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INFORMACIÓ
Any rere any, el Seminari Ciutats i Persones és un espai de reflexió sobre alguna temàtica relacionada
amb el gènere que considerem que necessita d’una mirada acadèmica i analítica.

El Seminari
Aquest tretzè Seminari està dedicat de forma molt específica a analitzar els patrons de gènere que avui
operen en les relacions entre joves i adolescents. Analitzarem els rols, els estereotips, els mecanismes
d’abús i els espais de llibertat, i treballarem què cal fer, com podem actuar quan existeix violència de
gènere entre els nois i les noies joves. Les ponents que ens acompanyen en aquest Seminari i que són les
autores del llibre que presentem, són dones que estan treballant sobre el terreny amb noies joves que
es veuen atrapades en aquesta situació extrema que és la violència de gènere.

La publicació
El llibre, número 32 de la col·lecció Grana de l’ICPS, en edició digital, es pregunta sobre com intervenir
quan hi ha violència de gènere en les relacions entre persones joves. Sobre com és aquesta violència, si
té o no té matisos específics. Es pregunta sobre quina prevenció cal fer, i sobre quina mena
d’intervenció. És un material que combina reflexió teòrica i aplicació pràctica, passant per temàtiques
d’interès específic en els cas dels i les joves, com seria les relacions que es dónen en el marc de les noves
tecnologies, i acabant amb la presentació d’una intervenció concreta en un cas de violència de gènere en
una parella jove.

Així, el Seminari consistirà en la presentació-resum de cada recerca per part de les autores del volum, i
en un debat final entre totes les persones assistents.
Lloc
Passeig Vall d’Hebron 171, Recinte Mundet, primera planta del Pavelló Migjorn, Bloc A.
(entrada per c/ Harmonia, accés sud).
Inscripció
La quota d’inscripció és gratuïta i les places són limitades (rigorós ordre d’inscripció).
Cal formalitzar la sol·licitud abans del 7 de Novembre.

INSCRIPCIÓ TANCADA

PROGRAMA

14 de novembre de 2014

9:30h Presentació del Seminari i el llibre
Maria Freixanet, coordinadora del Seminari Ciutats i Persones
Joan Marcet, director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials

10h

Conferència inaugural: El gènere i la identitat adolescent
Rosa Sanchis, escriptora, bloguera, professora de català i formadora d'adolescents i adults en educació
afectivosexual.

10:30h Las relaciones amorosas y el papel de la violencia en las relaciones entre adolescentes
Pepa Horno Goicoechea, psicòloga i consultora independent en infància, afectivitat i protecció, dins el
grup Espirales Consultoría de Infancia.

11h

La prevención de las relaciones abusivas y violentas entre jóvenes.
Leticia Sánchez Moy, antropòloga, terapeuta, docent i part de Tamaia viure sense violència, organització
de suport, acompanyament i curació a dones que pateixen o han patit violència masclista.

11:30h pausa cafè

12h

El món virtual. Amor, control i violències 2.0
Miriam Aleman Calatayud, formada en filosofia, coordina l'àrea de comunitat educativa d’Associació
Candela per a la Investigació i Acció Comunitària, entitat que treballa per a la transformació social.

12:30h El cos, la sexualitat, la salut, la imatge, la publicitat.
Rosa Ros i Rahola, metgessa i directora del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) de
l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

13h

La intervenció en cas de relacions abusives i violentes entre joves.
Rosa Mela, psicòloga coordinadora del Servei d'Informació i Atenció a Dones, SIAD del Prat de Llobregat
i Coordinadora del Circuit Contra la Violència Masclista del municipi.

13:30h Torn de preguntes i debat.
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