jornada sobre la violència sexual contra les dones
Abordatge des dels diferents àmbits professionals
Protocols de prevenció de les violències masclistes i sexuals a les festes patronals
LLOC Centre de convencions des Mercadal - Av. del Metge Camps s/n, es Mercadal DIES 17 i 18 de maig de 2018
DIJOUS 17 DE MAIG

DIVENDRES 18 DE MAIG

08.30 h Recepció
09.00 h Presentació de la Jornada

09.00 h Segona ponència: «El paper de les tradicions festives en la
configuració de les violències sexuals. Reptes i respostes feministes»

A càrrec de Pilar Costa Serra, consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears;
Maria Cabrisas Pons, consellera de Benestar Social i Família del Consell Insular de
Menorca, i Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona.

A càrrec de Montse Pineda Lorenzo, coordinadora d’incidència política a l’ONG Creació
Positiva, experta en violències sexuals i drets sexuals, i professora del Postgrau en
Violències Masclistes de la UAB.

09.30 h Primera ponència: «La realitat de la violència sexual»

11.00 h Descans

A càrrec de Beatriz Bonete Fernández, sociòloga, formadora, desenvolupadora de
projectes amb perspectiva de gènere i expresidenta de l’associació Stop Violencia Sexual.

12.00 h Presentació del Protocol de prevenció de les violències masclistes
i sexuals a les festes patronals de Menorca

· Informació bàsica sobre la temàtica de la violència sexual i de gènere.
· La situació de les víctimes davant aquest tipus de violència. Reflexions.
· Valoració de la importància de la reacció de la víctima davant agressions d’assaltament
i possibles recomanacions per evitar-les.

11.30 h Descans
12.00 h Taula rodona
Moderada per.
· L’actuació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat davant les violències sexuals,
a càrrec de Juan Manuel Gil Redondo (cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona
de la Delegació del Govern a les Illes Balears).
· L’actuació sanitària en casos de violència sexual, a càrrec de personal de l’IB-Salut.
· La intervenció en els casos d’explotació sexual infantil, a càrrec de Myriam Carrero Sánchez,
tècnica de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.

13.30 h Taller: «La violència sexual a Menorca»
Dinamitzat per les treballadores socials Victòria Coll Hellyer (Centre Assessor de la Dona
del Consell Insular de Menorca) i Susana Ortega Merino (Institut Balear de la Dona).

A càrrec d’Aurora Brullet Gubern, tècnica del Departament de Benestar Social i Família
(Centre Assessor de la Dona del Consell Insular de Menorca).

12.30 h Taller: «Propostes d’adaptació del Protocol als municipis de Menorca»
Dinamitzat per les treballadores socials Victòria Coll Hellyer (Centre Assessor de la Dona
del Consell Insular de Menorca) i Susana Ortega Merino (Institut Balear de la Dona).

14.30 h Conclusions i debat
15.00 h Cloenda
A càrrec de Susana I. Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca.

Organització

Amb la col·laboració de

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I
FAMÍLIA

