CICLE
DE JORNADES
i presentació d'articles i vídeos sobre la Llei 17/2020

L’ABORDATGE DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES:

nous àmbits, nou paradigma

PROGRAMA
Cal inscriure’s a les jornades. Hi podeu assistir presencialment o seguir-les en directe en línia
Per a més informació i inscripcions, fes clic aquí

Lleida

15/11

9.00 h

8.45 h

La violència obstètrica des de la
perspectiva dels drets humans

L’impacte de les violències
sexuals en el jovent
9.00 h Acollida.
9.15 h Benvinguda a càrrec d'Elena Fuses (Directora dels serveis
territorials de Lleida, Dpt. d'Igualtat i Feminismes).
9:20 h Presentació dels materials elaborats pel Dpt. d’Igualtat
i Feminismes a càrrec de Rubén Sánchez, (Subdirector de
Sensibilització i Prevenció de les Violències Masclistes).
10.30 h Ponència "L'impacte de les violències sexuals en el
jovent" a càrrec de Selene García (Cooperativa Candela).
12.00 h Dinàmica i treball de grups sobre l'Estratègia Nacional de
Prevenció de les Violències Masclistes (ENPVM) a càrrec
de l'equip sensibilització i prevenció de DGEVM.
14.00 h Cloenda.

fes clic aquí

17/11

Palau Firal de Manresa. Carrer de Castelladral, 5

9.00 h

9.00 h

Com garantir els drets de les nenes, nens
i adolescents davant la violència vicària

9.00 h Acollida.
9.30 h Benvinguda a càrrec de Montserrat Barriol (Delegada del
Govern a Catalunya Central) i Laia Rosich (Directora Erradicació de les Violències Masclistes, Dpt. d'Igualtat i Feminismes).
10.00 h Ponència "Com garantir els drets de nenes, nens i adolescents davant de la Violència Vicària" a càrrec de Paula Reyes
(Universitat de Granada).
11.45 h Diàleg "Atenció psicològica i prevenció del cas concret".
Bea Durán (psicòloga) i Rubén Sánchez (subdirector de
la sensibilització i prevenció de les violències masclistes).
12.15 h Presentació d'articles i vídeos sobre la Llei 17/2020.
12.30 h Dinàmica i treball de grups sobre l'Estratègia Nacional de
Prevenció de les Violències Masclistes a càrrec de l’equip
de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció.
14.00 h Cloenda a càrrec de Imma Reguant (Dpt. d'Igualtat i
Feminismes).

Tarragona

16/11

Auditori Josep Irla Plaça de Pompeu Fabra, 1

Sala d’actes de la Delegació del Govern a Lleida
Carrer de Lluis Companys, 1, entresol

Manresa

Girona

22/11

9.30 h

Sala d’actes del Dept. de Cultura. Carrer Major, 14

La violència a l'esfera política i pública des
d'un enfocament interseccional
9.30 h Acollida.
9.45 h Benvinguda a càrrec d'Eva Ferran (Directora dels Serveis
territorials de Tarragona, Dpt. Igualtat i Feminismes).
10.00 h Ponència "La violència masclista a l'esfera pública i
política des d'un enfocament interseccional" a càrrec de
Carme Vidal (politòloga).
11.30h Presentació d'articles i vídeos sobre la Llei 17/2020.
12.30h Dinàmica i Treball de grups sobre l'Estratègia Nacional de
Prevenció de les Violències Masclistes a càrrec de l’equip
tècnic de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció.
14.00h Cloenda Jornada matí a càrrec de Laia Rosich (Directora
General per l'Erradicació de les Violències Masclistes).
17.00h Taula rodona: "Reflexions, vivències i experiències entorn
a la violència masclista en l'esfera pública i política".
Participants: Hana Riyani (psicòloga i terapeuta), Mònica
Cid (periodista) i Berta Mascaró (presidenta H2O).
Modera: Eva Ferran.
18.00 h Parlaments Eva Ferran i Àngel Xifré (Delegat del Govern a
Tarragona).
18.20 h Lectura del Manifest 25N i minut de silenci.
18.30h Cloenda: actuació a càrrec de Teatrosfera: "La Senyora X".

8.45h Acollida.
9.00 h Benvinguda a càrrec de Laia Cañigueral (Delegada del
Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona).
9.05h Presentació a càrrec de Ramon Escuriet (responsable del
Pla d'att. a la salut afectiva, sexual i reproductiva del Dpt.
de Salut) i Beatriu Lorente (representant de la Societat
Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia).
9.30 h Ponència "Violència obsètrica: contextualització,
resultats i assoliments" a càrrec de Serena Brigidi (URV i
Observatori de violència obstètrica).
10.30h Presentació de l'estudi "Anàlisi de l’assistència sanitària a
l'embaràs, part i postpart a la demarcació de Girona.
Programa d'intervenció cap a un model d’atenció
maternal respectuosa", a càrrec de l'equip investigador:
Marta Roqueta, Zaira Reyes, Concepció Fuentes, David
Ballester, Carolina Rascñon i Josep Garre.
12.00h Taula rodona "Bones pràctiques, necessitats i reptes en
l'abordatge de la violència obstètrica des de diferents
perspectives".
Participants: Yolanda Fariña (Associació Dona dóna Alt
Empordà), Marta Busquets (DONA LLUM Associació
Catalana per un Part Respectat), Lucia Alcaraz (Centre de
naixements Casa Laietània de l'Hospital Germans Trias i
Pujol), Anna Maroto (Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta) i Yolanda Casabella (ASSIR Baix Empordà,
Hospital de Palamós).
Modera: Núria Astorch (periodista)
13.30h Cloenda a càrrec de Montserrat Pineda Lorenzo
(Secretària de Feminismes del Dpt. d'Igualtat i
Feminismes).

Amposta

24/11

9.00 h

Museu de les Terres de l'Ebre. Carrer del Gran Capità, 34

Els reptes de l'abordatge de les
Els reptes masclistes
de l'abordatge
de les violències
violències
digitals
masclistes digitals

9:00 h Acollida.
9.15 h Benvinguda a càrrec de Mar Lleixà (Directora dels serveis
territorials a les Terres de l'Ebre, Dpt. d'Igualtat i Feminismes) i Laia Rosich (Directora General per l'Erradicació de
les Violències Masclistes del Dpt. d'Igualtat i Feminismes).
9.30 h Ponència "Els reptes de l'abordatge de les violències
masclistes digitals" a càrrec de Eva Cruells (FEMBLOC).
11.00 h Presentació d'articles i vídeos sobre la Llei 17/2020.
11.15 h Dinàmica i treball de grups sobre l'Estratègia Nacional de
Prevenció de les Violències Masclistes a càrrec de l’equip
tècnic de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció.
12.30 h Benvinguda institucional a càrrec de Mar Lleixà.
12.40 h Conversa sobre Violències masclistes digitals.
13.15 h Lectura del Manifest 25N.
13.30 h Cloenda a càrrec de Albert Salvadó (Delegat del Govern a
Terres de l'Ebre).
13.45 h Actuació: "Hécate" a càrrec d'Anna Hierro.

Cal inscriure’s a les jornades. Hi podeu assistir
presencialment o seguir-les en directe en línia

Per a més informació
i inscripcions, fes clic aquí

