Jornada 20 anys del Circuit
Barcelona contra la Violència
Masclista. CVM-BCN

Durada de 4 dies consecutius:
1, 2, 3 i 4 de juny
(amb inscripció prèvia)

El format de la Jornada és mixt:
•

PRESENCIAL a l’ESPAI VEÏNAL CALÀBRIA 66,
per les ponents de les taules.

•

VIRTUAL pels/les assistents.

* Totes les taules es gravaran i posteriorment es penjaran a
Internet.

SECRETARIA TÈCNICA
Suport Serveis
Calvet 30 – 08021 Barcelona - T. 93 201 75 71
secretaria@suportserveis.com - www.20anyscvm.barcelona

Inscripcions
Inscripció gratuïta
Per inscriure-us ho podeu fer
a través del FORMULARI o
accedint a
www.20anyscvm.barcelona
* S’emetran certificats d’assistència

PRESENTACIÓ

COMITÈ CIENTÍFIC I
ORGANITZADOR

Montse Casamitjana i Anna
Ballesteros

Aquest any 2021 l’hem iniciat en un context social i sanitari
molt complicat a causa de la pandèmia de la COVID-19 que
ja fa més de 12 mesos anem patint, però justament per això
i perquè les violències masclistes han estat molt presents
en tot aquest temps, des de la secretaria tècnica del CVMBCN hem vist imprescindible celebrar una Jornada per a
commemorar els 20 anys de treball del circuit a Barcelona.

Consorci Sanitari Barcelona
(coordinació)

En aquestes Jornades dels 20 anys, volem:

Bàrbara Melenchón i Mònica
Auge
Ajuntament de Barcelona
(coordinació)

Rosa Alemany
Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat

•

Donar veu als i les professionals que varen fer possible
que l’any 2001 s’iniciés un circuit de col·laboració entre diverses Institucions Públiques, que mitjançant un
treball en xarxa es varen plantejar abordar la violència
masclista en uns moments en què era pràcticament
invisible.

•

Donar veu als i les professionals que amb el seu treball diari han fet possible que durant aquests anys el
CVM-BCN superés dificultats, es consolidés, s’avalués
i avancés.

•

Facilitar la participació i l’assistència dels i les professionals que treballen en el circuit en l’actualitat, per tal
de compartir i conèixer la història i el treball diari, especialment el que es porta a terme des dels circuits
territorials.

•

Posar en evidència les millores i les implicacions de les
mateixes Institucions, les que hi eren en els inicis, les
que s’hi han integrat durant els 20 anys i a les entitats
feministes que en els últims anys s’han incorporat a
totes les estructures del circuit.

•

Combinar el relat científic i el formatiu amb continguts més personals i testimonials per tal d’incloure
el màxim nombre d’experiències, amb elements que
destaquin l’esforç dels/les professionals i les accions
més destacades que s’estan portant a terme i algunes
propostes de futur.

Clara Baldó i Anna Choy
Mossos d’Esquadra

Juan Carlos Barroso
Consorci d’Educació de
Barcelona

Alícia Castillon i Sara
Morreres
Consorci Serveis Socials de
Barcelona

Carlota Cruzate i Jordi Riba
Atenció Primària-ICS

Montse Fraile
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Lluïsa Garcia-Esteve, Teresa
Vallejo i Ester Valls
Hospital Clínic

Cristina Guiu i Anna Morero
Institut Català de les Dones

Nuria Hernández
Districte de l’Eixample

Zoe Herreras
Atenció Primària CAPSBE

Núria Homs
CAS Garbivent - Agència de Salut
Pública de Barcelona

Núria Lopez
CAP Sarrià-Sant Gervasi

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

Cristina Martínez

S’ha previst que tothom qui vulgui pugui participar
aportant els seus treballs mitjançant PÒSTERS. Normativa
de presentació: Els pòsters tindran un màxim de 300
paraules, incorporaran TÍTOL, NOM 1r/a AUTOR/A o més,
OBJECTIUS, METODOLOGIA i RESULTATS, si s’escau.
S’escriuran en format vertical en full A4 i s’enviaran a
l’adreça secretaria@suportserveis.com, abans del 20 de
maig. Es penjaran a la web de la Jornada:
www.20anyscvm.barcelona

ASSIR-ICS

M. Jose Salvadores
Centre de Serveis Socials
Maternitat-Sant Ramon. IMSS
(ASPB)

Esteve Segura
Ajuntament de Barcelona
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PROGRAMA HORARI
Dimarts, 1 de juny
12:00 h

Inauguració institucional
• Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Barcelona, Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

12:15 h

TAULA 1. Venim de lluny: Origen i
evolució del Circuit Barcelona contra
la Violència Masclista
Conductora:
Maribel Càrdenas
Ponents:
• Marga Saiz, Isabel Sanchez i Olga
Arisó
Impulsores Ajuntament de Barcelona.

Acompanyada d’un vídeo on tres de
les persones promotores: Emilia Pallàs
(Ajuntament), Jaume Estany (CSB) i
Beatriu Masià (Tamaia) emmarcaran
l’inici i s’acompanyaran pel testimoni de professionals “històriques” que
exposaran què va significar, l’esforç,
el reconeixement, el seu pas, la seva
petjada, els canvis organitzatius i les
experiències adquirides. Es recuperaran imatges del 10è aniversari.
S’acompanyarà d’uns professionals
que ens donaran una visió desenfadada del pas del temps, les dificultats
trobades i també les satisfaccions dels
bons moments.

