PROGRAMA DEL CURS – GENER 2017
Grup matins, 10-14h
SESSIÓ 1: Dimarts 9
10h Benvinguda i presentació (Antígona i SURT)
●
●

Presentació del curs i dels projectes on s’emmarca.
Explicació dels mòduls i sessions.

10:45h De la violència de gènere a les violències masclistes (Nagore García
Fernández, SURT)
●
●
●
●

Aproximació conceptual a la violència de gènere. Recorregut del concepte i definició de la
violència de gènere com a problema social.
Tradicions teòriques de la violència de gènere. Teoritzacions feministes.
Discursos sobre violències de gènere.
Models i marcs interpretatius de polítiques públiques en matèria de violències de gènere.

12:15h Descans.
12:30h Drets de les dones i marc jurídic de la violència. El gènere com a motiu per
a la protecció internacional (Cristina Fernández Bessa, Antígona)
●
●
●

Violències masclistes i vulneracions de drets fonamentals. Marc jurídic (eines en l’àmbit
internacional, estatal i català).
Diversitat de les violències masclistes: violència sexual, agressions i abusos sexuals a la infància,
violència i LGTBIQ, femicidi i feminicidi, assetjament sexual i per raó de sexe, tràfic de persones,
mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats.
Especial atenció a les mutilacions genitals femenines i els matrimonis forçats.

SESSIÓ 2: Dimecres 10
10h La situació de l’asil: evolució i tendències (Cristina Fernández Bessa, Antígona)
●
●
●
●

Polítiques migratòries i regulació i de l’asil en el context espanyol i català
El règim de fronteres de la Unió Europea
La nova realitat de l'asil a la província de Barcelona. Evolució i situació actual.
Principals perfils de persones demandants de protecció internacional.

11:50h Descans.
12:10h Prejudicis i estereotips en intervencions transculturals (Irene Santiago,
IRIDIA)
●
●

Prevenció d’estereotips i prejudicis: percepcions, arquetips i imaginari col·lectiu
Consciencia sociocultural i eines per a una comunicació transcultural assertiva.

SESSIÓ 3: Dimarts 16
10h Rutes migratòries, contextos d’exili i diversitat de violències masclistes
(Cristina Fernández Bessa, Antígona)
●
●

Rutes migratòries i problemàtiques específiques de les dones migrants i demandants d'asil
durant els trajectes.
Conflictes i causes de persecució en països d'origen de persones migrants i refugiades. Especial
esment a la situació de les dones.

11:50h Descans.
12:10h Dret d’asil des d’una perspectiva de gènere (Anna Figueras, CCAR)

SESSIÓ 4: Dimecres 17
10h Relacions de poder des d’una perspectiva interseccional: reflexió des de la
intervenció social (I) (Nagore García Fernández i Amanda Alexanian, SURT)
●

Marc teòric: recorregut històric del concepte d'interseccionalitat, interseccionalitat com a teoria de
les relacions de poder, eixos de diferenciació.

11:50h Descans.
12:10h Relacions de poder des d’una perspectiva interseccional: reflexió des de
la intervenció social (II) (SURT) (Nagore García Fernández i Amanda Alexanian,
SURT)
●

Dinàmica participativa: Conseqüències per a la intervenció social. Reflexió des de la pròpia
pràctica interventora. Agencia, participació i incidència.

SESSIÓ 5: Dimarts 23
10.00h Tràfic de persones i dret d’asil (I) (Rosa Mª Cendón, SICAR)
11:50h Descans.
12:10h Tràfic de persones i dret d’asil (II) (Rosa Mª Cendón, SICAR)
SESSIÓ 6: Dimecres 24
10:00hh Detecció i abordatge de les violències des d’una perspectiva transcultural
(Irene Santiago, IRIDIA)
●
●

Indicació de signes de violència
Detecció senyals de trauma: el trauma complex.

11:50h Descans.
12:10h Eines pràctiques per a la contenció. Kit d’emergència per a professionals
(Irene Santiago, IRIDIA)
●
●

Indicadors – Directrius - Protocols
Eines pràctiques per a la contenció emocional i criteris de derivació. Kit d’emergència per a
professionals. Primers auxilis psicològics per a no psicòlegs.

