
     Entrepobles es una associació de coope-
ració per al desenvolupament, independent i 
laica, sorgida en 1988 dins del moviment de 
solidaritat amb Centreamèrica i Amèrica Llati-
na. Té com a principal activitat l’extensió de la 
solidaritat activa amb els països del sud entre 
diversos sectors de la nostra societat. Es des-
plega en diferents plans complementaris:   

     - projectes de cooperació   

     - la sensibilització

     - l’educació emancipatòria

     - la denúncia i pressió política

     - la mobilització

     Centra el seu treball en aquells sectors i 
col·lectius socials més exclosos, discriminats i 
empobrits, amb un enfocament de gènere i una 
perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
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EXPOSICIÓ Per què aquesta exposició? EDITA:

     Aturar la violència contra les dones és un 
repte comú en la lluita per la igualtat de gènere 
i pel respecte als drets humans arreu del món. 
Aquesta exposició tracta de donar resposta a 
una sèrie de preguntes sobre la violència mas-
clista amb la qual es comet -sens dubte- la vio-
lació dels drets humans més generalitzada, so-
cialment més tolerada i exercida amb una gran 
impunitat legal. La violència masclista reforça la 
desigualtat de gènere i la consegüent discrimi-
nació de les dones.

     Un dels nostres objectius és el canvi de la si-
tuació que viuen les dones. Els nostres projectes 
tracten de transformar i enfortir la posició de les 
dones en la comunitat o sector de població a qui 
van dirigits.

    Les organitzacions de dones que acompanya 
Entrepobles destaquen la violència de  gènere 
com una del les seues principals àrees de treball. 
Han prioritzat les accions d’incidència política 
impulsant iniciatives de caràcter col·lectiu, cada 
vegada més àmplies, en que s’uneixen organit-
zacions, reinvindicacions i propostes.

     L’exposició mostra diverses formes de violèn-
cia contra les dones al  món, les seues causes i 
les respostes de les pròpies dones a eixa violèn-
cia, en diferents contextos i cultures, on viuen i 
treballen.

     El nostre propòsit és ampliar la visió i reflexió 
sobre la complexitat d’aquestes violències, que 
no admet ni simplificacions, ni generalitzacions. 
Esperem en qualsevol cas que aquesta  exposició 
provoque la solidaritat amb les victimes i el ma-
jor rebuig cap als comportaments i accions que 
les provoquen.

Què s’entén per violència contra les dones? 

Hi ha moltes formes de violència contra les 
dones Quines són i en què consisteixen? 

Quines són les causes de la violència
contra les dones?

Quines són les conseqüències de la violència 
contra les dones?

Quin paper hi juguen la publicitat i els      
mitjans de comunicació?

S’està fent alguna cosa per a previndre,
intervindre o sancionar la violència

contra les dones?

Com s’ha de combatre la violència
contra les dones?
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