
Més informació i sol·licituds d’activitats: 
Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones (CIRD) 
Tel. 93 285 03 57
acordnoviolencia@bcn.cat

FULL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ
Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones

CORREU POSTAL: 

Acord ciutadà per una Barcelona 

lliure de violència vers les dones                                                     

Centre d’Informació i Recursos 

per a les Dones (CIRD)

C/ Camèlies, 36-38  

08024 Barcelona                                            

CORREU ELECTRÒNIC: 

acordnoviolencia@bcn.cat

Com a grup, entitat o institució

A títol individual 

Data de sol·licitud:

PERSONA QUE SOL·LICITA ADHESIÓ A TÍTOL INDIVIDUAL

Nom i cognoms:                                                                

DNI:

Adreça:

Telèfon de contacte:                                                          

Correu electrònic:

Professió:

ENTITAT SOL·LICITANT ADHESIÓ

Nom de l’entitat:

NIF:

Activitat fonamental de l’entitat:

Adreça:

Telèfon de contacte:

Fax:

Correu electrònic:

Web:

Persona representant de l’entitat:                                                  

Càrrec:

Persona de contacte:

per una Barcelona lliure de violència
vers les dones

Acord Ciutadà

Col·laborem i treballem
en xarxa



bcn.cat/
dona 
010 (24 hores)
facebook.com/BCN.cat

QUÈ ÉS L’ACORD?

Per mitjà de la signatura d’aquest 
Acord, l’Ajuntament de Barcelona, 
conjuntament amb les entitats de la 
ciutat, i persones a títol individual, 
es comprometen a col·laborar en 
l’eradicació de qualsevol forma 
de violència vers les dones. 

Les línies que orienten l’ACORD són:

 Treballar per una ciutat activa, 
creativa i solidària a favor de 
les relacions equitatives entre 
dones i homes.

 Considerar que les persones 
 i els grups són el motor de canvi 
 i transformació social.
 Promoure la implicació de la 
ciutadania en la promoció de 

 la resolució pacífica de conflictes 
com a element primordial per 
assolir la tolerància zero vers 

 la violència masclista.

QUI POT SIGNAR L’ACORD?

Pot signar l’Acord qualsevol institu-
ció i associació de la ciutat (veïnal, 
cultural, educativa, juvenil, professi-
onal, sindical, política, etc.), així com 
totes les persones que es vulguin 
comprometre activament en la lluita 
contra la violència masclista.

A QUÈ COMPROMET LA 
SIGNATURA DE L’ACORD?
 
 A fer públic i explicitar el compro-
mís per una Barcelona lliure de 
violència vers les dones.

 A contribuir a prevenir la violèn-
cia masclista, mitjançant accions 
d’informació i sensibilització.

COM ES CONCRETA AQUESTA 
COL·LABORACIÓ?

La Regidoria de Dona i Drets Civils, 
per facilitar la tasca de sensibilitza-
ció i prevenció de la violència 
masclista, posa a l’abast dels
grups i associacions de la ciutat
que s’hagin adherit a l’Acord, un 
Catàleg d’activitats gratuïtes en 
diferents formats. 

-

1
Concepte de violència 
masclista i abordatge 
del fenomen

Què s’entén per violència 
masclista, i quines són les 
seves formes (física, sexu-
al, psicològica, econòmica, 
laboral...). La desigualtat 
de gènere i la violència 
vers les dones com a  fet 
estructural. Mites i falses 
creences entorn de la vi-
olència masclista. El cicle 
de la violència i la seva 
manifestació. Vida quoti-
diana i micromasclismes. 
Com reconèixer relacions 
abusives i recursos per fer-
hi front. La xarxa de recur-
sos d’atenció, prevenció i 
recuperació. El paper de la 
comunitat, del teixit social 
i dels grups de dones en 
la lluita contra la violència 
masclista. Aproximació al 
marc legal i als procedi-
ments judicials.
 

2
Els estereotips 
i rols de gènere 

l’aprenentatge 
en la socialització,  

de la desigualtat

L’aprenentatge dels rols de 
gènere i la construcció de 
la desigualtat entre homes 
i dones. Com actuen els 
mites i les creences. El pro-
cés de socialització en les 
primeres etapes de la vida 
i el sexisme. Repensar la 
masculinitat hegemònica, 
models alternatius per a 
unes relacions més equita-
tives i no violentes entre 
homes i dones. 

3
La prevenció de la 
violència i de les 
actituds abusives 
en les relacions 
afectives i de parella
 
Les creences i expectatives 
que sustenten la cons-
trucció de les relacions 
afectives entre homes i 
dones. L’enamorament, el 
mite de l’amor romàntic 

en les relacions afectives 
de parella i el seu impacte 
en les relacions abusives. 

-

Els paranys de l’amor i la 
violència masclista: afecte 
i/o dependència emocio
nal, sexe a canvi d’amor, la 
gelosia i el poder. Identi-

relacions abusives: eines 
personals. La prevenció 
de relacions abusives de 
parella a l’adolescència i 
la joventut. Les relacions 
afectives lliures, equitati-
ves i solidàries.

4
Mites i representacions 
culturals de la violència 
a través dels discursos 
i els mitjans 

La transmissió de mites 
i estereotips de gènere 
com a reforçadors de les 
desigualtats: la cultura, les 
formes d’expressió i els 
mitjans de comunicació 
en la reproducció i mante-
niment de les desigualtats 
entre homes i dones. Els 
discursos i les representa-
cions del gènere i la vio-
lència en el cinema i altres 

mitjans audiovisuals, l’art, 
noves tecnologies, etc. La 
desconstrucció dels dis-
cursos i l’anàlisi crítica del 
cinema, la TV, la premsa, 
la publicitat... 

5
Educar per la igualtat 
en les primeres etapes 
de la vida i la prevenció 
de la violència 
masclista des del 
context educatiu 

La socialització de gènere 
a la infància: l’aprenen-
tatge dels rols de gènere 
i l’educació de les nenes 
i els nens. El paper de les 
persones adultes en la 
socialització, a la família 
i a l’escola. Educar en 
l’equitat i per una societat 
igualitària entre homes 
i dones. La coeducació i 
educació no sexista en 
els diferents àmbits (a la 
llar, a l’aula, al lleure...). La 
comunitat educativa i la 
prevenció de la violència 
masclista.

E
st

ab
lim

en
t:

 0
,4

7 
€.

 C
os

t/
m

in
: 0

,0
6 

€.
 T

ar
if

at
 p

er
 s

eg
on

s.
 IV

A
 in

cl
òs

.  

Acord
Ciutadà
Per una Barcelona
lliure de violència
vers les dones

XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ, SESSIONS AUDIOVISUALS I TALLERS  DE PREVENCIÓ
Aquestes accions aborden els diferents aspectes que cal considerar en la prevenció de la violència masclista 
a l’entorn dels següents temes:   

ficar i actuar davant les 

Per sol·licitar l’adhesió a l’Acord podeu 
emplenar el formulari que trobareu a 
www.bcn.cat/dona o bé enviar el full de 
sol·licitud que trobareu al dors per 
correu postal o per correu electrònic.


