VII FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
IV FÒRUM EUROPEU
17, 18 i 19 NOVEMBRE 2011
Espai Francesca Bonnemaison Sant Pere més Baix 7 · Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona
Durant els dies 17,18 i 19 de novembre el
VII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE 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.
L’objectiu és generar una reflexió crítica
al voltant de diversos espais socialitzadors
o expressions culturals, com poden ser el
cinema, la premsa o la música que perpetuen
les relacions desiguals i la discriminació vers
les dones i, alhora, veure què podem fer i
quines eines tenim com a dones i homes per
a lluitar contra la violència de gènere.
A QUI VA ADREÇAT?
n Al jovent i adolescents, demostrant-los els
avantatges d’una societat més solidària i
igualitària entre els dos sexes.
n A mares, pares i familiars, posant
al seu abast informació i mostrant
la importància de la prevenció de la
violència des de la perspectiva de gènere.
n A professionals de la salut, de l’educació,
de la informació, del món jurídic i de la
seguretat
n Al teixit associatiu i la ciutadania en
general, fent palès que el repte social
d’acabar amb la violència és cosa de totes
i tots.
L’organitza:

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

C. Junta de Comerç, 17, entresòl
08001 Barcelona
Tel. 627 398 316 · prouviolencia@pangea.org
www.violenciadegenere.org
Visita’ns al Facebook

EXPOSICIONS
Sala d’exposicions.
Vestíbul Espai Francesca Bonnemaison:
El grup Les Golfes Il·lustració, amb el seu
art, contribueixen a la reflexió i la recerca
d’alternatives que ens permetin construir
relacions en què no hi càpiga cap tipus de
violència.
Centre de Cultura de Dones, 2a planta:
Exposició dels treballs presentats al
VII Concurs per l’eradicació de la
violència masclista, tot destacant els
guardonats.

PROGRAMA
DIJOUS 17 DE NOVEMBRE

IV Fòrum
europeu
9 - 9.30 h Inscripcions
9.30 - 11 h Debat
Com fem xarxa
Estaran convidades xarxes estatals i
agrupacions de dones de diferents àmbits
i territoris. Estatals: Andalucia, Catalunya,
Madrid, País Basc, Comunitat Valenciana.
Europees: Portugal, Àustria, Itàlia i França.
Territoris per a la cooperació: Palestina,
Afganistan, Mali i Sàhara.

11 - 11.30 h Descans
11.30 - 13.30 h Grups de treball
dividits per temàtica
• Des de la pròpia experiència.
Grups de dones que han sortit de la
violència i s’agrupen en xarxes.
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La necessitat de l’acompanyament
a la sortida del cercle de la violència.
Estratègies i eines per aconseguir-ho.
• Polítiques d’igualtat. Com influeixen en la
prevenció de la violència de gènere?
Com veu la societat, homes i dones,
aquestes polítiques?
• Anàlisi de la situació de les diferents
xarxes que lluiten contra la violència de
gènere, existents a l’estat i a Europa. Com
connectar les xarxes, quin paper fa ONU
Dones, com fer les xarxes més positives?

13.30 - 14 h Posada en comú
i conclusions
14 - 15.30 h Descans per dinar
15.30 - 18 h Taula rodona

El paper de les dones
en la construcció de la pau
Amb la participació de ponents de Palestina,
Afganistan, Mali i Sàhara.

18 - 18.30 h Descans
18.30 h Conferència final

Dret de les dones a una vida
lliure de violència
En els últims anys a nivell internacional s’han
aconseguit molts èxits per la llibertat de
les dones. També a Europa, i al capdavant,
l’Estat espanyol amb lleis pioneres. En quin
moment ens trobem? Com unir les legítimes
posicions de les dones a nivell institucional
amb les associacions i moviments socials
a peu de carrer, per guanyar més força?

