de l’Estat, directives a Europa. Com podem 
avançar en el canvi de paradigma. 

 Lidera: Ester Garcia López, advocada
3. VÈNCER LA POR ÉS POSSIBLE. La por que paralitza. Com 

s’utilitza la por en els processos de sortir de la violència 
masclista. Perquè costa tant. Quin és el millor camí per treure-
se-la de sobre. En diferents contextos: guerra, treball, espai 
públic i privat. 

 Lidera: Ruben Sànchez Ruiz, psicòleg

13 h · Posada en comú i conclusions

14 h · Pausa-dinar

16.30 h · Taula rodona 
CAP A LA CONQUESTA DEL PROPI COS,  
SEXE I DONA AVUI
Com la societat, l’estat, les dones i els homes, utilitzen la sexualitat 
femenina per a culpabilitzar, sotmetre i manipular. Farem un petit 
recorregut en els diferents contexts on s’empra la violència sexual: 
a Barcelona, a Colòmbia en el conflicte armat i al l’espai públic en 
general. Maribel Cárdenas Jiménez, cap de l’Oficina de Promoció 
de Polítiques d’Igualtat Dona- Home, Diputació de Barcelona; 
Dra. Lluïsa García-Esteve, Comissió de Violència Intrafamilar i 
de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona; Betty Puerto, OFP de 
Colòmbia; i Montse Bravo Correa, investigadora recerca i qualitat 
de vida, UdG. Modera: Vanessa Mendoza Cortés, Sakura-Onna

18.30 h Conferència final
ESTRATÈGIES DE LLUITA PER LA LLIBERTAT  
I LA IGUALTAT DE LES DONES EUROPEES
Directives europees en aquest camí. Accions conjuntes. 
Reflexions des del Parlament europeu i des de les ONG’s. 
Sra. Carmen Martínez Ten, representant de CELEM  
a l’Observatori de Violència del LEF

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE · MATÍ
De 10 a 12 h · Activitats per a joves i adolescents

TALLERS

DEFENSA PERSONAL PER A NOIES
Aprendrem a detectar situacions potencialment perilloses, i algunes 
eines per poder-les afrontar.
Associació Sakura-Onna

EXPRESSEM DES DEL PROPI GEST
Sensibilitzar sobre la violència de gènere mitjançant l’expressió 
corporal. Escoltar i utilitzar el propi cos per a fer-ne denúncia. 
Dones de Blanc

PUBLICITAT I GÈNERE
Generar debat i estimular el pensament crític sobre conceptes com 
la publicitat i el seu rol persuasiu, estereotips i valors que transmet, 
diferència entre sexe i gènere i societat de consum, a través de 
l’anàlisi de peces publicitàries. 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  
RAI – Recursos d’Animació Intercultural

VALORS, LÍMITS, CONFLICTE, VIOLÈNCIA (TEATRE)
Treballarem amb diferents tècniques de teatre social: teatre imatge 
i arco iris del desig. Sobre les relacions en l’adolescència: valors, 
límits, conflicte i violència.
Impacta T intervencions teatrals

QUE NO T’AGAFI EL MASCLISME!
Tractarem la problemàtica de les violències de gènere a la nostra 
societat. Aprofundirem en les seves causes, conseqüències i 
diferents manifestacions en la gent jove. 
Associació Candela

EL MEU COS NO ENTÈN DE CÀNONS
Analitzarem la pressió dels models estètics en l’adolescència, que 
promouen una baixa autoestima, rebuig del propi cos i trastorns 
alimentaris. A partir del respecte i cura del propi cos, d’una actitud 
crítica respecte als estàndards estètics ampliant el concepte d’atractiu 
físic, i motivant la construcció d’un model de bellesa propi i personal. 
Associació Candela

EL PATI TAMBÉ ÉS NOSTRE! (PER A NOIES)
Crearem un espai d’intercanvi i debat on qüestionar els estereotips 
de la feminitat convencional, potenciar l’autoestima de les noies, 
l’autonomia i seguretat en si mateixes, aprendrem a posar límits i 
fer-los respectar, compartirem dubtes respecte a les seves relacions 
sexo-afectives i potenciarem el suport entre companyes. 
Associació Candela

REPENSANT LA MASCULINITAT (PER A NOIS)
Revisarem els paràmetres de la masculinitat tradicional i les seves 
conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat i l’afectivitat 
dels joves. Proposem un espai de reflexió on els nois expressin els 
seus dubtes, emocions, pors i frustracions, per a trencar amb els 
valors associats a la masculinitat estereotipada i el masclisme. 
Associació Candela

