Lloc

Destinataris

Sala d’actes del CEJFE
Carrer d’Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

- Professionals de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil

Inscripció

- Professionals de l’àmbit de rehabilitació de
la Direcció General de Serveis Penitenciaris

La inscripció és gratuïta. L’heu de tramitar
virtualment mitjançant el formulari d’inscripció.
Hi ha dos terminis d’inscripció:

- Professors universitaris, investigadors i
col·laboradors docents

-

1r termini: fins a l’1 de maig (preferent
per als professionals de justícia juvenil)

-

2n termini: del 2 al 15 de maig (per als
altres grups de destinataris)

- Estudiants de criminologia, dret, educació
social, pedagogia, psicologia i treball social
- Altres professionals i estudiants interessats

La intervenció amb
perspectiva de gènere:
un repte de la justícia
juvenil

L'aforament és limitat i, per tant, si s'omplen
les places abans de les dates indicades, es
tancaran les inscripcions.
Certificats
Us informarem de les instruccions per a la
descàrrega del certificat d’assistència
mitjançant el correu electrònic que heu
notificat en el moment de formalitzar la vostra
inscripció.
Codi
69/10/01/2016

Jornada de sensibilització

Amb la col·laboració de:

Barcelona
19 de maig de 2016

Presentació

Programa

En el marc del programa de Govern Estimar no
fa mal. Viu l’amor lliure de violència, la Direcció
General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil i l’Institut Català de les Dones
col·laboren des de l’any 2012 en la capacitació
dels professionals dels centres educatius de
Justícia Juvenil per a la prevenció de les
relacions abusives de parella entre adolescents.

8.30 h
Acreditacions

En aquests anys s’ha treballat amb dues
experiències adreçades als educadors dels
centres educatius Can Llupià i L’Alzina, amb la
voluntat que, en la seva pràctica habitual,
incorporin la prevenció de les relacions
abusives i de la violència masclista com a part
del Programa d’educació per a la salut que
porten a terme, i també com a part de les
accions educatives dels centres.
La primera experiència es va adreçar a la
intervenció amb nois, i es va treballar
principalment en la construcció de nous models
de masculinitat, alternatius a la masculinitat
hegemònica que causa la violència masclista.
La segona experiència es va adreçar a la
intervenció amb noies, i es va treballar en el seu
procés d’apoderament com a principal eina de
prevenció d’aquestes relacions abusives.
Durant la jornada volem socialitzar aquestes
experiències prioritàriament amb el conjunt de
professionals de justícia juvenil. Volem també
sensibilitzar en les diferències de gènere
relacionades tant amb la infracció com amb la
victimització dels nois i les noies adolescents.
Finalment, també volem reflexionar amb
persones expertes sobre els avantatges de
plantejar una intervenció amb la població
adolescent de justícia juvenil amb perspectiva
de gènere.

9h
Inauguració
Gabriel Capilla
Director del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada
Pilar Heras
Directora general d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil (DGEPCJJ)
Teresa M. Pitarch
Presidenta de l’Institut Català de les Dones
(ICD)
9.30 h
Conferència
Construcció social dels models de violència
masclista en adolescents
Dolores Juliano
Doctora i professora jubilada d’antropologia
de la Universitat de Barcelona
Modera: Javier González
Cap del Servei de Centres Educatius
(DGEPCJJ)
10.30 h
Taula de bones pràctiques en els centres
educatius
Estratègies d’intervenció per treballar la
prevenció de les relacions abusives
sexoafectives
Míriam Sandín i Meritxell Turégano
Educadores del Centre Educatiu Can Llupià
Carles Capdevila
Coordinador del Centre Educatiu L’Alzina

Amanda Alexanian
Tècnica de l’Àrea d’Empoderament Sociopolític,
Coneixement i Incidència de la Fundació SURT
Paco Abril
President de l’Associació d’Homes per la
Igualtat de Gènere
Modera: Marina Cerdà
Responsable de la Unitat de Programes i
Innovació de la DGEPCJJ
12 h
Pausa
12.30 h
Taula de reflexió
Intervenció i perspectiva de gènere. De què
parlem? Claus de futur
Anna Berga
Secretària general de la Universitat Ramón Llull.
Presidenta de la Comissió Dona i Ciència del
Consell Interuniversitari de Catalunya
Begoña Román
Professora de filosofia de la Universitat de
Barcelona
Encarna Bodelón
Directora del Grup de recerca Antígona de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Francisco Jodar
Psicòleg del Servei de Mediació i
Assessorament Tècnic
Modera: Júlia Vega
Programa d’Intervenció Integral contra la
Violència Masclista (ICD)
14 h
Final de la jornada

