Medicus Mundi Mediterrània organitza aquestes
Jornades com un espai d’intercanvi d’experiències, coneixements
i reptes de futur per afrontar i prevenir la violència de gènere
de manera més efectiva i eficient, millorant també l'atenció
a les víctimes i la salut de les dones en general.
La idea de la trobada neix en el marc del desenvolupament
de diferents projectes de cooperació internacional a l’Àfrica,
l’Amèrica Llatina i Europa, en què es treballa per garantir
els drets de les dones, el seu accés a la sanitat pública universal
i de qualitat i aconseguir una vida lliure de violencia.

Inscripcions
http://bit.ly/JornadasGeneroySalud

Sala Cibernàrium - Edifici MediaTIC
C/ Roc Boronat 117 (08018)
Barcelona - Districte 22@
Més informació i contacte:
jornadasgeneroysalud@medicusmundi.es

*Les Jornades estaran dinamitzades per la Cooperativa
NUS, especialistes en gènere que amb metodologies
participatives i teatrals crearan un espai d’intercanvi
des de la imaginació i la creativitat. Una proposta diferent
on explorar conjuntament els reptes, les potencialitats
i els factors d’èxit de les iniciatives innovadores.
Posaran el focus no només el “què” sinó també
en el “com”, sempre des de la perspectiva
de gènere.”

DIVENDRES 8 DE FEBRER
9.30h–10.00h “Protocol de dol de la ciutat en cas
de feminicidi”. Circuit Barcelona Contra la Violència
Masclista, Ruth Capdevila Mayà, Secretaria tècnica.

DIJOUS 7 DE FEBRER
9.30h–9.35h Benvinguda a càrrec de Francesc
Álvarez, Director de Medicus Mundi Mediterrània.

9.35h–9.40h Salutacions i presentació
de David Llistar, Director de Justícia Global
i Cooperació Internacional de l’Ajuntament
de Barcelona.

10.00h–10.30h “L’experiència del Dispositiu
Pausa-cafè de 15 minuts

11.30–12.00h Equador
Presentació d’una experiència del Projecte
“Alternativa econòmica per les dones en situació
de violència de gènere al sud de Quito” a càrrec de
membres de la Fundación Casa de Refugio Matilde.

9.40h–9.45h Unes paraules de Carme Gual Via,
Directora de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de
Catalunya.

12.00h–12.30h Bòsnia i Hercegovina
Presentació d’una experiència del Projecte “Per una
vida sense violència de gènere a Sarajevo” a càrrec

9.45h–9.50h Breu intervenció de Núria Balada

12.30h–13.00h Fundació Àmbit Prevenció,

Cardona, Presidenta de l’Institut Català de les Dones.

9.50h–10.00h Inauguració oficial a càrrec
de Bàrbara Roig Merino, Cap del Departament
d’Atenció i Acollida per Violència Masclista, Drets de
Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de
l’Ajuntament de Barcelona.
10.15h–10.45h Bolívia
Presentació d’una experiència del Projecte
“Acompanyament en la implementació de la política
de Salut Familiar Comunitària Intercultural (SAFCI)
en el municipi de Riberalta” a càrrec de membres del
Colectiu Codemua.

10.45h–11.15h Moçambic
Presentació d’una experiència del Projecte
“Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici
d’una vida lliure de violència de les dones de
Maputo”a càrrec de membres de Fòrum Mulher.

de membres de la Fondacija Lokalne Democratije.
Mercè Moreño Salvador, Coordinadora del Centre.
Presentació de projectes adreçats a dones
immigrants en situacions de vulnerabilitats i exercici
de la prostitució al barri del Raval de Barcelona.

13.00h–13.30h
Preguntes i conclusions de la primera part
de la jornada.
Dinar

15.30h–16.00h Hèlia Dones, Elisa Covelo O’Neill,
Coordinadora de l’Associació Hèlia Dones.
Presentació del projecte de cooperació amb
Palestina en l’àmbit de Gènere i Salut Pública.

16.00h–16.30h Preguntes, debat i conclusions
del primer dia de les Jornades.

d’Acollida i Recuperació de la violència masclista
dins del SARA”. Servei, d’Atenció, Recuperació i
Acollida de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Costa,
Coordinadora del Servei.

10.30h–11.00h “Incidència social i política des dels
espais de participació”. Fundació AROA,
Neus Pociello Cayuela, Directora.
Pausa-cafè de 15 minuts

11.30h–12.00h “El biaix de gènere a la medicina i
la medicalització també son violència de gènere”.
Xarxa de Dones per la Salut, Margarita López Carrillo,
Presidenta de la Xarxa i Coordinadora de la RedCaps.
12.00h–12.30h “Prevenció i empoderament davant
les violències masclistes”. Fundació Surt, Sira
Vilardell, Directora general.
12.30h–13.00h “Intervenció amb homes
perpetradors de violència de gènere”. Associació
Conexus: Atenció, formació i investigació psicosocial,
Oriol Ginés Canales, Psicòleg i Vicepresident de
l’Associació.

13.00h–13.30h “Noves masculinitats alternatives:
socialització preventiva des del llenguatge del
desig davant la violència de gènere”. Homes en
Diàleg, Noves Masculinitats Alternatives, Joan Cabré
Olivé, activista.

13.30h–14.00h Conclusions finals i Cloenda.
14.00h Refrigeri

