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PÀGINES WEB SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

www.diba.es/dona/
Web de la Diputació de Barcelona. Editen fullets i informacions sobre
la violència de génere.

www.ai-cat.org/dones/index.html
Amnistia Internacional Catalunya, grup de dones.

www.aj-elprat.es
Apartat específic per a dones

www.amnistiapornigeria.org/
Campanya en contra de la lapidació

www.aragob.es/pre/iam/malostra/hvi.htm
Web creada per Institut Aragonés de la Dona. Artícles sobre violència
de gènere. Aspectes mèdics i legals.

www.awbs.org
Ajudes per superar la violència de gènere. Anglès.

www.bcn.es/congresdones/
I Congrés de les dones de Barcelona, 15/16 de gener de 1999

www.conc.es/dona/index2.htm
Projecte per afrontar l’assetjament sexual. Secretaria de la Dona.
Comissions Obreres de Catalunya.

www.diba.es/dona/fitxers/reflexionsenfemeni6.pdf
Informació sobre violència de gènere.

www.elalmanaque.com/temasdehoy/malostratos.htm
Noticies, artícles,etc. Sobre la violència de génere.

www.elbaixllobregat.net/congresdones/
Ponència dones i violència de gènere.

www.emakunde.es
Web de l’Institut de la Dona del País Basc. Apartat especial violència
doméstica.

www.estudislacaixa.es
Informe sobre els maltractaments a dones a Espanya. Fundació “La Caixa”.

www.fpfe.org
Web de la federació de planificació familiar d’Espanya. Apartat específic
sobre la violència de gènere.

www.gencat.es/icdona
Web de l’Institut Català de la Dona.

www.geocities.com/rima_web/violencias.html
Informació sobre América Llatina. Informes sobre violència
de gènere entre dones lesbianes.

www.iam.juntadeandalucia.es/entrada.htm
Instituto Andaluz de la Mujer

www.lambda.org/dv97.htm
Informació sobre violència doméstica entre parelles homosexuals. Anglès.

www.malostratos.com
Biblioteca amb artícles, treballs, pel·lícules  i llibres sobre el tema de la violència.

www.mtas.es/mujer
Web de l’Institut de la Dona, de Madrid.

www.mujeresvecinales.org
Dades sobre la violència domèstica.

www.mys.matriz.net
Violència de gènere.

www.nodo50.org/mujeresred/violence.htm
Violència contra les dones, psicologia, sociologia, educació, dret, salut.

www.ojp.usdoj.gov/vawo
Violence against women online resources.

www.pangea.org/tamaia
Associació Tamaia contra la violència familiar de Barcelona.

www.separadasydivorciadas.org
Documents sobre violència de gènere. Enllaços amb diverses pàgines
web sobre la violència.

www.sosfemmes.com/international/menu_espagnol.htm
Apartat especial sobre la violència de gènere.

www.terra.es/personal/donesbx
Web de la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.
Inclou el programa Violeta. Violeta és un programa adreçat
a combatre la violència envers els nens, els joves i les dones.

www.ugtcatalunya.com/
Departament de la Dona. Fundació Maria Aurèlia Capmany.

www.undp.org/rblac/gender/campaign-spanish/natorg.htm
PNUD Contra la violència a casa.

PRESENTACIÓ

Tenim la satisfacció de presentar-vos aquesta guia
sobre la Violència de gènere que s’ha fet amb la
col·laboració de les biblioteques i dels ajuntaments
de Gavà i del  Prat de Llobregat.

Amb la confecció d’aquesta guia volem donar a
conèixer a professionals, ensenyants, estudiants,
persones amb responsabilitat pública, entitats,
i tothom que hi estigui interessat, la bibliografia que
hi ha disponible a les nostres biblioteques.

Un cop sensibilitzada la població sobre la necessitat
urgent d’eradicar la violència contra les dones, és
desitjable l’adquisició d’un coneixement més profund
de la matèria, lluny dels estereotips i l’imaginari popular.

I en aquest sentit, qui millor que les biblioteques per
salvaguardar i fer una difusió òptima de les publi-
cacions sobre el tema, fent una difusió més àmplia
a la bibliografia que potser ha estat més restringida
a àmbits professionals concrets.

I per acabar, només hem de dir que el treball conjunt
amb els dos municipis reforça la voluntat de treballar
en xarxa, optimitzant esforços, en benefici de la
ciutadania en general, i en especial de les dones.
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