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 19 nov  19h Vídeo fòrum Les violències masclistes en la parella i les conseqüències en els infants. « Mamá duérmete que yo vigilo »
 21 nov  13h Presentació del llibre Sexe, capitalisme i crítica del valor. Pulsions, dominacions, sadisme social - UAB, Bellaterra
 19h Taula rodona Vulneració dels drets de les dones en temps de crisi
 22 nov  14h Conferència Víctimes i victimaris. La perspectiva de gènere en l’ajuda psicològica - UAB, Bellaterra
 19h Conferència Les supervivents: sortir de la prostitució. « Clients » de la prostitució i maltractadors. Per una societat responsable
 23 nov  19h Presentació del llibre Sexe, capitalisme i crítica del valor. Pulsions, dominacions, sadisme social
 24 nov  10h30 \ 19h Jornada Crisi i prostitució. Dia de reflexió: Un país, un món sense violències vers les dones
 26 nov  19h Presentació del llibre Sexe, capitalisme i crítica del valor. Pulsions, dominacions, sadisme social - Sants

ActivitAts Al 
centre culturAl 
teresA Pàmies

Dilluns, 19 De nov \\\ 19h 

vídeo fòrum: les violències 
masclistes en la parella i les 
conseqüències en els infants
« Mamá, duérmete que yo vigilo »
de Concha Inza Romea

Amb la col·laboració de l’equip CIPAIS i Maria 
Rosa Micás Estalayo, membre de «Acció contra la 
Violència Domèstica» de Nou Barris, grup de dones 
pioner en la creació dels PIAD.

Dimecres, 21 De nov \\\ 19h 

taula rodona: vulneració dels drets 
de les dones en temps de crisi. 
A partir del dossier de «Carrer», publicació de 
la FAVB, amb la participació del seu equip de 
redacció: reforma laboral, sanitat, violències 
estructurals, econòmiques, sexuals...
Amb Elena Idoate, Seminari d’Economia Crítica Taifa, 
Àlex Tisminetzky del Col·lectiu Ronda, Lourdes Ponse, 
activista veïnal, José Miguel Benítez, periodista i 
Anaïs Barnolas, periodista. Presentació a càrrec de 
Sylviane Dahan, Vocal de Dones de la FAVB.

Dijous, 22 De nov \\\ 19h 

conferència: les supervivents: 
sortir de la prostitució. « clients » 
de la prostitució i maltractadors. 
Per una societat responsable
A càrrec de Péter Szil, psicoterapeuta. 
Presentació a càrrec de Xènia Mamaeva. 

DivenDres, 23 De nov \\\ 19h 

Presentació del llibre:  
sexe, capitalisme i crítica del 
valor. Pulsions, dominacions, 
sadisme social. 
Amb Richard Poulin, sociòleg, Universitat 
d’Ottawa, coautor. Conducció del debat i traducció: 
Glòria Casas i Lluís Rabell.

jornADA: crisi i ProstituciÓ. 
PersPectives crÍtiQues Feministes.
Dia de reflexió: un país, un món sense violències vers les dones

Diumenge, 25 De novembre \\\ 18h A cAnAletes

manifestació: Dia internacional contra les violències vers les dones

ActivitAts ForA Del centre culturAl 
teresA PAmies

10h30 \ 12h taula rodona: 
els drets de les dones en qüestió.
Presenta i modera: Sylviane Dahan. 
• Atenció integral a dones prostituïdes 

i víctimes de la trata
Ana Palencia, APRAMP-Madrid (Asociación 
para la atención, prevención y reinserción de la 
mujer prostituida).

• El dret del treball, amenaçat
Matilde Aragó, jutgessa.

• Joves, sexualitat i indústries del sexe.
Richard Poulin, sociòleg. 

12h \ 12h30 Pausa-cafè 

12h30 \ 14h taula rodona: 
cap a una normalització de la 
prostitució? 
Presenta i modera: Glòria Casas. 
• La igualtat en qüestió

Beatriz Gimeno, escriptora. 
• La llibertat de qui?

Claudine Legardinier, periodista. 

14h \ 16h Dinar

16h \ 18h  
taula rodona: 
no som mercaderies! 
A un any de l’acció feminista de la 
Jonquera: perspectives.
• Asunción Miura, CATW (Coalition 

Against Traffiking in Women) i CIMTM « Comisión 
para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres »

• Glòria Casas, Dones d’Enllaç – 
acciófeminista26nwordpress.com

• Ghislaine Fraîche,  
Collectif Droits des Femmes 66 – Perpinyà 

• Eva Martín, Realitzadora del documental sobre 
el comerç d’òvuls « Dones que donen »

• Lluís Rabell, FAVB

18h \ 19h cloenda de les jornades:
Actuació de la coral « sense 
Anomenar-la »: volem pa i volem 
roses.

Dimecres, 21 De nov \\\ 13h 
Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (Bellaterra) - aula 12.

Presentació del llibre: sexe, 
capitalisme i crítica del valor. Pulsions, 
dominacions, sadisme social. 
Amb Richard Poulin, sociòleg, Universitat d’Ottawa, 
coautor. Presentació a càrrec de Sylviane Dahan, 
editora, i Lluís Rabell, traductor.

Dijous, 22 De nov \\\ 14h 
Facultat de Psicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Bellaterra) - aula P-12

conferència: víctimes i victimaris. 
la perspectiva de gènere en 
l’ajuda psicològica.
Amb Péter Szil, psicoterapeuta.
Presentació a càrrec de Xènia Mamaeva. 

Dilluns, 26 De nov \\\ 19h 
Llibreria Ciutat Invisible, c/ Riego 35 (Sants)

Presentació del llibre: sexe, 
capitalisme i crítica del valor. Pulsions, 
dominacions, sadisme social.
Amb Richard Poulin, sociòleg, Universitat d’Ottawa, 
coautor, i Claudine Legardinier, periodista.

Activitats emmarcades en la constitució de la Plataforma pel dret a no ser prostituïdes.
Aforament limitat. Informacions i inscripcions a través de : vocaliadones@gmail.com 
Totes les activitats són gratuïtes, excepte el dinar del dissabte 24-N: 5 e.
Per més informacions: www.donesdenllac.org - www.avvee.org

DissAbte, 24 De nov \\\ De 10h30 A 19h

 setmAnA contrA les violències
 vers les Dones C/ Comte d’Urgell, 145 – Auditori

A càrrec de la Vocalia de Dones de l’Associació Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
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