
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DEL 7 AL 21 DE NOVEMBRE DE 2019

CURS

Obert a tots els públics. Estudiants de la UB: 1 crèdit ECTS

ORGANITZA

Activitat de la Setmana de la Solidaritat de L'H

ESPAI DE PROGRÉS
ASSOCIACIÓ UNESCO L’H

TRES QUARTS PER CINC QUARTS

Apunts per entendre
les violències masclistes



PRESENTACIÓ 
“L’estat d’emergència es decreta en casos de pertorbació de la pau d’un 
país, com a conseqüència de greus circumstàncies que afecten o impedeixen 
la vida normal d’una comunitat”. Aquest començament del manifest 
feminista del passat 20 de setembre, que convocava manifestacions arreu 
del país, indica clarament la preocupació i la indignació per la xacra de la 
violència de gènere, que enguany s’ha incrementat de forma exponencial. 
Quelcom preocupant passa en una societat on, en els darrers 16 anys, han 
mort més dones i menors per violència de gènere que víctimes d’altres tipus 
de violència que han tingut molta més repercussió pública.
Cal preguntar-se, potser, què és el que no funciona en un país on existeixen 
unes lleis pioneres per combatre la violència de gènere. Manca de mitjans, 
manca de compliment de les mesures ja acordades, manca de formació en 
igualtat als poders que han de dictar justícia, manca d’educació específica a 
les escoles, que té com a conseqüència una perpetuació dels patrons 
masclistes entre els joves? Tots poden ser factors importants, com també ho 
és -i així ho assenyalen les organitzacions feministes- la relació 
causa-efecte del discurs negacionista de la ultradreta i l’augment de la 
violència masclista.
Aquest curs pretén cercar els motius i sobretot les possibles vies per afrontar 
de forma decidida la violència de gènere, entenent aquesta violència com 
una restricció greu dels drets i les llibertats no només de les dones sinó de 
tota la societat.

PROGRAMA

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
EDUCACIÓ SEXUAL INTEGRAL, EL CAMÍ NECESSARI PER AL 
BENESTAR I EL RESPECTE ALS ALTRES 
FRANCISCA MOLERO
Sovint sentim dir que no hem rebut cap educació sexual, però això no és 
cert.  Transmetem educació sexual amb el que diem, amb el que ocultem, 
amb els gestos, les carícies: en definitiva, amb els models que anem 
transmitint. Per això és tan important implementar una educació que 
afavoreixi el desenvolupament integral de la persona, el benestar, el 
respecte als altres, les relacions i els vincles afectius: en definitiva, els 
drets sexuals.

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
EINES LEGALS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
MERCÈ CLARAMUNT
La llei és un dels principals instruments de lluita contra les violències 
masclistes. El marc legal que tenim a l’Estat espanyol és dels més 
avançats i ha estat referent a l’hora de legislar en l’àmbit europeu. 
Altrament cal esmerçar esforços polítics i econòmics per tal que aquestes 
lleis resultin efectives.

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
POLÍTIQUES PÚBLIQUES CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES: UNA RESPONSABILITAT INEXCUSABLE 
LÍDIA GUINART 
La lluita contra les violències masclistes requereix un ferm compromís 
social, institucional i polític. Els governs, en tots els nivells de 
l’administració i atenent les seves competències, tenen la responsabilitat 
d’impulsar polítiques adreçades a la prevenció, detecció, assistència a les 
víctimes i reparació dels danys.

DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
EL PAPER DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN 
L'ERRADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
MARTA CORCOY I MAVI CARRASCO
Sens dubte, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en 
donar visibilitat al fenomen de la violència masclista. És bàsic que aquests 
temes es mantinguin a l’agenda dels mitjans, perquè així es dona a 
conèixer la realitat d’aquesta xacra, que prové de la cultura patriarcal 
totalment vigent a la nostra societat. La violència masclista és un problema 
social i polític, i com a tal s’ha de tractar.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
NOVES EINES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES: 
MENTORIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
LORES LÓPEZ
El marc legislatiu contra les violències masclistes i el sistema assistencial 
especialitzat són importants, però cal incorporar la mentoria social, 
afavorir  la incorporació de les dones com a subjectes actius, 
redimensionant l’abordatge de les violències i, alhora, etiquetant en positiu 
i  fora d’estigmes les dones.

LLOC I HORARI DEL CURS 
Lloc: Aula de Drets Humans de L’Hospitalet
(c/Josep Mª de Sagarra n. 29 · 08901 L’Hospitalet)
<M>L1-Avinguda Carrilet · FGC-L’Hospitalet Av.Carrilet
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Preu: 30 € (aturats i socis de les entitats organitzadores: 15 €)

MATRICULACIÓ
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest compte corrent: 
“la Caixa” ES50 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3, on caldrà emplenar el full 
d’inscripció. També es pot lliurar el resguard i omplir el full d’inscripció al local on 
se celebrarà el curs, tot just abans del seu inici.

AVALUACIÓ
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les classes. Per obtenir 
el certificat de crèdits cal, a més, presentar un treball sobre els continguts del curs.

PROFESSORAT
Francisca Molero. Llicenciada en Medicina. Directora del’Institut Iberoamericà de 
Sexologia i de l’Institut de Sexologia de Barcelona. Professora associada de la UB.

Mercè Claramunt. Advocada. Coautora de les bases de llei 5/2008 dels drets de les 
dones a eradicar la violència masclista. Ha estat membre de la Subcomissió de 
Violència de Gènere del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Marta Corcoy. Periodista, doctora en Comunicació per la UAB. Presidenta de 
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

Mavi Carrasco. Periodista, doctora en Comunicació per la UAB. Membre de la Junta 
de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

Lídia Guinart. Periodista i escriptora. Diputada al Congrés. Portaveu del Grup 
Socialista a la Comissió del Pacte d’Estat per la Violència de Gènere. 

Lores López. Llicenciada en Dret. Coordinadora de Dones Mentores, programa agermanat 
amb el KVINFO (Centre Danès per a  la Investigació i Informació sobre Gènere, Igualtat i 
Diversitat).



VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Informació i secretaria del curs
MÓN-3

Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona

T. 93 402 43 25
A/e: mon3@mon3.org
www.mon-3.org

Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h

AMB LA COL·LABORACIÓ

Apunts per entendre les violències masclistes


