VIOLÈNCIES MASCLISTES A L'ESPAI PÚBLIC
Les violències masclistes són aquelles violències exercides contra les dones pel sol fet de ser-ho. Es produeixen en tots els espais
de la vida pública i privada de les dones i es manifesten de formes diverses. Són la màxima representació de discriminació cap a
les dones. En aquesta jornada reflexionarem sobre la identificació, manifestació i abordatge d'aquestes violències a l'espai públic i
coneixerem experiències concretes de denúncia i d'actuació.

Data: 22 de Novembre de 201 8
Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (c. Baldiri Aleu, 6 Sant Boi de Llobregat)
Preu: Gratuït
Persones destinatàries: Professionals dels àmbits vinculats al Circuit local d'actuació vers la violència masclista,
entitats i institucions de l'àmbit social i sanitari

Programa de la jornada
9.30h. Presentació de la jornada a càrrec de la Lluïsa Moret, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
1 0h. Conferència 'Violències masclistes: realitat i ficció' a càrrec de Sonia Herrera Sánchez, Doctora en
Comunicació Audiovisual i Publicitat per la UAB. Especialista en cinema i estudis feministes, educomunicació i
periodisme de pau.
11 h. Pausa-cafè
11 .30h . Taula d'experiències: abordatge de les violències masclistes a l'espai públic
Modera: Sònia Guerra, Coordinadora de l'Àrea d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

*Protocol per actuar contra assetjaments sexuals i festivals d'oci nocturns de Barcelona a càrrec de Tamara
García Cascales, departament de programació de la Sala Apolo de Barcelona.
*Prostitució. Ajuntament de Gava

*Experiència pendent de confirmació

1 3.1 5h. Cloenda a càrrec de la Laura Solís, Regidora d'Igualtat, feminisme i LGTBI de Sant Boi de Llobregat

Inscripcions: des del 6 fins al 20 de novembre de 201 8 ambdós inclosos
A través del formulari que trobareu al web: www.igualtatsantboi.cat
Per a més informació:

Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD)
crdones@santboi.cat
(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 1 2 00 ext. 1 56)