DIVENDRES
18 DE NOVEMBRE · MATÍ
Activitats per a joves
i per a adolescents de 10 a 12 h
Taller

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

Taller

Taller

Taller

Aprofundirem des d’una perspectiva feminista
sobre les seves causes, conseqüències i
diferents manifestacions de les violències
de gènere. Referents televisius per revisar
pautes de relacions abusives entre els joves.
Associació Candela

A través de la tècnica del role-playing
treballarem quina és la relació que tenim
amb nosaltres mateixos i amb la nostra
parella.
Begoña Serra i Joan Bustamante

Convidem a escoltar el llenguatge del cos
per reflexionar sobre les diferències del
gènere i els esteriotips que trasmetem.
Noestasola i Forn de Teatre
Pa’Tothom

Taller només per a noies

Taller

Taller

L’objectiu és crear un espai d’intercanvi
on qüestionar els estereotips de feminitat,
potenciar la seva autoestima i seguretat
en si mateixes, aprendre a posar límits i
fer-los respectar, compartir els seus dubtes
respecte a les seves relacions sexo-afectives
i potenciar el suport entre companyes.
Associació Candela

Els missatges adreçats a les noies i els
missatges adreçats als nois en la publicitat.
Identificació amb aquests missatges: ens
“manen” com hem de ser i relacionar-nos?
El Safareig

Que no t’agafi el masclisme!

El pati també és nostre!
Empoderament de les noies

Taller

Tots els homes són igual?
Repensant la masculinitat
(NOMÉS PER A NOIS)
Espai grupal on treballar de manera
participativa la deconstrucció de la
masculinitat tradicional i la promoció de
masculinitats alternatives més positives,
saludables i, sobretot, no-violentes. Es
potenciarà un posicionament públic
dels nois contra les violències de gènere.
Aharon Fernàndez, Canviem-ho.
Acord ciutadà per una Barcelona lliure
de violència vers les dones

Taller

La mitja taronja,
existeix o no?
A través d’activitats dinàmiques, lúdiques
i vivencials, reflexionem sobre els rols
de gènere, els estereotips sexistes i les
desigualtats, desestructurem les falses
creences sobre el fenomen de la violència
de gènere i oferim informació sobre aquest
procés, les seves causes i conseqüències.
ABD. Associació Benestar
i Desenvolupament

Taller

Masclisme,violència
de gènere, estereotips,
homofòbia i llibertat
personal
Conceptes de gènere, sexe i orientació
sexual en relació al masclisme, la violència de
gènere i l’homofòbia. Reflexió personal que
introdueix el treball amb les emocions vers
la llibertat personal.
Homes Igualitaris

Taller d’expressió corporal

Expressem des del propi gest

Com tenir bon rotllo
amb la parella

Les noies i els nois
a la publicitat

Taller

L’amor existeix?

Trencant mites.
Jocs de teatre i gènere

Notícies a cops
Mirada crítica als continguts que donen
els informatius sobre la violència vers les
dones; sovint, les notícies ens ofereixen una
visió superficial, sensacionalista i merament
quantitativa.
Drac Màgic. Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència vers les
dones

L’ideal i el concepte d’amor al llarg de la
història. Mites de l’amor romàntic o de
patiment. Altres pràctiques amatòries.
El Safareig

Taller

Taller

A través de l’anàlisi de diverses
representacions audiovisuals, es mostren
els mecanismes mitjançant els quals es
perpetuen i es legitimen valors i actituds
que justifiquen la violència masclista.
Drac Màgic. Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència vers les
dones

Assetjament sexual
en l’àmbit laboral
Què és? Qui el pot patir? En quines
situacions es pot donar i què ha de fer la
persona assetjada? Seran algunes de les
qüestions que tractarem a través d’una
metodologia dinàmica, participativa i amena
i sempre des del punt de vista dels i les
joves.
AVALOT i UGT de Catalunya

Taller (dos tallers simultanis)

Prevenció de relacions
abusives, per a nois i noies
Coneixerem els estereotips de gènere,
analitzarem els tòpics referents a l’amor,
identificarem els valors i les actituds que
promoguin models de relacions igualitàries.
Gemma Cànoves / Francesca Romita.
Acord ciutadà
per una Barcelona lliure de violència
vers les dones

Taller

Taller de RÀDIO
amb visió de gènere
Aprendrem a preparar i realitzar un
programa de ràdio amb una mirada especial,
la de la dona.
Comunicadores amb Gràcia

Taller

defensa personal per a noies
Veurem què és la defensa personal i què
podem fer per protegir-nos.
Sakura-Onna

Sensibilitzar sobre la problemàtica de la
violència de gènere mitjançant l’expressió
corporal. Escoltar i utilitzar el propi cos
per a fer-ne denúncia.
Dones de Blanc
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Mirades que maten:
la violència vers les dones en
els mitjans de comunicació
audiovisuals

Taller

El teatre, un pretext
de reflexió de gènere
Proposem participar activament en el
desenvolupament d’una història explicada,
on els participants decidiran què fer i com
fer a mida que avança la història, la qual és el
pretext per fer la reflexió sobre la violència
de gènere.
Impacta T Intervencions teatrals