• Pilar Babi i Cristina Martinez
Impulsores Salut.

• Anna Choy i Lídia Serratusell
Impulsores Interior i Justícia.

13:45 h

El relat d’aquesta taula anirà al voltant del pas de la idea a l’acció, de la
construcció, del creixement i l’evolució
i consolidació dels serveis i recursos
públics.

Debat

Dimecres, 2 de juny
El relat d’aquesta taula anirà entorn de
la feina que s’està fent en l’actualitat en
els diferents territoris, els aspectes a
destacar com la metodologia d’anàlisi
de casos i dels feminicidis, els protocols i les guies que s’estan treballant i
utilitzant de manera consensuada, així
com les dificultats trobades, destacant
les bones pràctiques i les experiències
recents.

12:00 h

Conductora:
Núria Hernández. CT Eixample.
Ponents:
• Zoe Herrera
CT Eixample.

Acompanyada d’un vídeo on es donarà
veu a professionals que representen
les Institucions i les Entitats que participen en els circuits territorials dels 10
districtes.
S’acompanyarà amb la visualització
d’imatges que s’estan utilitzant en formacions i difusions de professionals i
serveis.

TAULA 2. Estem a prop: Qui som i què
fem en els 10 Circuits Territorials (CT)
de Barcelona

• Núria Homs
CT Sant Andreu.

• Laura Majó Mestre
CT Sant Martí.

• Eva Alesanco
CT Sant Andreu.

13:45 h

Debat
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Dijous, 3 de juny
12:00 h

TAULA 3. Volem arribar a tothom: Som serveis
a disposició de serveis
Conductora:
Bàrbara Roig. Directora de Serveis de Feminismes i
LGTBI.

Ponents:
• Lluïsa Garcia-Esteve. Coordinadora del
Programa per la prevenció i recuperació de
les seqüeles psíquiques en dones agredides
sexualment- TEPT-AGRESX de l’hospital Clínic.

• Anna Fàbregas. Coordinadora de l’Equip
d’atenció a la violència vers la infància i
l’adolescència-EMMA de l’hospital Vall d’Hebron.

• Ruth Capdevila. Directora del Servei d’Atenció,
Recuperació i Acollida (SARA), Ajuntament de
Barcelona.

• Sara Morreres. Tècnica del Servei d’Atenció a la
Violència Masclista del Consorci Serveis Socials de
Barcelona.

• Carla Rigol. Associació Hèlia.
13:45 h

El relat d’aquesta taula intentarà donar resposta a aspectes
importants de cadascun dels
serveis, la població a qui s’adrecen, d’on sorgeix l’encàrrec,
metodologia d’intervenció i
resposta, perfils professionals,
demanda existent, èxits i dificultats, i coordinacions i articulacions amb altres serveis.
Acompanyada d’un vídeo, en el
que es donarà veu a diferents
professionals
representants
d’institucions (CUESB, SEM,
CEB, entre d’altres) que també
treballen de manera transversal i estan presents en els diferents protocols assistencials.
A la web podreu consultar diferents materials elaborats pels
serveis (formatius i audiovisuals).

Debat

Divendres, 4 de juny
12:00 h
El relat d’aquesta taula, intentarà donar respostes relacionades amb el perquè de la
modificació de la Llei, els nous
conceptes i les novetats, quins
elements no incorpora, l’impacte de la interseccionalitat,
com s’abordaran les noves
violències i quina formació necessiten els/les professionals
per incloure les noves mirades.
En la segona part de la taula es
visualitzaran serveis i circuits
recentment creats i l’impacte
que tindran aquests nous abordatges.

TAULA 4. Tenim molts reptes: Estem preparades
pels canvis
Conductora:
Lucia Artazcoz. Directora de l’Observatori de la Salut
Pública de l’ASPB.

Ponents:
• Patricia Gonzalez. Jurista de l’àrea de violències
masclistes de l’lnstitut Català de les Dones-ICD: El
nou marc legal català per la llei 17/2020.

• M. Alejandra Ribes. Caporal responsable del
Grup d’atenció de la Víctima d’agressions sexuals
(GAV): Funcionament de la UCAS.

• Roser Cirici. Psicòloga del grup de treball “dona i
salut mental” i adjunta de l’INAD del Parc de Salut
Mar: Protocol d’abordatge de la VM en els serveis
de salut mental i addiccions.

Acompanyada d’un vídeo que
donarà veu a diputades del
Parlament i entitats que varen
impulsar la modificació de la
Llei, a dones usuàries i a professionals amb responsabilitat
Institucional i operativa.

• Gemma Alfonso. Sots inspectora de la GU.
Impulsora de la Comissió permanent per a la
prevenció de violències masclistes a la Guàrdia
Urbana des del Districte de Sant Martí.

• Gemma Deulofeu. Psicòloga i Sexòloga del
Centre Jove Atenció a la Sexualitat-CJAS:
La violència sexual en les dones joves amb
discapacitat.

Activitat lúdica amb:
Irantzu Varela, periodista feminista

13:30 h

Debat

13:45 h

Clausura. Hble. Sr. Josep M. Argimon
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
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