LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES:
UN ABORDATGE SISTÈMIC
JORNADES / 15 I 16 DE NOVEMBRE / 2021
Teatre Municipal Es Quarter (Petra)

Objectius

Dilluns 15 de novembre

Dimarts 16 de novembre

Dimarts 16 de novembre

Mòdul I

Mòdul II

Mòdul III

Oferir a agents socials i a la
ciutadania una visió ampla
i sistèmica de les violències
contra les dones.

Violències masclistes i vulneració
dels drets humans

La diversitat de les violències
masclistes i recursos especialitzats

Presentacions: Rosa Cursach Salas,
directora insular d’Igualtat i Diversitat.

9.30 - 11.30 h Panell I

Analitzar críticament la
legislació de protecció de
les víctimes de violències
masclistes, l’estereotip de
víctima de violències masclistes
i l’abordatge institucional
d’aquestes violències.

12.30 - 13.30 h Conferència <La diversitat
de les violències masclistes: marc jurídic
internacional i tipologies de violència
masclista>, a càrrec de Neus Tur,
politòloga.

DATES: 15 i 16 NOVEMBRE
LLOC: Teatre Municipal
Es Quarter (Petra)
Termini d’inscripció (inscripció
gratuïta): fins al 10 de novembre
Informació: 971 219 748
Inscripcions: https://bit.ly/3BtQQBw

Exposició ‘De víctimes a supervivents’.
Venus sense cànon.

Dilluns 15 de novembre
11.45-12.00 h Acreditacions i rebuda
12.00-12.30 h Inauguració de la jornada,
a càrrec de Catalina Cladera Crespí,
presidenta del Consell de Mallorca; Rosa
Cursach Salas, directora insular d’Igualtat
i Diversitat i Salvador Femenias Riera,
batle de l’Ajuntament de Petra.

13.30 - 15.30 h Pausa i dinar
15.30 - 16.30 h Conferència <Marc estatal
i autonòmic de les violències masclistes>,
a càrrec de Francesca Mas, advocada.
16.30 - 17.30 h Conferència <La diversidad
de mujeres que enfrentan violencias
machistas, una mirada interseccional>,
a càrrec de Joana Etxano, de l’organització
Mugarik Gabe.

Presentació: Margarita Coll, cap de
servei d’Igualtat i Atenció a les Violències
Masclistes
<Matrimonis forçats i MGF>, a càrrec de
Carla Vilarasau de Metges del Món.
<Violències masclistes a la infància>, a càrrec
de Nuria Fernández de la Fundació IRES.
<Dones que patim violències LGTBIfòbiques>, a càrrec de Lena Castells, cap
del Servei de Coordinació i Atenció a la
Diversitat Sexual i de Gènere del Govern
de les Illes balears.
11.30 - 12.00 h Pausa i cafè
12.00 - 13.00 h Panell II
Presentació: Rosa Deyà, cap de secció
d’Atenció a les Violències Masclistes
<Violència mediàtica>, a càrrec
de Meritxell Esquirol, doctora en
Comunicació Especialitzada en Teories
Crítiques Feministes i Economia Política.
<Masculinitat i violència>, a càrrec de Març
Llinàs, activista trans, guionista i presentador del podcast Mòbil, Cartera, Claus.
13.00 - 14.30 h Taula I: <Serveis i recursos
especialitzats del Consell de Mallorca>
• Servei d’Atenció Jurídica, amb Dolores
Puerta (Estudi 6).
• Centre d’Informació a la Dona, amb
Margalida Cantallops (CID).
• Servei d’Atenció psicològica, amb Nuria
Fernández (Ires).
• Serveis d’Acollida, amb Rosalía Roquero
(Intress) i Maria Antònia Femenias.
14.30 - 15.30 h Pausa i dinar

Treball en xarxa, teixit associatiu
i municipalisme contra les
violències masclistes
15.30-16.30 h Taula II: <Treball en xarxa
i municipalisme>
Presentació: Aina Mudoy, agent d’Igualtat
de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat
a la Mancomunitat Pla de Mallorca
<Xarxa i Mancomunitat>, a càrrec de
Iolanda Cirer, treballadora social de la
Mancomunitat Pla de Mallorca.
<Taules de coordinació davant les
violències masclistes>, a càrrec d’Anna
Gómez, agent d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Inca.
<Serveis sociocomunitaris>, a càrrec
de Bel Ortega, treballadora social de
l’Ajuntament d’Artà
<Centres de Salut i prevenció de les
violències masclistes>, a càrrec de
Claudia Medina, infermera.
17.00- 18.00 h Taula III: <Teixit associatiu
en la prevenció de les violències
masclistes>
Presentació: Rosa Cursach, directora
insular d’Igualtat i Diversitat
Margarita Salleras i Marta Onrubia,
de Venus sense Cànon.
Imma Mas i Carina Barroso, de Brilla
Illes Balears contra la Violència de Gènere.
Laura de Haro, de Feminisme a l’escola.
Margalida Pascual, de Feministes en acció.
18.00 h Cloenda

