
Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència
Secretaria General de Joventut

Jornada:
Joves i violència
de gènere

Mataró, 23 de novembre de 2006

Lloc: Hotel NH Ciutat de Mataró (c/ Camí Ral, 648, Mataró)
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Mataró Sud
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Inscripcions
Inscripció gratuïta
Del 23 d'octubre al 9 de novembre
Formulari d'inscripció:
http://www.ccmaresme.cat
Per qualsevol dubte truqueu al 93 741 16 16

Es lliurarà certificat d'assistència

Serveis Personals

Eines per treballar des de la prevenció

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Estació
RENFE
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a RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE MATERIALS

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Xavier Serra, Conseller de Serveis Personals del Consell
Comarcal del Maresme
Imma Moraleda, Presidenta delegada de l'Àrea d'Igualtat
i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

PONÈNCIA MARC: La violència de gènere i la gent
jove: Identitat de gènere i valors actuals
Empar Tomé, Catedràtica de sociologia de l'educació de
la UAB i responsable del Programa d'Educació en Valors
de l'Ajuntament de Barcelona
Presenta: Lídia García, Cap del Servei de Promoció de
Polítiques d'Igualtat dona-home de la Diputació de
Barcelona

Pausa - Cafè

TAULA RODONA
Representació de la violència de gènere als mitjans
de comunicació
Meritxell Esquirol , Drac Màgic, experta en comunicació
audiovisual i membre de l'Observatori de les Dones en
els Mitjans de Comunicació
La violència a les aules des d'una perspectiva de
gènere
MªJesús Comellas, Professora de la UAB, Observatori
de la violència a les escoles. Grup de recerca, orientació
i desenvolupament educatiu (GRODE)
Mirta Lojo, Professora de la UAB
La coeducació com sistema de prevenció de la
violència de gènere
Genoveva Sastre, Professora del departament de
Psicologia Bàsica de la UB, coautora del llibre Resolució
de conflictes i aprenentatge emocional. Una perspectiva
de gènere
Modera: Jordi Merino, Coordinador de l'Àrea de Serveis
Personals del Consell Comarcal del Maresme

Descans

TALLERS
Com treballar comunitàriament la prevenció de la
violència de gènere entre els joves
Programa STOP, experiència de Viladecans com a model
actual d'actació en un municipi
Prevenció de les relacions abusives: Estratègies per
una intervenció educativa
Víctor Jorquera i Alba Penyalvert, educadors.Espais
per a la Igualtat
La intervenció a l'aula: Com fer una classe
coeducativa?
Núria Solsona Responsable del Programa de Coeducació.
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

CLOENDA
Xavier Serra, Conseller de Serveis Personals del Consell
Comarcal del Maresme
Ma Rosa Cuscó, Consellera delegada de Participació,
Cooperació Internacional i Dona
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Justificació

En aquests darrers anys, la nostra societat ha viscut un important

canvi en vers la problemàtica de la violència de gènere. Aquests

canvis han estat el resultat d’un treball continuat del moviment

de dones i també de l’avanç als municipis de les polítiques de

gènere i de igualtat, que ha propiciat que la violència de gènere

surti a la llum pública com un problema social que repercuteix

en el benestar de la nostra comunitat. D’aquí la importància de

conèixer, identificar i sobretot prevenir-la.

Prevenir vol dir incidir sobre les causes de la violència per evitar

la seva repetició. La prevenció en l’àmbit educatiu és l’eina més

eficaç per trencar aquestes relacions de domini, proporcionar

els elements de judici necessaris per pal·liar els límits imposats

pels estereotips i la influència del sistema sexe/gènere en el

desenvolupament de les capacitats i de la personalitat dels joves.

Per aconseguir-ho cal treballar per conèixer i comprendre les

causes que fomenten les actituds violentes i abordar-les d’arrel

i cal fer-ho amb la implicació dels diferents professionals que

intervenen en un mateix territori.

Objectius

- Establir un punt de partida comú respecte al context i les

causes sobre les que cal entendre i treballar la violència de

gènere entre els joves.

- Facilitar eines pràctiques i de reflexió que afavoreixin la

prevenció i detecció de les conductes abusives entre els joves

per raó de gènere.

Destinataris

Ens adrecem a professionals d’entitats públiques i privades, que

tenen relació amb joves des de diferents àmbits i disciplines,

així com a tots aquells que estan implicats en l’abordatge de la

violència de gènere al Maresme.
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