
Més de 700 feminicidis en la darrera 
dècada a l’Estat espanyol. Actuem? Actuem!

El feminicidi és l’assassinat de dones pel fet 
de ser dones. Totes aquelles violències; físi·
ca, psicològica, sexual, obstètrica, la mutila·
ció genital, l’esterilització forçada, tortura, 
esclavitud sexual, cirurgia estètica, hetero·
sexualitat forçada i maternitat forçada, etc. 
Sempre que aquestes formes de terror cau·
sin la mort, es consideren feminicidis.

Es tracta d’una pandèmia mundial i, com a 
tal, ha de ser denunciada davant de la cegue·
sa i la indiferència dels Estats, que han de 
posar com a prioritat a la seva agenda polí·
tica la lluita contra les violències masclistes 
i els feminicidis.

Defensem que aquesta lluita ha de ser col·
lectiva. Totes i cadascuna de les persones 
que formem la societat, tenim part de res·
ponsabilitat en les causes que sustenten la 
violència, reproduint actituds masclistes i 
discriminatòries. No podem permetre que 
la violència masclista es normalitzi, s’accepti 
i s’invisibilitzi. 

Des de la Plataforma, contribuïm a aques·
ta denúncia pública, per això portem més 
de 10 anys sortint a la plaça Sant Jaume el 
tercer dilluns de cada mes. Organitzem la 
dotzena edició del Fòrum, sota el lema “Ac·
tuem contra els feminicidis” i en el que de·
batrem de manera col·lectiva i participativa 
diversos temes com els feminicidis globals i 
locals, mitjans de comunicació, islamofòbia, 
refugiades, masculinitats, empoderament de 
les dones, el món laboral, el món associatiu, 
autodefensa feminista, a través de diferents 
metodologies, com taules rodones, xerrades, 
tallers o teatres participatius.

Ens acompanyaran un seguit d’expertes qua·
lificades, activistes, col·lectius i entitats, que 

aportaran el seu coneixement i la seva ex·
periència en tots els àmbits de debat, amb 
qui establirem un diàleg ciutadà, per contri·
buir a construir estratègies conjuntes i així 
avançar en la lluita per una transformació 
social real i efectiva.

En aquesta línia, enguany hem preparat un 
FÒRUM JOVE més participatiu que mai, 
amb la implicació de la XAJI (Xarxa Activa 
de Joventut per la Igualtat) que dinamitzarà 
una gimcana participativa per a la resta de 
joves que vinguin al Fòrum! També oferirem 
altres activitats per treballar els continguts 
amb metodologies molt participatives, com 
el teatre·fòrum, el cine·fòrum o tallers de 
teatre, i que permetran donar veu a més 
de 500 joves.

A QUI VA ADREÇAT:
n Al jovent i adolescents, sobre els avantat·

ges d’una societat solidària i igualitària. 
n A les famílies, mostrant la importància  

de la prevenció de la violència masclista. 
n Al teixit associatiu i la ciutadania, fent pa·

lès el repte social col·lectiu d’acabar amb 
la violència masclista. 

n A professionals de la salut, de l’educació, 
de la informació, del món jurídic i de la 
seguretat, destacant la importància del seu 
paper en la prevenció i abordatge de la 
violència masclista. 

Per això, amb el lema d’enguany, us convi·
dem a no quedar·vos de braços plegats, a 
contribuir i a implicar·vos en l’eradicació de 
la violència masclista. Actuem per aturar la 
violència i els feminicidis!

ACTUEM CONTRA ELS FEMINICIDIS!