LO QUE QUIERO Y NO QUIERO
Individualitat i llibertat dins de l’àmbit de la parella. Dret a escollir. 
Influència de les modes (estereotips i superherois).
Dones de Vol

DAVANT LA VIOLÈNCIA, QUÈ FEM?
Taller dinàmic per a joves on ells són els principals actors del taller 
reproduïnt situacions de violència i proposant formes d’abordar 
aquesta problemàtica.
Foro Técnico de Formación

L’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 què ha de fer la persona assetjada? 
AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya

QUÈ ÉS LA SEXUALITAT?
Oferim una visió integral de la sexualitat. Tenint en compte 
l’autoestima, les habilitats personals i socials, els rols de gènere, els 
mites de l’amor romàntic, la percepció del risc. 
Associació Enruta’t

LA MITJA TARONJA, EXISTEIX O NO? 
A través d’activitats vivencials, reflexionem sobre els rols de gènere, 
els estereotips sexistes, i les desigualtats i desestructurem les falses 
creences sobre el fenomen de la violència de gènere.
ABD. Associació Benestar i Desenvolupament

QÜESTIONANT LA CULTURA DE LA MONOGÀMIA
Què és la cultura de la monogàmia? Reflexionarem sobre com 
afecta i condiciona les nostres relacions i quines problemàtiques 
promou. Valorarem altres formes de relacionar-nos al marge del 
model monògam.
Arcadi Bages Amat, membre del col·lectiu Brot Bord

TALLER DE RÀDIO AMB VISIÓ DE GÈNERE
Aprendrem a preparar i realitzar un programa de ràdio en què 
analitzarem i parlarem de les relacions que s’estableixen entres nois 
i noies.
Comunicadores amb Gràcia

NOIS I NOIES: IGUALS O DIFERENTS? 
Facilitar la presa de consciència envers la construcció social  
de les identitats de gènere.
El Safareig

COSCIÈNCIA CORPORAL I ASSERTIVITAT
Tal i com ens tractem a nosaltres mateixos, tractem als altres. Taller 
de consciència corporal encaminat a redescobrir la nostra manera 
de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i els altres, buscant una 
major consciència i cura en les nostres relacions.
Homes Igualitaris-AHIGE

FES-HO X MI!
Cercle participatiu, on a través de la pròpia vivència, es treballaran 
els aspectes més subtils de violència que es produeixen en les 
relacions afectives. La dinàmica vivencial facilita la reflexió sobre 
la concepció de llibertat de ser respecte l’altre, dels valors i 
estereotips que la poden condicionar i afavorir.
Fundació Aroa

«ENTRE IGUALS» PROMOVENT RELACIONS 
IGUALITÀRIES I SATISFACTÒRIES ENTRE JOVES COM 
A EINA PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Dinàmiques de control i exercici del poder que es donen entre 
persones joves. Eines per a comunicar i expressar les pròpies 
emocions sense trepitjar l’espai de les/els altres.
Francesca Romita. Acord Ciutadà per una Barcelona lliure 
de violència vers les dones

DE LA FICCIÓ A LA REALITAT, UN PAS. PREVENCIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENTRE JOVES (2 SIMULTANIS)
A partir del visionat de referents del cinema i la televisió propers 
a la població jove, promou la reflexió entorn a les concepcions 
existents sobre l’amor i les relacions afectives i de parella.
Diversya. Acord Ciutadà per una Barcelona lliure  
de violència vers les dones

VIDEOCLIPS MUSICALS I CONTINGUTS SEXISTES: 
ALTRES MIRADES SÓN POSSIBLES
Anàlisi de les imatges i les lletres de videoclips musicals amb 
l’objectiu 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

NOVES VIOLÈNCIES, NOUS IMAGINARIS.  
LA REPRESENTACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
A 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 televisió, 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

TELEGÈNERE. LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
A LES SÈRIES DE FICCIÓ CONTEMPORÀNIES
Analitzarem les lectures i representacions que fan dels rols de 
gènere i de la violència masclista les sèries de ficció contemporànies. 
Detectarem prejudicis i estereotips que poden fomentar relacions 
abusives. Descobrirem com les ficcions de qualitat poden beneficiar 
una societat lliure de violència contra les dones.
Trama Serveis Culturals. Acord Ciutadà  
per una Barcelona lliure de violència vers les dones