Taller

Els homes no ploren i les
dones no saben conduir
Anàlisi de rols i estereotips de gènere
tradicionals. Debat sobre els significats
d’alguns conceptes, tals com l’amor i la
violència, des de dues vessants, la patriarcal
i la igualitària. Experimentarem de forma
vivencial algunes situacions en què es
reflecteixen aquests conceptes, tant a casa
nostra com a l’escola o l’institut.
Sara Carrascón i Laura Duro
(Màster d’Intervenció Psicosocial)

Teatre-Fòrum

És de Conya?
Un nou espai virtual, el page-look, serà
personatge partícip de les seves aventures.
Allà, la Paula, el Guim i l’Iris hi penjaran retalls
de les seves vides per compartir-les a la
xarxa. En aquest viatge, personatges i públic,
conjuntament, descobrirem la riquesa en
la diversitat entre les persones i la necessitat
d’establir relacions d’igualtat.
Des Garbo

Xerrada dirigida a professorat

Programa afectivosexual
contra la transfòbia
i l’homofòbia
Eines per prevenir, detectar i eradicar
la violència vers el col·lectiu LGTB i la
necessitat de fer visible aquest col·lectiu
al sistema educatiu.
Josep Ibañez i Lladró. Màster
d’intervenció psicosocial

Xerrada-debat dirigida a
professorat

Socialització preventiva
de la violència de gènere
Vinculació entre atracció i violència.
Amor ideal i prevenció. Llenguatge de l’ètica
i llenguatge del desig.
Grup de Dones de CREA. SAFO

Trobada col·loqui de noies i nois
Ser agents actius contra
la violència vers les dones

Què podem fer a les nostres escoles?
Quines situacions ens trobem a la classe, a
la porta de l’institut o els caps de setmana
quan sortim de festa? Quin suport ens
agradaria trobar? Fem propostes per aplicar
al nostre dia a dia, al nostre aprenentatge
quotidià.
Amb els nois i noies joves participants
en el projecte “Trenquem mites-Som
iguals”, de l’associació Hèlia (Barcelona)
i Wave (Viena) i Associació Nàiades
(Barcelona)

12.30 h Lliurament
de premis

DIVENDRES
18 DE NOVEMBRE · TARDA
Activitats simultànies de 17 a 19 h
Exercici teatral

Històries de llibertat
Utilització del teatre com a recurs
terapèutic i d’empoderament, amb
l’acompanyament d’un cantant de hip hop
que ha creat els temes a partir de les
històries de vida de les dones del grup.
Dones de diferents edats usuàries
del centre d’atenció a la dona del
programa d’igulatat dona-home de
l’Ajuntament de Sabadell, amb la
col·laboració de l’oficina de nova
ciutadania i convivència.

Xerrada

Violència de gènere en
dones immigrades, realitat
que creua fronteres

19 - 21 h Taula rodona

Alternatives reals:
transformacions
des de la masculinitat
En aquesta taula es presentaran una sèrie
d’actuacions que diferents homes estan
articulant amb èxit des de la masculinitat.
Aquestes alternatives estan permetent
promoure altres models de masculinitats,
allunyats de l’hegemònic, que contribueixen
a prevenir i eradicar la violència de gènere.
Coordina: Homes en Diàleg

DISSABTE
19 DE NOVEMBRE
10 - 12 h Activitats
per a tots els públics
Xerrada

Feminisme i sexualitat

Organitzacions associatives de dones
immigrades, com a generadores de prevenció
i atenció directa contra la violència de
gènere.
Projecte Mujeres Pa’lante

Des de la perspectiva del feminisme nòmada,
ens plantejarem, qüestionarem i criticarem,
de manera constructiva, els diversos tipus
de feminismes i com es planteja la sexualitat
femenina en l’actualitat.
Sakura-Onna

Teatre participatiu

Taller

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

Presentació del llibre

‘INTERVENCIÓN GRUPAL y
VIOLENCIA SEXISTA. Experiencia,
investigación y evaluación’
Escrit per professionals veteranes en la
lluita contra la violència masclista, mostra
un ampli ventall d’experiències de grups
comunitaris, de prevenció i atenció.
N’explicarem algunes. I també la seva relació
amb els grups associatius.
Neus Roca, Júlia Masip (ed.)
i altres autores i autors del llibre. Grup
de recerca-acció GGS “Gènere, grups
i societat” de la UB