PARTICIPA-HI!
 FES LA TEVA 
INSCRIPCIÓ 

GRATUÏTA
Individual o col·lectiva  

(places limitades) 
fins el 15 de novembre 

omplint el formulari web a 
www.violenciadegenere.org  

o per telèfon al 627 398 316

EXPOSICIÓ
n NOSALTRES. 
RESSIGNIFICANT  
ELS NOSTRES COSSOS 
DEL 31 D’OCTUBRE 
AL 20 DE NOVEMBRE
En aquesta exposició trobareu tant 
les obres fotogràfiques col·lectives 
creades per les dones participants, 
resultat de les 3 edicions del taller 
“Nosaltres. Ressignificant els nostres 
cossos” així com part del registre 
visual de les diferents sessions.
Aquest projecte de fotografia i gènere, 
tracta de crear ambients de sororitat, 
creativitat i empoderament entre les 
dones participants, convidant·les a 
realitzar imatges autobiogràfiques que 
explorin les seves identitats i la seva 
imatge corporal.
Organitzada per: Gogara  
i Luciérnagas: Arte en Acción

n MANIFESTACIÓ 
“CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES”
5 DE NOVEMBRE · 12 h
TARRAGONA 
Organitza: Novembre Feminista

n INSTAL·LACIÓ  
SABATES VERMELLES
21 DE NOVEMBRE · 17 a 22 h
PLAÇA SANT JAUME 
Art Públic i Memòria Social 
Homenatge a les víctimes dels 
Feminicidis.  
Organitza: Feminicidio.net i 
Plataforma unitària contra  
les violències de gènere

n MANIFESTACIÓ
25 DE NOVEMBRE · 19 h
BARCELONA
DE CANALETES A SANT JAUME 
Organitza: Xarxa de dones 
feministes contra la la violència

n PRESENTACIÓ DE LA WEB 
APP APPODERA’T
19 DE NOVEMBRE · 19.15 h
LA BONNE · BARCELONA
Appodera’t és una eina gratuïta i un 
espai de seguretat amb informació 
rigorosa, que busca sensibilitzar, 
prevenir i atendre les violències 
masclistes heteropatriarcals a l’entorn 
digital; al mateix temps que promou 
les relacions respectuoses 2.0 a 
Barcelona. Parteix del treball en xarxa 
feminista existent a la ciutat i el 
reforça. Organitza: Matriu
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Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere: 
www.violenciadegenere.org

L’aforament de les activitats és limitat i s’ompliran per estricte ordre d’arribada. La taula d’inscripció,  
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de les activitats. Es prega puntualitat.

XII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Actuem contra els feminicidis!

Instal·lació Sabates Vermelles: Art Públic i Memòria Social
Homenatge a les víctimes dels Feminicidis · Plaça de Sant Jaume

21 de novembre de 17 a 22 h 

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

Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere

Col·laboren: Organitza conjuntament:

Informació pràctica:

XII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

17, 18 i 19 de novembre de 2016 · Espai Francesca Bonnemaison 
Sant Pere Més Baix, 7 · Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona
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XII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE · PROGRAMA
D

IJO
U

S 
17

 N
O

V.

9 h· Recollida d’acreditacions

9.30 h · Benvinguda i inauguració 

9.45·11.30 h
LA DOCUMENTACIÓ DEL FEMINICIDI 
A CATALUNyA I A L’ESTAT ESPANyOL: 
UN OBSERVATORI DE LA SOCIETAT CIVIL 
ORGANITzADA.
En el marc dels feminicidis, l’Estat i les seves institucions,  
no reconeixen totes les violències masclistes. Presentació 
de l’Informe Feminicidis i altres assassinats de dones al 2015, 
conclusions de l’informe i exposició d’un cas paradigmàtic  
de feminicidi registrat a Catalunya. Ponents: Graciela 
Atencio Rodríguez, Quique Badía Masoni, Maria 
Barcons Campmajó, Sonia Herrera Sánchez. 
Presenta: Montserrat Vilà Planas. 
Feminicidio.net

