Conferència inaugural:
Dilluns, 18 de febrer de 2013, 18.00 hores
A càrrec de la Sra. Maribel Cárdenas. Cap de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat
dona-home de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Avinguda Barcelona,
41 de Sant Joan Despí

Lluitem contra la violència
des dels barris

Informació del curs
Durada: 30 hores en seqüència de sessions de 3 hores. 10 setmanes.
Inici: 25 de febrer de 2013
Data final: 13 de maig de 2013
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Avinguda Barcelona, 41
de Sant Joan Despí
Inscripcions
CONFAVC
veins@confavc.cat
Tel. 932 688 980
Horari: de 10.30 a 14 h i de 16.00 a 19.00 h
Per a més informació
www.confavc.cat
www.fundacioconfavc.cat
fundacio@confavc.cat

Organitza

Amb el suport de

Eines contra la violència
masclista
7a edició del curs

Col·labora

“La violència contra les dones es una
manifestació de les relacions de poder
històricament desiguals entre dones i
homes, que han conduït a la dominació
masculina, a la discriminació contra les
dones per part dels homes i a impedir el
seu ple desenvolupament”
IV Conferència Mundial sobre la Dona. Objectius estratègics
i mesures sobre la violència.

Des del moviment veïnal volem conscienciar a la ciutadania de la veritable lacra social
que és la violència masclista i que mentre continuï avançant, la nostra societat caurà en
la incoherència i la hipocresia. Com que treballem en xarxa des dels barris pensem que la
sensibilització a partir de les associacions veïnals és un bon camí per fer-ho.

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) organitza
juntament amb la Federació Comarcal d’Associacions veïnals del Baix Llobregat (FAV Baix)
i associacions veïnals en el desenvolupament del projecte amb la consecució dels següents
objectius:
1. Formar a les dones involucrades en associacions veïnals per adquirir coneixements i eines
d’atenció psicosocial, des del marc teòric feminista.
2. Sensibilitzar i lluitar des dels barris per prendre consciència i trencar el mite basat en que la
violència de gènere és un problema privat.
3. Aconseguir la implicació i el rebuig dels homes i les dones del teixit associatiu.

.....................................................................
Módul 1.
Context social, cultural i anàlisi
sociològic de la violència contra les
dones

......................................................................
Mòdul 2.
Atenció psicosocial des de la
perspectiva feminista

......................................................................
Mòdul 3.
Com s’actua davant la violència
masclista des de l’Estat de Dret:
legislació, polítiques públiques
contra la violència masclista, àmbit
judicial. Cóm ha canviat la llei?

......................................................................
Mòdul 4.
L’experiència en el territori. Què
es poden trobar a l’atenció directa.
Informació i material que es donarà
sobre recursos.

Durada
8 hores

Durada
10 hores

Durada
6 hores

Durada sessió de cloenda
6 hores

Calendari
M1 Sessió 1: 25 de febrer. De 18 a 21 h.
M1 Sessió 2: 4 de març. De 18 a 21 h.
M1 Sessió 3: 11 de març. De 18 a 20 h.

Calendari
M2. Sessió 1: 18 de març. De 18 a 21 h.
M2. Sessió 2: 25 de març. De 18 a 21 h.
M2. Sessió 3: 8 d’abril. De 18 a 20 h.
M2. Sessió 4: 15 d’abril. De 18 a 20 h.

Calendari
M3. Sessió 1: 22 d’abril. De 18 a 21 h.
M3. Sessió 2: 29 d’abril. De 18 a 21 h.

Calendari
M4. Sessió 1: 6 de maig. De 18 a 21 h.
M4. Sessió 2 i cloenda: 13 de maig. De 18 a
21 h.

Professorat
Laura Meritxell Ramirez Prados. Presidenta
de DID: Dinamització i Documentació per a
la Igualtat d’Oportunitats.

Professorat
Carme Borrallo Barco. Treballadora social.
Especialista en atenció a la dona en situació
de vulnerabilitat personal/familiar o
d’exclusió social. Raquel Borrallo Barco.
Psicòloga Clínica Especialista en Trauma.

Professorat
Lucía Ortiz. Advocada membre del grup
Antígona.

Professorat
Tècniques i polítiques de l’administració local
i Generalitat, Departament de Justícia, Àrea
de Reparació i Atenció a la Víctima.