SESSIÓ 7: Dimarts 30
10:00h Dispositiu Municipal: Circuit Barcelona contra la violència masclista
(Mònica Auqe, SARA, Ajuntament de Barcelona)
11h Sistema d’acollida a persones refugiades. Fases y recursos(Oscar Morales,
CCAR)
11:50h Descans.
12:10h Eines per a la cura d’equips de professionals en l’àmbit social (Irene
Santiago, IRIDIA)
●
●

Supervisió dels equips d’atenció
Prevenció de l’estrès “burnout” i del trauma secundari.

SESSIÓ 8: Dimecres 31
10h Bones pràctiques i intervencions transculturals per a la gestió i derivació de
casos (I) (Nagore García Fernández, SURT; Sandra Tejada, Espai de l’Immigrant)
11:50h Descans.
12:10h Bones pràctiques i intervencions transculturals per a la gestió i derivació
de casos (II) (Nagore García Fernández, SURT; Sandra Tejada, Espai de l’Immigrant)

Docents
Nagore García Fernández
Doctora en Psicologia Social, tècnica de recerca i consultora a la Fundació SURT i
membre del grup de recerca Fractalitats en Investigación Crítica (FIC) del Departament
de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.. Experiència com a
investigadora, interventora, formadora i activista al voltant de la perspectiva de gènere,
la teoria feminista, la interseccionalitat i les epistemologies i metodologies de recerca
feminista.
nagore.garcia@surt.org
Cristina Fernández Bessa
Doctora en Dret i Ciències Polítiques, tècnica de recerca del Grup Antígona (dret i
societat en perspectiva de gènere) de la Universitat Autònoma de Barcelona i consultora
sobre drets humans per a l’administració pública. També és membre del grup de recerca
consolidat Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de
Barcelona i professora col·laboradora del grau de Criminologia de la Universitat Oberta
de Catalunya. Ha participat en múltiples projectes de recerca nacionals i internacionals
sobre drets humans, convivència a l'espai públic, llibertat i seguretat, polítiques de
control de la immigració, violència contra les dones i privació de llibertat. Té diverses de
publicacions sobre aquestes matèries i ha impartit classes i conferències en diversos
països.

Rosa Mª Cendón
22 anys treballant a Adoratrius desenvolupant diferents programes d’atenció a dones en
situació d’exclusió social i amb joves menors tutelades. Des de 2002 treballa en el
programa SICAR cat-Adoratrius d’atenció integral a dones víctimes del tràfic de
persones on actualment coordina l’àrea de sensibilització i incidència. Co-fundadora de
la Campanya Cor Blau Cat que va néixer al 2014 en motiu de la primera commemoració
del Dia Mundial del Tràfic d’Éssers Humans. Actualment també és membre de la Junta
de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
Irene Santiago
Psicòloga, especialitzada en l'Atenció Psicosocial a persones, organitzacions i
col.lectius en situació de vulneració de drets humans, emergències i catàstrofes. 10 anys
d'experiència a Colòmbia, Veneçuela, Perú i Mèxic en atenció psicosocial i psicològica
(estrés postraumàtic) a: població afectada per conflictes armats, familiars de persones
desaparegudes, persones migrants, població refugiada, població en situació de

desplaçament forçat, persones privades de llibertat, persones afectades per violència
política. 5 anys d’experiència en mediació intercultural i comunitària, a Barcelona.
Actualment, coordinadora de l’Àrea Psicosocial de Iridia, Centre per la defensa dels
Drets Humans. És part del col.lectiu G.A.C “Grup d’Acció Comunitària”.

Sandra Tejada
Dona colombiana i psicòloga amb Màster en Intervenció i Recerca Psicosocial per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Activista-feminista en la lluita pels drets de les
persones migrants i part del col·lectiu Espai de l'Immigrant, treballant des del suport
mutu per l'empoderament del subjecte polític migrant. Ha treballat a l'àrea de la infància,
família i adolescència en situació de vulneració de drets. La seva postura terapèutica
s'inspira en la teràpia narrativa, en reconèixer a les persones amb les quals treballa com
a expertes en la seva realitat i acompanyar-les en el redescobriment dels seus propis
recursos. sandratejada05@gmail.com
Mònica Augé
Directora Servei Atenció, Recuperació i Acollida (SARA). Departament d'Atenció i
Acollida per Violència Masclista. Direcció de Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona
Oscar Morales
Tècnic d’intervenció socials. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

