PRESENTACIÓ
En el marc dels deu anys de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista, el Govern de la Generalitat mitjançant l’Institut
Català de les Dones (ICD) i en col·laboració amb la Comissió Nacional
per a una Intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM) ha
previst un seguit d’actuacions de commemoració, de les quals aquesta
primera jornada tècnica en forma part.
La finalitat d’aquesta jornada és, d’una banda, reconèixer el paper del

10 anys

moviment de dones en l’elaboració i aprovació de la Llei i, de l’altra,
presentar diversos estudis que reflexionen sobre l’evolució de la seva
aplicació en la lluita contra la violència masclista.

de la Llei 5/2008,
del dret de les dones a
eradicar la violència
masclista
8 de juny del 2018
CaixaForum, Barcelona

PROGRAMA
9.45 h

Acreditacions

10.00 h

Presentació institucional a càrrec de la Sra. Núria Balada i
Cardona , presidenta de l’Institut Català de les Dones i
vicepresidenta de la CNVM.

10.15 h

Primera Taula rodona : “Recuperar la història d’una Llei
generada amb molta participació”


Marta Selva Masoliver, presidenta de l’ICD l’any 2008, que
parlarà sobre el procés d’impuls i participació de la Llei



Marisa Fernàndez i Gálvez, responsable de la Comissió
d’Igualtat de Dones Juristes, que se centrarà en els
continguts

conceptuals

d’una Llei, que va ser

capdavantera l’any 2008


Beatriu Masià i Masià, presidenta de Tamaia, Viure sense
Violència, que versarà sobre el disseny de la Xarxa de
Recursos que preveia la Llei



Modera la taula Maria Àngels Gensana i Riera, experta
jurídica de l’ICD i redactora de la Llei

11.15

Descans amb cafè i espai d’intercanvi entre participants

11.45 h

Segona Taula rodona : “Avaluant els resultats i mirant el futur”


Avaluació de la Xarxa de Recursos d’atenció i recuperació
integral a les dones en situació de violència masclista, a
càrrec d’Encarna Bodelón, Directora del Grup de recerca
Antígona



L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, a càrrec
de Montse Pineda, experta de Creación Positiva i
vicepresidenta segona del Consell Nacional de les Dones
de Catalunya



L’Avaluació de la Xarxa de SIADs de Catalunya, a càrrec de
Míriam Sol, sòcia de la cooperativa Spora Sinergies i
directora de projectes de gènere i violències masclistes.



Avaluació i propostes de millora dels Circuïts territorials de
violència masclista, a càrrec de Júlia Vega, psicòloga i
experta en l’abordatge de violència masclista d’Almena
Cooperativa Feminista



Modera la taula Alba Alfageme, psicòloga experta en
violència masclista


13.30 h

Debat obert al públic

Relatoria de les conclusions de la jornada, a càrrec de Laia
Rosich, psicòloga i responsable del Grup de Treball sobre
Violència Masclista del Consell Nacional de les Dones de
Catalunya

14.00 h

Tancament de la jornada a càrrec de Núria Ramón i Pérez,
directora executiva de l’ICD

Lloc de realització: CaixaForum, Av. de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8, 08038, Barcelona
Dia i horari:

8 de juny, de 10 a 14 h

Inscripció :

Mitjançant formulari