11.30·12 h · Descans

12·14 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

TALLER 
EL PAPER DE LES ORGANITzACIONS FEMINISTES 
EN LA DENúNCIA I DOCUMENTACIÓ DE LA 
VIOLèNCIA SEXUAL I EL FEMINICIDI.
Aquest taller ha estat dissenyat per teixir aliances feministes 
locals en la documentació i seguiment de casos de violència 
sexual i feminicidi, els quals moltes vegades son construïts des 

de la justificació, la misogínia i la minimització. 
Carla Vall i Duran i l’equip de Feminicidio.net

VIOLèNCIA SEXUAL. MéS GREU I MéS INVISIBLE 
DEL qUE ENS PENSEM
Visibilitzarem les diferents formes de violència sexual, 
els marcs jurídics que la suporten a nivell internacional, 
la importància del treball de reparació i acompanyament 
psicosocial. María Eugenia Blandón Díaz, Sama Fayez 
Aweidah i Sonia Herrera Sánchez

XERRADA-DEBAT 
SOLIDARITAT VERSUS IMPUNITAT/COMPLICITAT 
EN LA LLUITA CONTRA LA VIOLèNCIA MASCLISTA: 
PERSPECTIVA HISTÒRICA I INTERNACIONAL
Xerrada·debat en relació a contextos on la violència masclista 
queda impune degut a la falta de posicionament i acció 
enfront del conflicte, versus contextos i/o situacions on es 
pren un posicionament actiu i solidari que permet superar 
aquesta violència. Grup de Dones de CREA: Safo

14·16 h · Descans

16 h · TAULA RODONA 
LES FRONTERES SÓN VIOLèNCIES MASCLISTES
Les fronteres com també el patriarcat divideixen el 
món en vides dominadores i vides dominades. Maria 
del Rosario Vázquez de Red Colombiana de Mujeres, 
Fatoumata Diaraye, membre de la Federació 

d’associacions d’immigrants del Vallès, Nadia Jabr, 
activista pels drets de les persones refugiades i Pascale 
Coissard, de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
ens ho expliquen. Associació Hèlia, SOS Racisme, 
Associació Catalana per la Pau

18 h · TAULA RODONA 
ALIANCES FEMINISTES EN LA LLUITA CONTRA 
LES VIOLèNCIES MASCLISTES I EL FEMINICIDI: 
PERSPECTIVES LOCALS I GLOBALS.
és possible construir una nova institucionalitat des de 
la societat civil organitzada com contra·poder a l’Estat? 
quins són els reptes i estratègies que hem d’assumir per 
enfrontar·nos al patriarcat i al neoliberalisme? Es proposa 
un debat obert al públic amb l’objectiu que sorgeixin idees 
de treball en comú. Els ponts estan per construir, aquí i ara. 
Ponents: Laia Serra Perelló, Graciela Atencio 
Rodríguez, Liz Meléndez i Claudia María Mejía Duque
Coordina i modera: Estrella Ramil Pau 
Feminicidio.net, Cooperacció i Plataforma unitària 
contra les violències de gènere. 

20 h ·MARXA EXPLORATÒRIA 
ESPAI I SEGURETAT DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Un recorregut per l’espai urbà amb perspectiva de gènere 
visibilitzant els aspectes que ens generen inseguretat i també 
aquells que ens donen seguretat a la ciutat. Col·lectiu Punt 6

9.30·14 h 
FÒRUM JOVE
Programarem diferents activitats de prevenció dirigides a la 
joventut, d’allò més participatives: teatre·fòrum, vídeo·fòrum 
i tallers de teatre! I per primera vegada, un grup  
de la Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat participarà  
al Fòrum Jove dinamitzant una gimcana que gaudiran tots  
i totes les participants dels diferents instituts de Catalunya. 
Aquest any el Fòrum Jove serà un espai de la joventut i per 
la joventut! Diferents entitats de la Plataforma i la XAJI

17·19 h · TALLERS SIMULTÀNIS

DONES VALENTES 
Coneix com gaudir del teu cos i expressar·te lliurement 
mitjançant la teva imatge personal. Treballa la teva imatge fora 
d’estereotips, comparacions i pressió. I feel Good BCN 

