IV JornadesInternacionals de

VIOLÈNCIA DE GÈNERE i SALUT
Sala polivalent del Mercat de Sant Antoni (C/ Comte d’Urgell, 1)
aforament màxim de 80 persones

Dijous, 19 de maig
10:00 – 10:20 h	Inauguració de l’acte.
•A
 càrrec de: Representants de la Generalitat de Catalunya
(ACCD), Ajuntament de Barcelona i Director de l’Associació
Medicus Mundi Mediterrània.
10:20 – 10:30 h

feministes i desenvolupament
associatiu: necessitat de sostenir-los en el
context local.

importància dels serveis sanitaris
d’atenció a víctimes de violència, inclosa la
violència sexual: l’experiència de l’Hospital
Clínic de Barcelona.
• Teresa Echeverría Vallejo, Infermera assessora i membre
fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de
Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona.

11:00-11:30 h	Programes

d’intervenció directa i
incidència política en l’abordatge de
l’estigma i les violències de gènere cap a
dones treballadores sexuals.
• Laura Macaya Andrés, Directora General de Genera,
Associació en defensa dels drets de les dones, Barcelona.

Divendres, 20 de maig
10:00 – 10:30 h	Serveis

d’atenció a víctimes de violència
de gènere en un context plurinacional a
Bolívia.

• Nzira Sofia Razão de Deus, Directora Executiva del Fòrum
Mulher de Moçambic.

Presentació de les Jornades (Moderadora)

10:30 – 11:00 h	La

11:30 – 11:45 h

12:15– 12:45 h	Moviments

12:45-13:30 h

Torn de preguntes del públic i debat

• María Angélica Toro Rojas, Coordinadora de Medicus Mundi
Mediterrània a Riberalta, Bolívia.
10:30-11:00 h 	Model integral d’atenció a víctimes de

violència de gènere a l’Equador: la societat
civil i les administracions públiques de la mà.

Pausa per dinar
16:00-16:30 h	La

violència de gènere en mitjans de
comunicació de Bòsnia i Hercegovina.
• Borka Rudic’, Presidenta de l’Associació de Periodistes
de BiH, membre del Consell General de la Federació
Internacional de Periodistes.

16:30-17:00 h	Inserció

laboral de dones víctimes de
violència de gènere: la consolidació del
model de Sarajevo (BiH).

•S
 andra Elizabeth Barahona Chica, Directora executiva de la
Fundació Akuanuna, Quito, Equador.
11:00-11:15 h

11:15-12:00 h	Les

xarxes i la importància del seu paper
en l’erradicació de la violència de gènere:
L’Aliança per la Salut i la Comissió de
Determinants Socials de Moçambic, la
Xarxa Violeta de l’Equador i la Xarxa
Segura de Bòsnia i Hercegovina.

• Jasmina Mujezinovic’, Directora de la Fundació per a la
Democràcia Local a Sarajevo, FLD.
17:00-18:00 h 	Barcelona

Pausa cafè

11:45 – 12:15 h	Assistència

jurídica a víctimes de violència
de gènere a Moçambic.
• Karina Loforte Dulobo Tamele, Coordinadora de Gènere de
Medicus Mundi a Moçambic.

Pausa cafè

i Sarajevo, 30 anys de
cooperació
Futures línies d’actuació.

•V
 ioleta André Bila, Coordinadora de l’Aliança per la Salut de
Moçambic,
• Bélia Jacob Braga Nyambir Xirinda, Coordinadora de la
Comisió del Departament de Salut del Consell Municipal de
Maputo
•C
 atalina Elizabeth Arrobo Andrade, Subdirectora de la
Fundació Akuanuna, Equador
• Jasmina Mujezinovic’, Directora de la Fundació per la
Democràcia Local, Bòsnia i Hercegovina.

	
Presentació de la “Guia de conclusions i recomanacions de
cooperació entre els dos pobles” a càrrec de Xavier López
i Arnabat, Director General de la Fundació Solidaritat UB i
Iván Zahínos, Director de Relacions Internacionals de Medicus
Mundi Mediterrània.
12:00-12:30 h

Torn de preguntes del públic i debat

12:30-13:15 h	Actuació d’Impro Barcelona, especialistes en

teatre d’improvisació, amb una missió clara:
sorprendre a l’espectador des de l’humor.

Organitza:

Financiat per:

Amb la col·laboració de:

13:15-14:00 h

Conclusions i tancament
A càrrec de l’Associació Medicus Mundi Mediterrània.
Moderació a càrrec de: Milanka Ljubojevic Deric

