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PROSTITUCIÓ I EXPLOTACIÓ SEXUAL

LLIURES
D'EXPLOTACIÓ
SEXUAL I TRÀFIC
DE DONES, NENES I
NENS

23S

Dilluns 19 DE SETEMBRE_SEMINARI en línia gratuït.

LLIURES D’EXPLOTACIÓ SEXUAL I TRÀFIC DE DONES,
NENES I NENS.

“SUPERVIVIENTES
DE
PROSTITUCIÓN:
DEMANDAS PARA UNA LEY ABOLICIONISTA”

PROPUESTAS

Y

DE 18 A 20:30H
Comptarem amb les aportacions de tres dones feministes supervivents del
sistema prostitucional: Vanessa Silva, Carol L. i Kamila Ferreira. Les seves

En el marc de la commemoració del 23S Dia Internacional contra el Tràfic i

experiències i reflexions fonamenten les propostes i demandes per a una

l'Explotació Sexual de Dones, Nenes i Nens, des de Santa Coloma de

política pública abolicionista.

Gramenet hem organitzat una àmplia programació d’actes, conferències i
formacions amb reconegudes expertes en la temàtica, i figures destacades

Inscripcions a: https://cutt.ly/2CkU2DS

de l'àmbit acadèmic, polític i de l'activisme social.

Organitza: Escuela Abolicionista Internacional. La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.

Des de Santa Coloma continuarem lluitant contra totes les manifestacions de

Dilluns 26 DE SETEMBRE_CONFERÈNCIA.

la violència masclista i, molt particularment, contra un sistema prostitucional
que s'apropia dels cossos, la sexualitat i la vida de les dones, nenes i nens de

DE 10H ACTE PRESENCIAL (LA CIBA)

món.
Enguany

DONES SUPERVIVENTS I PROCESSOS DE RECUPERACIÓ: MEMÒRIA
I REPARACIÓ, A CÀRREC DE CLAUDIA QUINTERO

reflexionarem

sobre

la

importància

d’una

Política

Pública

Abolicionista per transformar aquesta realitat, amb la Vanessa Silva, Carol L. i
Kamila Ferreira, activistes feministes supervivents del sistema prostitucional.
Amb la conferència de Claudia Quintero, supervivent i activista colombiana,

En aquesta conferència Claudia Quintero, supervivent i activista colombiana
per l’abolició de la prostitució, abordarà els processos de recuperació de les
dones supervivents i de la importància de la memòria per a la mitigació del
dolor i la garantia de no repetició.

compartirem experiències sobre l’impacte que té la prostitució en les dones i

Inscripcions a: https://grameticket.cat/

sobre els processos de recuperació de les supervivents. I, comptarem amb

Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.

dues figures destacades de l'àmbit acadèmic, polític i de l’activisme social
com és la Rosa Cobo i l’Amèlia Tiganus amb les que reflexionarem sobre els

Dijous 29 DE SETEMBRE_DIÀLEG.

reptes i les aliances feministes per denunciar la prostitució com a violència

ESTRATÈGIES PER A L’ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ A
L’AGENDA FEMINISTA DE LA 4ª ONADA, A CÀRREC DE ROSA COBO
I AMELIA TIGANUS

patriarcal en l’Agenda Feminista de la 4º onada.
Us convidem a participar en tots els actes previstos, espais de trobada,

DE 18H ACTE PRESENCIAL (LA CIBA)

formació i transformació social, per aconseguir un món lliure de prostitució i

En aquest diàleg protagonitzat per aquestes dues destacades referents del

explotació sexual, i avançar cap un món més just, més igualitari i respectuós

feminisme contemporani reflexionarem sobre la centralitat de la denúncia de

amb els drets humans de les dones, les nenes i els nens.

la prostitució com a violència patriarcal a l’agenda feminista de la 4ª onada i
compartirem estratègies per a la seva eradicació.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Inscripcions a: https://grameticket.cat/
Organitza: Escuela Abolicionista Internacional. La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.

