Trobades Tècniques
de Joventut 2015
Ampliant mirades, destapant violències
de gènere: reptes per a la prevenció
La violència masclista en joves es manifesta d’una manera subtil. Les situacions de control, l’aïllament i
les expressions sexistes de baixa intensitat conformen una realitat que sovint passa desapercebuda.
L’existència d’un alt nivell de tolerància social sobre aquests tipus de comportaments afavoreix la
invisibilitat del fenomen i facilita una baixa identificació per part dels i les joves de les situacions
d’abús i violència que viuen.
Cal ampliar la mirada sobre la realitat que ens envolta per tal d’identificar quines noves formes
adopta la violència masclista i a través de quins mecanismes i entorns es manifesta en joves.
Els propers 16, 19 i 30 de juny i 2 i 7 de juliol, a Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i Barcelona, respectivament, es durà a terme una nova edició de les trobades tècniques de joventut on, en aquesta
ocasió, es treballarà sobre les violències de gènere.
Les trobades són un espai de reflexió i d’intercanvi entre professionals de joventut, centrades en
les temàtiques prioritàries recollides al Pla d’actuació territorial de joventut (PATJ-2016) i que es nodreixen, aquest cop, del treball desenvolupat a través dels programes de Gènere del PNJCat 2020.
Amb la voluntat d’ampliar la mirada sobre el fenomen, cadascuna de les jornades s’obrirà amb una
conferència al voltant d’una de les temàtiques següents: les violències exercides a través de les TIC,
els abusos sexuals en espais d’oci nocturn i en relació amb el consum de drogues, i la prevalença i
la percepció de les persones joves sobre la violència masclista.
A la segona part de la jornada es treballarà sobre les necessitats formatives i els recursos necessaris per portar a terme actuacions de prevenció amb joves, a partir d’experiències del món local.

Objectius
— Conèixer la prevalença i la percepció dels i les joves sobre les diferents manifestacions de violència masclista que els afecten.
— Identificar les expressions que pren la violència masclista en la població jove en l’àmbit de la
parella, en espais d’oci nocturn i en relació amb el consum de drogues, i a través de les TIC.
— Reconèixer les competències en violència masclista necessàries per dur a terme actuacions de
sensibilització i prevenció en joves.
— Compartir estratègies i metodologies per implementar actuacions de prevenció de les violències de gènere en joves a través d’experiències locals.

Persones destinatàries
1) Professionals de joventut dels ens locals.
2) Altres professionals de l’àmbit de l’educació formal i no formal i professionals de l’àmbit de la
salut i de la igualtat que treballen aspectes de prevenció de les violències de gènere en joves.

Programes
GIRONA, 16 de juny de 2015
Hotel d’entitats
Carrer de la Rutlla, 20. Girona
Inscripció
10.00 - 10.15 h

Benvinguda institucional

10.15 - 11.30 h

Ponència marc
Drogues, abús sexual i oci nocturn: projecte “Noctàmbul@s”
A càrrec de Miquel Missé, coordinador del projecte “Noctàmbul@s” de la Fundació Salut i Comunitat

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

Taula d’experiències i espai de debat
Capacitant i apoderant per a la prevenció de les violències de gènere en joves
Amb la participació de:
— Sara Cagliero, doctoranda a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora col·
laboradora del projecte “GapWork” a Catalunya
— Miriam Aleman Calatayud, coordinadora de projectes adreçats a la comunitat
educativa de l’Associació Candela i assessora del projecte d’acompanyament
tècnic per a professionals de joventut del programa “Estimar no fa mal”
— Dues experiències del món local

TARRAGONA, 19 de juny de 2015
Sala Pau Casals
Carrer Sant Francesc, 3. Tarragona
Inscripció
10.00 - 10.15 h

Benvinguda institucional

10.15 - 11.30 h

Ponència marc
Drogues, abús sexual i oci nocturn: projecte “Noctàmbul@s”
A càrrec d’Otger Amatller, coordinador de projectes de prevenció de la Fundació
Salut i Comunitat

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

Taula d’experiències i espai de debat
Capacitant i apoderant per a la prevenció de les violències de gènere en joves
Amb la participació de:
— Sara Cagliero, doctoranda a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora col·
laboradora del projecte “GapWork” a Catalunya
— Xavier Cela Bertran, coordinador de projectes d’interculturalitat i noves masculinitats de l’Associació Candela i assessor del projecte d’acompanyament
tècnic per a professionals de joventut del programa “Estimar no fa mal”
— Dues experiències del món local

LLEIDA, 30 de juny de 2015
Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida
Rambla d’Aragó, 10. Lleida
Inscripció
10.00 - 10.15 h

Benvinguda institucional

10.15 - 11.30 h

Ponència marc
Violències de gènere 2.0
A càrrec de Nieves Prado, membre del Grup de Recerca en Gènere (GrediDona),
professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
de la Universitat de Barcelona

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

Taula d’experiències i espai de debat
Capacitant i apoderant per a la prevenció de les violències de gènere en joves
Amb la participació de:
— Sara Cagliero, doctoranda a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora col·
laboradora del projecte “GapWork” a Catalunya
— Miriam Aleman Calatayud, coordinadora de projectes adreçats a la comunitat
educativa de l’Associació Candela i assessora del projecte d’acompanyament
tècnic per a professionals de joventut del programa “Estimar no fa mal”
— Dues experiències del món local

TERRES DE L’EBRE, 2 de juliol de 2015
Palau Abària. Delegació del Govern
Carrer Montcada, 23. Tortosa
Inscripció
10.00 - 10.15 h

Benvinguda institucional

10.15 - 11.30 h

Ponència marc
Violències de gènere 2.0
A càrrec de Nieves Prado, membre del Grup de Recerca en Gènere (GrediDona),
professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
de la Universitat de Barcelona

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

Taula d’experiències i espai de debat
Capacitant i apoderant per a la prevenció de les violències de gènere en joves
Amb la participació de:
— Sara Cagliero, doctoranda a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora col·
laboradora del projecte “GapWork” a Catalunya
— Sara Barrientos Carrasco, coordinadora de projectes de formació de professionals de l’Associació Candela i assessora del projecte d’acompanyament
tècnic per a professionals de joventut del programa “Estimar no fa mal”
— Dues experiències del món local

BARCELONA, 7 de juliol de 2015
Seu de la Direcció General de Joventut
Carrer Calàbria, 147. Barcelona
Inscripció
10.00 - 10.15 h

Benvinguda institucional

10.15 - 11.30 h

Ponència marc
La percepció de la violència de gènere en l’adolescència i la joventut
A càrrec de Verónica de Miguel, professora del Departament de Dret de l’Estat i
Sociologia de la Universitat de Màlaga i autora de l’informe publicat per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

Taula d’experiències i espai de debat
Capacitant i apoderant per a la prevenció de les violències de gènere en joves
Amb la participació de:
— Barbara Biglia, professora adjunta interina del Departament de Pedagogia
de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora principal i coordinadora del
projecte “GapWork” a Catalunya
— Miriam Aleman Calatayud, coordinadora de projectes adreçats a la comunitat
educativa de l’Associació Candela i assessora del projecte d’acompanyament
tècnic per a professionals de joventut del programa “Estimar no fa mal”
— Dues experiències del món local

