Perspectiva feminista
en l’abordatge de les
violències masclistes
Amb aquesta jornada pretenem fer un abordatge
transversal i una anàlisi de com la perspectiva de
gènere ha d’estar present a tots els nivells d’atenció
i intervenció en la lluita contra la violència masclista
que pateixen les dones. Comptarem amb la participació de professionals que desenvolupen la seva
tasca diària des de diferents àmbits institucionals,
com ara són la justícia, la salut, etc. i coneixerem
de primera mà exemples de bones pràctiques, reflexions i tècniques que, de ben segur, ens poden
ajudar a aplicar de manera efectiva i real una mirada
feminista, també, en la nostra pràctica professional.
La jornada es farà a través de la plataforma en
línia ZOOM.
Inscripció gratuïta a https://chl.li/jornades25n
Termini d’inscripció del 26 al 30 d’octubre
Informació 971 219 748
Adreçat a personal tècnic i/o professionals de diferents àrees o sectors que desenvolupin la seva tasca
en l’àmbit d’atenció i intervenció de la violència de
gènere; a alumnat de la UIB i de cicles formatius.

5 de novembre 9-11.30 h
«Analitzant i aprofundint el que ens diuen les dades»

Elena Sirvent García del Valle
Cap d’àrea de la Subdirecció General de Sensibilització, Prevenció i Estudis de la Violència de Gènere.
Ministeri d’Igualtat
Alba Mareca Zorraquín
Periodista de la revista La Marea
12 de novembre 9-11.30 h
«Assistència lletrada gratuïta en violència de gènere
i ajuda a víctimes des dels jutjats»
Carmen López González
Responsable de la Comissió del torn d’ofici de la
ICAIB
Maria Rosa Serra Vizoso
Psicòloga de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del
Delicte de Mallorca (Ministeri de Justícia)
19 de novembre 9-11.30 h
«Perspectiva feminista en la intervenció de les
violències masclistes»
Belén López Peso
Coordinadora de l’àrea d’Igualtat i Gènere d’Intress
Madrid
Kika Fumero
Directora de l’Institut Canari d’Igualtat
Rosalía Roquero Vallejo
Coordinadora del Servei de Suport Extern a Víctimes
de Violència de Gènere del Consell de Mallorca
Núria Fernández de la Fuente
Coordinadora del Servei d’Atenció Psicològica a Víctimes de Violència Masclista del Consell de Mallorca
26 de novembre 9-11.30 h
«Apropant els recursos a les víctimes de violències
masclistes»
Carme Vidal Mangas
Coordinadora Autonòmica de Salut i Gènere
Direcció General de Salut Pública i Participació de la
Conselleria de Salut i Consum
Lorena Bayano Martín
Tècnica del servei per a l’impuls i la implementació
de les taules locals de coordinació per a l’abordatge
de les violències masclistes.
Institut Balear de la Dona
Margarita Coll Díaz
Cap de secció d’Igualtat i Diversitat del Consell de
Mallorca