VIOLèNCIA EN PARELLES JOVES, SENyALS 
D’ALARMA. EINES PER PREVENIR I ABORDAR  
EL MALTRACTAMENT DES DE L’àMBIT FAMILIAR
Reflexionarem i donarem eines entorn a un acompanyament 
conscient i efectiu dels joves per part de la família ajudant a 
prevenir situacions abusives i de control en les parelles joves. 
ABD

DONES qUE DANSEN LA VIDA
Aquest taller a través de la biodansa és una proposta de 
trobada amb la Feminitat, la complicitat, reconeixement i cura 
a través de la música, el moviment, les emocions i el grup, de 
l’experiència intensa de l’aquí i l’ara, per la trobada autèntica 
d’una mateixa, l’altre i de tot allò que ens envolta. Cuida la vida

COM INTERVENIR PER COMBATRE  
LA VIOLèNCIA MASCLISTA A LA FEINA
Explicar i donar a conèixer les lleis i eines existents,  
per fer front a la violència masclista a la feina.
Secret. Dona de CCOO de Catalunya

TRANSITANT EL GèNERE: IDENTITATS,  
GèNERE I CORPORALITATS
S’explorarà com ens configura i delimita la vivència i 
percepció del nostre cos: el fet d’haver estat socialitzades 
com a dones o homes i el fet d’identificar·nos amb una 
determinada identitat de gènere. Cúrcuma

EL TEU AMOR, éS DE PEL·LíCULA?
Reflexionar envers el concepte de l’amor romàntic i la seva 
relació amb la violència de gènere. Analitzar l’ideal d’amor 
romàntic com una construcció social al servei de l’ordre social 
patriarcal, creant un espai per a compartir les contradiccions 
que ens trobem homes i dones amb aquests models. Safareig 

REGENEREM·NOS!
Posarem en pràctica la guia d’autodiagnosi de gènere 
Regenerem·nos, per a implementar la perspectiva de gènere 
i prevenir violències masclistes a les entitats.
Consell de la Joventut de Barcelona

LA BRETXA SALARIAL ENTRE DONES  
I HOMES, UNA ALTRA FORMA D’EXPRESSIÓ  
DE LA VIOLèNCIA
Causes i efectes de la diferent remuneració entre les dones  
i els homes. Com lluitem per per eradicar·la?
UGT de Catalunya

LA PERSPECTIVA DE GèNERE EN ELS USOS 2.0 
L’objectiu de l’activitat és realitzar diferents reflexions entorn 
de com influeixen els rols de gènere en les noves tecnologies 
però sobretot en l’addicció que generen les xarxes socials.
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

EXPRESSIÓ CORPORAL CONTRA  
LES VIOLèNCIES DE GèNERE 
A través de tècniques d’expressió corporal jugarem amb 
els moviments del propi cos i en grup, fent sevir diferents 
materials com a gomes, mocadors, xarxa... expressarem 
rebuig a la violència masclista, explicant qui som les DONES 
DE BLANC i com participar si ens interessa.
Dones de Blanc

TEATRE NO ESTàNDARD
Presentem un teatre de denúncia participatiu que intenta 
superar la victimització i apoderar a les dones, establint un 
diàleg amb el públic perquè, a través del gaudir, hom pugui 
superar les pors (i per tant, la violència) que genera la 
diferència. Associació Dones No Estàndards

19 h · TAULA RODONA
CONSTRUïM DISSIDèNCIA:  
MASCULINITATS NO·VIOLENTES
Reflexionarem sobre com la construcció de masculinitats 
alternatives i dissidents poden ser elements fonamentals en 
la lluitar contra les violències masclistes. 
Ponents: Octavio Salazar Benítez, Pol Galofre Molero 
i Rubén Sánchez Ruiz. Modera: Aliats del Feminisme
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10·12 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

