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Abordatge de les violències masclistes
DURADA: 9h
DATES: els dimarts 20 i 27 abril, i 4 maig, de 16 a 19h
LLOC: Aula virtual del CEESC

INTRODUCCIÓ
Les violències masclistes són un delicte greu contra la integritat física i
psicològica de l’ésser humà, la seva llibertat i la seva dignitat. Representen una
greu violació dels drets humans. En l’actualitat i arreu del món, aquest tipus de
violències continua sent una xacra social.
Per això, visibilitzar tot allò que són signes de violències masclistes i que estan
"naturalitzades o normalitzades" tant dins de la relació de parella com en altres
contextos, com el laboral, educatiu, familiar, veïnal, d'espais d'oci, etc. facilitaria
la prevenció, la recuperació i la denúncia social i el rebuig de les violències.

FORMADORES
Sònia Ricondo Garcia, advocada en exercici especialitzada en l’àmbit de les
violències, des del vessant jurídic del Dret Penal, el Dret Civil (Família) i el Dret
d’Estrangeria. Ha realitzat cursos d’especialització en matèria de violències
masclistes, de violències intrafamiliars, violències lgtbifòbiques i ha estat la
ponent i formadora en diverses xerrades divulgatives i formacions diverses dels
mateixos àmbits.
Treballa en un despatx especialitzat en violències. També ha treballat en el
Servei d’Intervenció Especialitzada de la Catalunya Central, servei d’urgències
que treballa en la recuperació integral de les víctimes de violències.
En el vessant més acadèmic, recentment ha elaborat una diagnosi de la xarxa
d’atenció i abordatge de les violències sexuals per a l’Ajuntament de Barcelona.

Júlia Humet Ribas, llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i en
Dret. Advocada en exercici des del 2008. En l’àmbit professional treballa en
l’exercici de l’advocacia penal (especialitzada en violències masclistes) i compta
amb una àmplia experiència en l’abordatge de les violències sexuals i masclistes
des de l'àmbit judicial. Presta servei en el Torn d’Ofici penal general des de 2011
i des de 2017 en el Torn d’Ofici específic de víctimes de violència de gènere.
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Realitza també formacions i assessoraments en matèries d’igualtat, violències
masclistes i discriminacions per a públic general, empreses i institucions. Ha
participat en l’elaboració de Plans d’Igualtat i formacions en matèria de gènere
en diverses empreses.

METODOLOGIA
Contingut teòric, contingut pràctic (resolucions judicials, campanyes
audiovisuals, vídeos, etc.) i facilitació de material didàctic al respecte.

OBJECTIUS









Contribuir a la visibilització del fenomen de les violències sexuals,
mitjançant la sensibilització a la ciutadania i als professionals sobre
l'existència i tractament de les violències masclistes, especialment a les
dones, adolescents i joves. Tot això, a través de la sensibilització i
formació de la població i les agents principals que intervenen en el seu
abordatge. Promoure la comprensió de les diferents manifestacions de
les violències.
Millorar el coneixement de la xarxa d'atenció a les persones víctimes
d'abusos o agressions sexuals en funcionament a la ciutat de Barcelona i
a Catalunya, tant als professionals d'atenció social com a la ciutadania
general, que faciliti les derivacions oportunes.
Impulsar l'enfortiment de la xarxa d'atenció especialitzada en violències.
Visió integral, interdisciplinària i interseccional. És a dir, tenint en
compte els aspectes personals i socials que envolten les situacions de
violències.
Facilitar a les professionals un assessorament i acompanyament jurídic
integral davant d’un cas de violències masclistes o violències sexuals.
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CONTINGUTS DE LES SESSIONS
Data

Hora

Activitat

20/4/2021

16h -19h

Presentació del curs, funcionament i contextualització de les
violències masclistes.

Dedicació
horària
3 hores

Vídeos i campanyes

27/4/2021

4/5/2021

16h-19h

16h-19h

-

Què són les violències masclistes?

-

Àmbit legal: marc legal internacional, europeu,
estatal i autonòmic.

-

Vessants i àmbits d’abordatge de les violències
masclistes.

-

Recomanacions per a la intervenció en violències
masclistes. Com acompanyar. Què fer i què no fer.

-

Recursos, xarxa i circuit d’atenció actual.

-

Violència institucional: vídeos.

-

Què són les violències sexuals?

-

Com detectem i actuem davant un cas de violències
sexuals?

REFLEXIÓ /DEBAT
-

Mostrar resolucions judicials de casos de violències
masclistes i sexuals per tal de posar en pràctica els
coneixements del curs.

-

Reflexió i obrir debat i torn de preguntes al voltant
de les sessions treballades.

3 hores

3 hores