MIRATGE DE L’ASCENS. SOCIALITZACIÓ  
EN LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Les persones que escollim i el tipus de relacions afectives i  
sexuals que establim amb elles influeixen en el nostre estatus 
i el nostre atractiu? Aquestes relacions poden fer incrementar 
la nostre popularitat o bé que decreixi? Donarem resposta a 
aquestes preguntes analitzant la realitat que vivim als instituts, per 
la seva vinculació amb la violència de gènere, i què podem fer  
per prevenir-ho.
Grup de Dones de CREA. Safo UB

TEATRE

ÉS DE CONYA? (FÒRUM)
Socialització de gènere. Mites de l’amor romàntic. Ús i abús de 
poder. Identificació de violència. Gestió del conflicte. Construcció 
de relacions sanes.
Des Garbo

LA NÚRIA ES DEIXA (PARTICIPATIU)
Teatre fòrum sobre sexualitat i discriminació de gènere.
Teatravieses a les Escoles

JUGANT AMB LA POÈTICA DE LA DONA  
I ELS SENTITS (PARTICIPATIU)
Mitjançant el joc descobrirem el nostre potencial creatiu, la nostra 
sensibilitat en la memòria del cos femení. Investigarem el món dels 
sentits i els seus imaginaris a través de l’oïda, el tacte, l’olfacte…
Trastero de las Artes

PER AL PROFESSORAT I AGENTS EDUCATIUS

COM DETECTAR I QUÈ FER DAVANT  
L’ASSETJAMENT A LA XARXA (XERRADA)
L’experiència del Trenquem el silenci als centres educatius, què 
ens trobem, què preocupa als i les joves i com actuar davant d’una 
societat que torna a preceptes masclistes i patriarcals de relació. 
Associació Sakura-Onna

VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ADOLESCÈNCIA  
I EDUCACIÓ (XERRADA)
Mostrar la incidència de la violència de gènere en els joves. Donar 
a conèixer l’existència del treball en xarxa. Detecció, abordatge, 
missatges i derivació dels casos des dels IES.
Comissió sanitària contra la violència intrafamiliar  
i de gènere ABS Sant Cugat/ HUMT

RECONÈIXER LA DIVERSITAT ENS PERMET CAMÍNAR 
VERS L’EQUITAT. LA TASCA ESENCIAL DELS AGENTS 
SOCIALITZADORS (TALLER)
Si visibilitzem i qüestionem els estereotips que configuren les 
feminitats i masculinitats actuals, podrem posar les bases per 
aconseguir una altra manera d’esdevenir persones i evitar la 
repetició d’esquemes d’iniquitat.
Montserrat Garcia Salomon. Acord Ciutadà per  
una Barcelona lliure de violència vers les dones

12. 30 h · LLIURAMENT DE PREMIS

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE · TARDA
17 h

TALLERS

ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
EN L’ÀMBIT SANITARI 
Presentació d’un protocol d’actuació de professionals sanitaris 
en la lluita contra la violència de gènere.
Comissió sanitària contra la violència intrafamiliar  
i de gènere ABS Sant Cugat/ HUMT

EXPERIÈNCIES SOBRE LA PREVENCIÓ I ATENCIÓ  
DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE  
EN EL MÓN LABORAL 
Liderat per delegades d’empresa de diferents sindicats, agents 
d’igualtat, i altres persones expertes. A través de preguntes 
temàtiques en aspectes pràctics, els diferents agents, respondran i 
debatran. Donarem eines, instruments i protocols per solucionar-
ho dins de les empreses.
Carme Catalán Piñol. Secretaria de la Dona de CCOO

TEATRE PARTICIPATIU
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

DOCUFÒRUM
COLÒMBIA CRIDA VIDA! 
Reportatge descriptiu del projecte de cooperació internacional 
realitzat per la Plataforma unitària contra les violències de gènere, 
el Col·lectiu Maloka, l’Associació Hèlia, la Organización Femenina 
Popular i la Marxa Mundial de Dones, que recull les experiències de 
transformació social de les dones, en un context de conflicte armat, 
des de l’empoderament i la lluita per la pau i la vida.
Intervindran: Lynn Strother Glover, Neus Pociello Cayuela 
i Clara Elena Romero Bateman

XERRADA
DROGUES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
COM HO ABORDEM?
Es presentarà el Programa per a l’Abordatge de la Violència de 
Gènere a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.
Subdirecció General de Drogodependència de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya

19h

TAULA RODONA
CANVIEM EL PATRÓ DE LA MASCULINITAT. 
ELEMENTS PER FER EL CANVI
Mesures i programes que hi ha en els diferents àmbits instituci-
onals perquè es canviï el model masculí autoritari, prepotent i 
violent. Eines que es proposen des de les diferents associacions 
d’homes. Quines mancances per part de les administracions 
trobem a faltar des dels col·lectius amb què treballem. 
Ponents: Oriol Ginés Canales, Conexus; Sergi de Gràcia 
Vallès, Homes en Diàleg, Juajo Compairé Garcia, Homes 
Igualitaris (moderador).