XERRADA
EL PUTERO · AqUEST DESCONEGUT
L’ Agueda Gómez Suárez de la Universitat de Vigo, ens parla 
de l’actor principal en el món de la prostitució, aquell invisible 
del que mai es parla.
Plataforma catalana pel Dret a No Ser Prostituïdes

TALLER PARTICIPATIU
ACTUEM! TEATRE PER LA IGUALTAT
Corporalitzarem les opressions viscudes a través 
de tècniques teatrals per tal d’identificar·ne causes i 
conseqüències i empoderar·nos. Trama Serveis Culturals

TALLER DE TEATRE
(IN)CORPORALITzANT REIVINDICACIONS  
DE FEMINISMES NO BLANCS
Proposem transitar per diferents reivindicacions de 
feminismes contra hegemònics a l’Amèrica Llatina a través del 
teatre de les oprimides. Casa Iberoamericana de la Mujer

TALLER 
MICROMASCLISMES A TRAVéS DE L’EXPRESSIÓ 
TEATRAL I ARTíSTICA
A través de tècniques introspectives i artístiques de teatre 
imatge i expressió corporal jugarem amb la metàfora per a 
fer ressonar al grup i generar una expressió de les diverses 
necessitats. ApoderART

XERRADA+TALLER
IMPORTàNCIA DE L’EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA 
EN LA LLUITA CONTRA LES VIOLèNCIES 
MASCLISTES
Volem conscienciar tant a estudiants i professionals de 
l’educació com a les famílies sobre l’envergadura de l’educació 

afectiu sexual en el desenvolupament integral de les nenes i 
jovent així com en l’eradicació de les violències de gènere. 
GOGARA

12·14 h · TAULA RODONA
LA ISLAMOFÒBIA DE GèNERE TAMBé  
éS VIOLèNCIA DE GèNERE
Com exercim racisme des del feminisme. Fatiha El 
Mouali Samadi, tècnica d’acollida, llicenciada en ciències 
econòmiques i doctorant a l’UAB, Hallar Abderrahaman 
Mohamed, treballadora social i doctorant a la Universitat  
de la Rioja, Nadia Hindi Mediavilla, arabista i membre  
de “Red Musulmanas” i Isabel Romero Arias, 
vicepresidenta de la “Plataforma Ciudadana contra la 
Islamofobia” ens ho explicaran.  
Associació Hèlia

14·15 h · Dinar (Cal indicar-ho al formulari d’inscripció)

15·17 h · ACTIVITATS SIMULTÀNIES

TALLER 
LLUITA COM UNA NOIA
Taller de defensa personal feminista obert a dones 
i col·lectiu LGTBI. No s’acceptaran “machirulos 
adoctrinadors”. Sakura-Onna

TALLER 
COM CANVIO EL MEU VESTIT
Aquest taller utilitza la dansa·teatre per investigar sobre 
la construcció de gènere, individuant les arrels històriques, 
socials i culturals que han propiciat l’existència de la cultura 
patriarcal. Antonella d’Ascenzi

TALLER 
ARTTERàPIA: UNA PROPOSTA PER A LA 
CONFIANÇA I L’AUTOCONEIXEMENT A TRAVéS 
DELS LLENGUATGES ARTíSTICS
Treballarem dins d’un marc especial que permet la 
confiança per a ser creadores. L’ésser humà descobreix 
el potencial de les seves capacitats quan pot mostrar·se 
creadora.
Cristina Geremias. Artterapeuta (www.Grefart.org)

DAVANT LA VIOLèNCIA, ORGANITzACIÓ 
I RESISTèNCIA: DONES MIGRADES
Presentació de l’informe sobre l’abordatge de la violència 
de gènere en dones migrades. 
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe,  
Mujeres pa’lante i Casa Iberomericana de la Mujer 
Barcelona