Xerrada

Què és l’assetjament sexual?
L’assetjament sexual és una de les formes
més amagada i subtil de violència vers les
dones. Parlarem en profunditat sobre què
és, com es pot detectar i què podem fer per
afrontar-la.
Sakura-Onna
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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 un llenguatge
del desig o un llenguatge de l’ètica.
Homes en Diàleg

Taller

Els estereotips de gènere, en
el procés de socialització
(a la comunicació pares/
mares amb fills/filles, a
l’educació...) i la prevenció
de la violència.
Facilita eines per comprendre i comunicarse millor amb fills i filles. Què s’espera
d’un nen? I d’una nena? Proporciona
coneixements sobre com transmetem els
estereotips de gènere i com tractem els
camins envers la feminitat i la masculinitat,
a fi de prevenir la repetició d’esquemes de
desigualtat.
Montse Garcia Salomón. Acord
ciutadà per una Barcelona lliure
de violència vers les dones

Xerrada

Fills i filles de la violència
Es tractarà la intervenció amb els fills
i filles víctimes de violència de gènere.
Quines són les seqüeles, com s’ha d’enfocar
la intervenció i com ajudar-los des dels
diferents rols.
Cristina Bernárdez Menéndez. Màster
d’intervenció psicosocial

Taller

M’estimo? T’estimes? Ens
estimem?
A través de la tècnica del role-playing
treballarem quina és la relació que tenim
amb nosaltres mateixos i amb la nostra
parella.
Begonya Serra i Joan Bustamante

Xerrada

Presentació del llibre de
coeducació ‘chicos y chicas
en relación’
Llibre de materials de coeducació
i masculinitats, adreçat a l’alumnat i
professorat de secundària, elaborat pel grup
Orfeu i publicat per Icària. Conté activitats
de prevenció de la violència de gènere.
Homes Igualitaris

Taller

Dona’m Cinema
Taller sobre prevenció de la violència
masclista en el que es fa servir l’audiovisual
com a eina per l’anàlisi i el debat.
ZINHEZBA. Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència vers les
dones

Taller

Defensa personal per a dones
Aprendrem què és la defensa personal i com
afrontar una situació de possible perill.
Sakura-Onna

Teatre-fòrum

Custodia Con Partida
Mitjançant la escenificació i el fòrum
posterior, plantegem els conflictes que es
troba una dona quan surt de la violència
de génere i propostes per modificacions
de les lleis. Representació teatral a càrrec
de Noestasola i Forn de Teatre
Pa’Tothom, amb fòrum de debat posterior
a càrrec del Grup Antígona de la UAB.

12 -14 h Taula rodona

Violència vers les dones.
Què fer des del món laboral?
Debat sobre les dificultats de visualitzar la
violència vers les dones en el món laboral
i el canvi per combatre-la. Ponents: Alba
Garcia Sànchez (Tècnica en polítiques
de gènere de l’Ajuntament de Sant Feliu
de LLobregat), Teresa Pérez del Río
(Directora de la Unidad de Igualdad Entre
Mujeres y Hombres de a Universidad de
Cadiz), Rosa Bofill Benet (Secretaria de
Dones de CCOO), Raquel Gil (UGT de
Catalunya). Modera: Carme Catalán Piñol

17 h Taula rodona

Combatem la crisi! Construïm
més xarxa. Reclamem més
llibertat
Des de les Associacions de dones i el teixit
social com lluitem per continuar endavant.
Debatrem com afecta la crisi a les dones
en general i a les entitats de dones en
particular. Llibertat i no discriminació. S’ha
vist afectada la violència vers les dones i els
recursos públics d’atenció?
Ponents de les entitats: SURT, FACEPA,
Associació de Dones No Estàndards,
Ca la Dona

CLOENDA
Lectura de manifest
a càrrec de Rosa Regàs
Homenatge a les dones assassinades,
a càrrec de Dones de Blanc

DIVENDRES
25 DE NOVEMBRE
21 h CONCERT SOLIDARI

COR CARLIT DE GOSPEL
Església del Pi
Cardenal Casañas,16 · Barcelona

Preu de l’entrada: 10 w
Punts de venda:
Tel. 627 398 316
Llibreria Pròleg
C. Sant Pere Més Alt, 46 · Barcelona
La Pelu
C. Argenteria, 70-72 · Barcelona
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