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
De 10 a 12 h

TALLERS

LA TRAMPA
El maltractament psicològic en l’àmbit de la parella «Llum de gas». 
Les conseqüències de la manipulació: el procés de destrucció de la 
persona. 
Dones de Vol

TELENOVEL·LES. PER QUÈ ENS VEN LA TV COM LES 
VENTAFOCS I PATIDORES? CANVIA LA TV I ELS SEUS 
ESTEREOTIPS, APAGUEM LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La imatge de la dona llatinoamericana a les telenovel·les,  
sobre la violència dels mitjans de comunicació i els seus efectes 
en la violència masclista. La reproducció dels guions a telenovel·les 
espanyoles.
Mujeres Palante del colectiu Maloka

COM PARLEM DELS HOMES?
Taller amb pel·lícules de vídeo, però centrat en l’atenció al 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

L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Quines son les claus essencials per detectar i abordar la violència 
masclista abans que es produeixi un procés de cronificació: 
l’establiment de violència masclista. Descripció dels signes d’alarma. 
Abordatge mitjançant mesures de protecció a diferents nivells.
Gemma Cànovas. Acord Ciutadà per una Barcelona  
lliure de violència vers les dones

«UN ATAC AL NOSTRE FUTUR»: CANVIANT LES 
DINÀMIQUES QUE CONTRIBUEIXEN A ESTABLIR 
RELACIONS DESIGUALS ENTRE JOVES, DES D’UNA 
PERSPECTIVA EDUCATIVA
Aprofundirem la comprensió i la presa de consciència sobre el 
procés de socialització de gènere viscut, es reforçarà la comprensió 
de les dinàmiques que s’estableixen en el procés educatiu i 
s’ampliaran les capacitats per a actuar per un canvi social radical. 
Francesca Romita. Acord Ciutadà per una Barcelona 
lliure de violència vers les dones

DEFENSA PERSONAL PER A DONES
Com afrontar una situació de possible perill? Què és la protecció  
i defensa personal? Què puc fer si m’agafen pel carrer? 
Associació Sakura-Onna

XERRADA
VIOLÈNCIA ASCENDENT: DE VÍCTIMES A AGRESSORS
Conseqüències que la violència de gènere produeix en fills i filles, 
i com poden acabar exercint violència cap a les seves mares. 
També es presentarà el programa d’Atenció Integral a la Violència 
Ascendent (AIVA).
Associació CONEXUS

TEATRE PARTICIPATIU
TEATRE DE LES OPRIMIDES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Taller per aprofundir en les relacions de parella, els (des)equilibris 
de poder, la violència i la construcció de relacions sanes a través del 
teatre de les oprimides.
Des Garbo

12 h

TAULA RODONA
DONES: US CREIEM, US ESCOLTEM  
I US ACOMPANYEM
Credibilitat de les dones víctimes de violència masclista. 
Denúncies, custòdia compartida, lleis i drets humans. Seguiment 
de les lleis i mesures aprovades els darrers anys.
Ponents: Marisa Fernández Gálvez, advocada; Maribel 
Fernández Delgado, psicòloga; Xavier Aranda Arrau,  
agent de Mossos d’Esquadra. Modera: Raúl Lizana Zamudio, 
psicòleg.

17 h

TAULA RODONA
DES DE LA PRÒPIA EXPERIÈNCIA. DONES I MENTORES
Seguiment i Observació de les polítiques públiques. Avenços, 
retrocés en professionalització i la percepció social cap al 
maltractament. Com i qui troben les dones quan surten a demanar 
suport. Quines barreres ens trobem en l’acompanyament. Quines 
conseqüències té per les dones l’estat actual d’atenció.
Ponents: Marta Soler Gallart, Grup de Dones de CREA: Safo 
UB; Francesca Babí i Poca, Dones de Vol; Margarita Petit 
Vila i Montse Prat Tordera, CAPS; Silvia Bajoz, Hèlia.

19 h
CLOENDA
Lectura de manifest: Vicky Peña. Presenta: Carme Sansa
Homenatge a les dones assassinades a càrrec de Dones de Blanc