XERRADA
qUINA RELACIÓ HI HA ENTRE L’OCUPACIÓ 
ISRAELIANA I LES VIOLèNCIES MASCLISTES A 
PALESTINA? 
Com està afectant l’ocupació israeliana a les dones 
palestines? Hanan Abu Ghosh, directora del programa 
de dones de Health Work Committee farà referència a 
les investigacions que ha dut a terme sobre l’efecte de 
les demolicions de cases, sobre els rols de gènere i les 
violències masclistes.
Associació Hèlia

17 h · TAULA RODONA 
ESTRATèGIES D’INTERVENCIÓ FEMINISTA  
ALS MITJANS
Observatori Origen 
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n Conclusions del XII Fòrum Contra les Violències de Gènere
n Presentació de l’eina 2.0 Appodera’t 
n Actuació artística
n Homenatge a les dones assassinades a càrrec de Dones de Blanc, amb la presentació de la coreografia GensNiMicra

DISSABTE 19 NOV. · 19.15 h
CLOENDA

Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere



Més de 700 feminicidis en la darrera 
dècada a l’Estat espanyol. Actuem? Actuem!

El feminicidi és l’assassinat de dones pel fet 
de ser dones. Totes aquelles violències; físi·
ca, psicològica, sexual, obstètrica, la mutila·
ció genital, l’esterilització forçada, tortura, 
esclavitud sexual, cirurgia estètica, hetero·
sexualitat forçada i maternitat forçada, etc. 
Sempre que aquestes formes de terror cau·
sin la mort, es consideren feminicidis.

Es tracta d’una pandèmia mundial i, com a 
tal, ha de ser denunciada davant de la cegue·
sa i la indiferència dels Estats, que han de 
posar com a prioritat a la seva agenda polí·
tica la lluita contra les violències masclistes 
i els feminicidis.

Defensem que aquesta lluita ha de ser col·
lectiva. Totes i cadascuna de les persones 
que formem la societat, tenim part de res·
ponsabilitat en les causes que sustenten la 
violència, reproduint actituds masclistes i 
discriminatòries. No podem permetre que 
la violència masclista es normalitzi, s’accepti 
i s’invisibilitzi. 

Des de la Plataforma, contribuïm a aques·
ta denúncia pública, per això portem més 
de 10 anys sortint a la plaça Sant Jaume el 
tercer dilluns de cada mes. Organitzem la 
dotzena edició del Fòrum, sota el lema “Ac·
tuem contra els feminicidis” i en el que de·
batrem de manera col·lectiva i participativa 
diversos temes com els feminicidis globals i 
locals, mitjans de comunicació, islamofòbia, 
refugiades, masculinitats, empoderament de 
les dones, el món laboral, el món associatiu, 
autodefensa feminista, a través de diferents 
metodologies, com taules rodones, xerrades, 
tallers o teatres participatius.

Ens acompanyaran un seguit d’expertes qua·
lificades, activistes, col·lectius i entitats, que 

aportaran el seu coneixement i la seva ex·
periència en tots els àmbits de debat, amb 
qui establirem un diàleg ciutadà, per contri·
buir a construir estratègies conjuntes i així 
avançar en la lluita per una transformació 
social real i efectiva.

En aquesta línia, enguany hem preparat un 
FÒRUM JOVE més participatiu que mai, 
amb la implicació de la XAJI (Xarxa Activa 
de Joventut per la Igualtat) que dinamitzarà 
una gimcana participativa per a la resta de 
joves que vinguin al Fòrum! També oferirem 
altres activitats per treballar els continguts 
amb metodologies molt participatives, com 
el teatre·fòrum, el cine·fòrum o tallers de 
teatre, i que permetran donar veu a més 
de 500 joves.

A QUI VA ADREÇAT:
n Al jovent i adolescents, sobre els avantat·

ges d’una societat solidària i igualitària. 
n A les famílies, mostrant la importància  

de la prevenció de la violència masclista. 
n Al teixit associatiu i la ciutadania, fent pa·

lès el repte social col·lectiu d’acabar amb 
la violència masclista. 

n A professionals de la salut, de l’educació, 
de la informació, del món jurídic i de la 
seguretat, destacant la importància del seu 
paper en la prevenció i abordatge de la 
violència masclista. 

