
Divendres 15 de novembre de 2019 de 9.00 a 14.00 h

Divendres 15 de novembre de 2019 de 9.00 a 14.00 h

Inscripció i informació

   Inscripció gratuïta. Cliqueu aquí

Fins al 12 de novembre.
Les places són limitades.
Reserva per rigorós ordre d'inscripció.

Més informació al Servei de Polítiques de Gènere: 
Tel. 93 739 74 08
polgenere@terrassa.cat

   No oblideu marcar al qüestionari si necessiteu          
   traducció al llenguatge de signes.

ter
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ta

09.00 · 9.15 h 
Lliurament de documentació 

09.15 · 9.30 h 
Benvinguda, a càrrec de Jordi Ballart XXXX, alcalde de Terrassa, de Laura Martínez 
Portell, presidenta de l'Institut Català de les Dones i de Núria Marín García, regidora de 
Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa

09.30 · 10.15 h 
Presentació del nou protocol de seguretat contra les violències sexuals no previstes al 
Codi Penal, en entorns d'oci, a càrrec d'Àngels Vila Muntal, cap del Gabinet de Seguretat 
de la Direcció General d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, i de 
Montse Pineda Lorenzo, coordinadora d'Incidència Política de Creación Positiva.

10.15 · 10.30 h 
Torn obert de preguntes
Presenta i modera: Natalia Perona  Vizcaíno, cap del Servei de Polítiques de Gènere

10.30 · 11.00 h
Pausa 

11.00 · 11.45 h
Trata amb finalitat de prostitució forçada: detecció i identificació ( o detecció i intervenció), 
a càrrec de Lorena Garrido Jiménez, professora del  
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
investigadora del Grup Antígona de la mateixa universitat

11.45 · 12.00 h
Torn obert de preguntes

12.00 · 12.45 h
Els matrimonis forçats a Catalunya: una violència desconeguda. A càrrec d'Alba Alfageme 
Casanova, psicòloga especialista en victimologia.

12.45 · 13 h
Torn obert de preguntes

13.00 -  13.45 h
Dret a la salut. Prevenció i experiències d'intervenció directa davant la Mutilació Genital 
Femenina, a càrrec de Bombo N´dir, agent comunitaria de salut i mediadora, i presidenta 
de l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) i Mª Jesús Tarragona Oriols, 
psicòloga del Servei de Polítiques de Gènere.

13.45 - 14 h
Torn obert de preguntes

14.00 h 
Cloenda a càrrec de Núria Marín García, regidora de Polítiques de Gènere de 
l'Ajuntament de Terrassa

LLOC: VAPOR UNIVERSITARI DE TERRASSA (C. COLOM, 114)

Jornada de formació 

Implica't contra les violències 
masclistes en l'àmbit comunitari
agressions sexuals, trata, matrimonis forçats 
i mutilacions genitals femenines

Divendres 15 de novembre de 2019 de 9.00 a 14.00 h

Vapor Universitari de Terrassa ( c. Colom, 114 – Terrassa)

Inscripció i informació

   Inscripció gratuïta. Cliqueu aquí

fins al 12 de novembre de 2019 a la seu electrònica 
Les places són limitades.
Reserva per rigorós ordre d'inscripció.
Es lliurarà certificat d'assistència

Més informació al Servei de Polítiques de Gènere: 
C. Nou de Sant Pere, 36 · 08221 Terrassa
Tel. 93 739 74 08 · polgenere@terrassa.cat

   No oblideu marcar al qüestionari si necessiteu          
   traducció al llenguatge de signes.
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ta

09.00 - 9.15 h
Lliurament de documentació 

09.15 - 9.30 h 
Benvinguda, a càrrec de Jordi Ballart i Pastor, alcalde de Terrassa, de Laura Martínez 
Portell, presidenta de l'Institut Català de les Dones i de Núria Marín García, regidora de 
Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa.

09.30 - 10.30 h 
Presentació del nou protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns 
d'oci, a càrrec d'Àngels Vila Muntal, cap del Gabinet de Seguretat de la Direcció General 
d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, i de Montse Pineda 
Lorenzo, coordinadora d'Incidència Política de Creación Positiva.
Presenta i modera: Natalia Perona Vizcaíno, cap del Servei de Polítiques de Gènere

10.30 - 11.00 h 
Pausa 

11.00 - 12.00 h 
Trata amb finalitat de prostitució forçada: drets i bones pràctiques, a càrrec de 
Lorena Garrido Jiménez, professora del Departament de Ciència Política i Dret Públic de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, i investigadora del Grup Antígona de la mateixa 
universitat

12.00 -  13.00 h 
Els matrimonis forçats a Catalunya: una violència desconeguda. A càrrec d'Alba 
Alfageme Casanova, psicòloga especialista en victimologia.

13.00 -  14.00 h 
Dret a la salut. Prevenció i experiències d'intervenció directa davant la Mutilació 
Genital Femenina, a càrrec de Bombo N´dir, agent comunitaria de salut i mediadora, i 
presidenta de l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) i Mª Jesús 
Tarragona Oriols, psicòloga del Servei de Polítiques de Gènere.

14.00 h 
Cloenda a càrrec de Núria Marín García, regidora de Polítiques de Gènere de 
l'Ajuntament de Terrassa

Jornada de formació 

Implica't contra les violències 
masclistes en l'àmbit comunitari
agressions sexuals, trata, matrimonis forçats 
i mutilacions genitals femenines 

#niunamés

CAMPANYA CONTRA LAS VIOLÈNCIES MASCLISTES TERRASSA 2019


