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PRIMAVERA 2022

CAMPANYA IMPENSABLES. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES





Aquest és un programa de formació, inclòs dins la Campanya Impensables. 
Fem impensables les violències masclistes, que té per objectiu formar i 
transformar la mirada de professionals, entitats i ciutadania del Solsonès. 

Partint de la premissa “si no sabem, no veiem”, volem aprofundir en les 
múltiples manifestacions de les violències masclistes i cercar estratègies per 
abordar-les, prevenir-les i fer-les impensables. 

La proposta inclou cinc accions formatives adreçades a diferents per�ls de 
professionals i sectors de la població.

Aquesta és una iniciativa fruit de la col·laboració i cooperació entre els diferents 
ajuntaments del Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès en el marc dels Fons 
del Pacte d’Estat de Violència de Gènere.
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Formació oberta adreçada a la població del Solsonès

L’objectiu de la formació és crear una xarxa comunitària de persones de diferents 
municipis de la comarca que tinguin formació en identi�cació de violències 
masclistes, que coneguin els recursos del territori i que puguin actuar com a 
agents de prevenció. 

• Les mil cares de les violències masclistes 
• Falses creences i rumors al voltant de les violències masclistes 
• Violències masclistes en l’àmbit rural. Barreres i oportunitats 
• La visibilitat i el trencament del silenci com a factors de prevenció de la 

violència masclista
• El treball en xarxa. Recursos i serveis del territori 

Impartit per Carme Vidal Estruel, consultora i formadora en l’àmbit de les 
violències masclistes
Dates: 7 de maig i 18 de juny
Horaris: de 10 a 13 hores 
Format: formació presencial
Lloc: Biblioteca Carles Morató de Solsona 
Inscripcions: enviant un correu electrònic a siad@elsolsones.cat o bé per telèfon 
al 973483234.

Aquí també passa!
Eines d’abordatge de les violències
masclistes en l’àmbit rural
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Formació adreçada a professionals preferentment de l’àmbit jurídic, judicial i policial

Les violències masclistes tenen una gran diversitat de manifestacions. La 
formació dels juristes és un primer pas fonamental per acompanyar i assessorar 
correctament les dones en situació de violència masclista. En aquest curs 
treballarem partint dels estudis més recents en matèria de violències masclistes i 
de testimonis i experiències concretes, estructurant el contingut de la manera 
següent:

• Conceptes bàsics: gènere, sexualitat i violències
• Violències sexuals: conceptes, de�nicions i prevalença
• Legislació internacional i estatal en matèria de violències
• Re�exions sobre el Codi penal, la Llei catalana i Llei de l’Estatut de la víctima 

del delicte
• Violència institucional
• Mites: representacions mediàtiques hegemòniques
• Paradigmes: consentiment, consentiment a�rmatiu i desig
• Com donar suport a les víctimes: protocols, recursos i xarxes

Impartit per Carla Vall i Duran, jurista i formadora experta en violències 
masclistes
Dates: dijous 5 i 12 de maig 
Horari: de 16 a 19 hores 
Modalitat: formació virtual
Inscripcions: enviant un correu electrònic a siad@elsolsones.cat o bé per telèfon 
al 973483234.

Abordatge de les violències
masclistes des de l’àmbit jurídic.
Reptes, estratègies i bones pràctiques
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Es proposa una metodologia de treball teòrica i participativa on es plantejaran 
situacions especí�ques adaptades a l’àmbit de treball de les persones que hi 
participin. Per això es proposa una formació estructurada en quatre blocs: 

• Introducció a conceptes clau de la perspectiva de gènere i violències 
masclistes 

• Estratègies per a la intervenció (detecció i atenció) 
• Circuit especialitzat d’atenció a les violències masclistes en l’àmbit de la salut. 

Recursos i circuit del territori 
• La perspectiva interseccional en contextos de violències masclistes 

Impartida per Mercè Martí, psicòloga, amb estudis de medicina i antropologia 
mèdica. Experta en gènere i violències masclistes
Dates: dimarts 10, 17 i 31 de maig i 7 de juny 
Horaris: de 13.30 a 15 hores 
Modalitat: virtual
Inscripcions: a través del formulari https://forms.gle/zjPhj5B6KqVmqgKm6

L’abordatge de
les violències masclistes
des de l’àmbit de la salut
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Formació adreçada a monitors i monitores de lleure

Es proposa una metodologia de treball debat i dinàmiques, participatives on es 
treballaran les violències masclistes en el sentit ampli i on a poc a poc s’aniran 
creant estratègies per aplicar en el dia a dia de les entitats i de les dinàmiques 
que s’estableixen amb infants i joves.  

Impartida per  El Rebombori 
Dates: dissabte 21 de maig
Horaris: de 9.30 a 12.30 hores
Modalitat: presencial 
Lloc: sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut
Inscripcions: a través del formulari  https://forms.gle/Z9wPYMEHQjvMwQzH7

Eines per fer impensables
les violències masclistes per
a entitats de lleure
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Formació adreçada a professionals de l’àmbit social, sanitari, policial, etc.

En aquesta formació veurem com abordar el treball en violències masclistes 
quan aquesta situació va acompanyada de consum problemàtic de substàncies.  
Analitzarem com aquestes dues realitats poden con�uir en la vida de les dones i 
quin és l’abordatge professional òptim en aquests casos.

Impartida per Gemma Altell, psicòloga social. Experta en violències masclistes i 
drogodependències
Dates: 10 i 16 de juny 
Horaris: 
10 de juny: de 10 a 14 h (presencial)
16 de juny: de 10 a 12.30 h (virtual)
Format mixt: primera sessió presencial (Biblioteca Carles Morató de Solsona) i 
segona sessió virtual
Inscripcions: a través del formulari https://forms.gle/8ZKdvdmgki4ysmCh6

Violència masclista
i consum problemàtic
de substàncies
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Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
siad@elsolsones.cat

973 48 32 34
www.campanyaimpensables.cat

@campanyaimpensables

@