Per això, amb el lema d’enguany, us convi·
dem a no quedar·vos de braços plegats, a 
contribuir i a implicar·vos en l’eradicació de 
la violència masclista. Actuem per aturar la 
violència i els feminicidis!

ACTUEM CONTRA ELS FEMINICIDIS!

PARTICIPA-HI!
 FES LA TEVA 
INSCRIPCIÓ 

GRATUÏTA
Individual o col·lectiva  

(places limitades) 
fins el 15 de novembre 

omplint el formulari web a 
www.violenciadegenere.org  

o per telèfon al 627 398 316

EXPOSICIÓ
n NOSALTRES. 
RESSIGNIFICANT  
ELS NOSTRES COSSOS 
DEL 31 D’OCTUBRE 
AL 20 DE NOVEMBRE
En aquesta exposició trobareu tant 
les obres fotogràfiques col·lectives 
creades per les dones participants, 
resultat de les 3 edicions del taller 
“Nosaltres. Ressignificant els nostres 
cossos” així com part del registre 
visual de les diferents sessions.
Aquest projecte de fotografia i gènere, 
tracta de crear ambients de sororitat, 
creativitat i empoderament entre les 
dones participants, convidant·les a 
realitzar imatges autobiogràfiques que 
explorin les seves identitats i la seva 
imatge corporal.
Organitzada per: Gogara  
i Luciérnagas: Arte en Acción

n MANIFESTACIÓ 
“CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES”
5 DE NOVEMBRE · 12 h
TARRAGONA 
Organitza: Novembre Feminista

n INSTAL·LACIÓ  
SABATES VERMELLES
21 DE NOVEMBRE · 17 a 22 h
PLAÇA SANT JAUME 
Art Públic i Memòria Social 
Homenatge a les víctimes dels 
Feminicidis.  
Organitza: Feminicidio.net i 
Plataforma unitària contra  
les violències de gènere

n MANIFESTACIÓ
25 DE NOVEMBRE · 19 h
BARCELONA
DE CANALETES A SANT JAUME 
Organitza: Xarxa de dones 
feministes contra la la violència

n PRESENTACIÓ DE LA WEB 
APP APPODERA’T
19 DE NOVEMBRE · 19.15 h
LA BONNE · BARCELONA
Appodera’t és una eina gratuïta i un 
espai de seguretat amb informació 
rigorosa, que busca sensibilitzar, 
prevenir i atendre les violències 
masclistes heteropatriarcals a l’entorn 
digital; al mateix temps que promou 
les relacions respectuoses 2.0 a 
Barcelona. Parteix del treball en xarxa 
feminista existent a la ciutat i el 
reforça. Organitza: Matriu

ACTIVITATS DESTACADES
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Podeu consultar els currículums de les ponents a la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere: 
www.violenciadegenere.org

L’aforament de les activitats és limitat i s’ompliran per estricte ordre d’arribada. La taula d’inscripció,  
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de les activitats. Es prega puntualitat.

XII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Actuem contra els feminicidis!

Instal·lació Sabates Vermelles: Art Públic i Memòria Social
Homenatge a les víctimes dels Feminicidis · Plaça de Sant Jaume

21 de novembre de 17 a 22 h 

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

Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere

Col·laboren: Organitza conjuntament:

Informació pràctica:

XII FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE

17, 18 i 19 de novembre de 2016 · Espai Francesca Bonnemaison 
Sant Pere Més Baix, 7 · Barcelona · <M> L1 i L4 Urquinaona

http://www.violenciadegenere
http://www.violenciadegenere.org/index.php
http://www.violenciadegenere.org/index.php
mailto:prouviolencia@pangea.org
http://www.violenciadegenere.org
http://violenciadegenere.org/index.php/quisom/entitats



