JORNADES EN LÍNIA
INSCRIPCIONS
http://bit.ly/JornadesViolenciesSexuals
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Jornades Internacionals

“dissentir per a ser lliures”

Una aproximació a les violències sexuals.
19 i 20 de Febrer de 2021

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.

Santa Coloma de Gramenet és una ciutat
amb un llarg compromís en la prevenció de
les violències masclistes, de totes les
violències masclistes, i molt especialment
d’aquelles que encara resten silenciades, com
son les violències sexuals.
Aquestes Jornades Internacionals “Dissentir
per a ser lliures”, una aproximació a les
violències sexuals, son l’expressió d’aquest
compromís. Unes Jornades en les que
abordarem la temàtica d’una forma
multidisciplinar, aprofundint en les diversos
eixos de la temàtica, des de la reflexió i la
pràctica de reconegudes expertes en la
temàtica, figures destacades de l’àmbit
acadèmic, polític i de l’activisme social.
Abordarem, des de la veu de les nostres
ponents, temes estratègics com la
hipersexualització de les dones i les nenes,
entesa com l’expressió de la nova misogínia i
una reacció patriarcal a la conquesta de drets
i llibertats de les dones. Aprofundirem en la
construcció de narratives que, com fa
l’erotització de la violència , normalitzen la
violència sexual, desvelant el que anomenem
com “la construcció material de la violència
simbòlica”, ja que no podem d’oblidar que
aquests imaginaris es construeixen sobre els

cossos i la vida de les dones, que la poderosa i
globalitzada industria de l’explotació sexual
mercantilitza els cossos de les dones,
deshumanitzant-les i convertint-les en objectes
de consum, ja sigui pel mercat de la prostitució
i la pornografia o l’expropiació de la capacitat
reproductiva de les dones.
Analitzarem el contínuum de les violències
sexuals al llarg de la vida de les nenes, les joves
i les dones: compartirem propostes i serveis
que donen resposta als malestars i traumes
que afecten a les dones i que gairebé sempre
les acompanyen en la seva recuperació i
resiliència.
Aquestes jornades son una ocasió per
reflexionar sobre el mite de la lliure elecció,
sobre els paranys del consentiment i sobre el
poder revolucionari del “no” de les dones, de
la llibertat de dissentir.
Unes jornades, que es sumen a l’esperit dels
moviments globals de denuncia que han
protagonitzat les dones arreu del món, com el
#MeToo a Estats Units, el #Cuéntalo a Espanya
o el recent #MeTooInceste a França, i ens
permetran teixir noves aliances feministes per
denunciar i eradicar totes les violències sexuals
que pateixen les dones, nenes i nens del món.

Núria parlon gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

divendres, 19 de febrer

9:30h
Benvinguda i presentació de la
Jornada a càrrec de Núria Parlon Gil,
alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet.
9:45h

HIPERSEXUALITZACIÓ, LA
NOVA MISOGINIA.
“SEXUALITZACIÓ NO ÉS
EMANCIPACIÓ”
A càrrec de Rosa Cobo Bedía,
sòciologa, professora de sociologia
del gènere a la Universitat de
Corunya i escriptora feminista.

15:30h

EXPROPIADES.
VIOLÈNCIES SEXUALS I MERCANTILITZACIÓ
DEL COS DE LES DONES.
“PrOSTITUCIÓ I VIOLÈNCIA SEXUAL”
A càrrec d’Olga Baselga Calvo, activista feminista,
traductora en @TradxAbolicion. Membre de
@ExterioresLGTBI.
“NEOCOLONIALISME REPRODUCTIU”
A càrrec de Laura Nuño Gómez, professora titular de ciències
jurídiques i socials, i coordinadora del Grau d’Igualtat de la
Universitat Rey Juan Carlos (URJC).
“1001 VIOLÈNCIES CONTRA Les dones”
A càrrec de Nazanín Armanian, escriptora, politòloga,
professora de Ciències Polítiques i relacions Internacionals a
l’UNED, especialista en la situació de les dones a l’Islam.

11:30h
Pausa Cafè.
12:00h

LA CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE LA
VIOLÈNCIA SIMBÒLICA.
“El porno, la
invisibilització i
l’erotització de les
violències”
A càrrec de Mònica Alario Gavilán,
doctora en estudis de gènere,
autora de diferents articles
relacionats amb la pornografia i
la violència sexual.
“PROSTITUCIÓ 2.0”
A càrrec de Mabel Lozano,
escriptora, guionista i directora
de cinema.

17:30h
Pausa Cafè.
18:00h

RESISTENCIES GLOBALS
“QUAN LES DONES DIUEN NO”
Conferència a càrrec de Marcela Lagarde y de los Ríos, política,
acadèmica, antropòloga, investigadora i destacada feminista
mexicana.
“UNA IRA PRÒPIA, EL PODER TRANSFORMADOR DE LA
IRA DE LES DONES”
A càrrec de Soraya Chemaly, periodista, escriptora, activista
feminista de prestigi internacional.

diSSABTE, 20 de febrer
10:00h

EL CONTINUM DE LES VIOLÈNCIES
SEXUALS EN LA VIDA DE LES DONES,
LES NENES I ELS NENS.
CIBA_Observatori
Presentació Informe sobre el impacte de les
violències sexuals en la vida de les dones i les
nenes, a càrrec de Graciela Atencio, directora de
Feminicidio.net, Lourdes Muñoz, directora
d’Iniciativa Barcelona Open Data i Silvia
Migueiz, directora de la CIBA, Espai de
recursos per a dones, innovació i economia
feminista.

12:30h
Pausa Cafè.
13:00h

la ciba_propostes
“UN MODEL FEMINISTA D’ABORDATGE DE
LES VIOLÈNCIES SEXUALS.”
Presentació a càrrec de Maribel Cárdenas,
directora de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet.

tancament de les jornades.

11:00h

TRAUMA I REPARACIÓ
“la petjada psicoLògica de la
violèncaia sexual”
A càrrec de Laura Redondo Gutiérrez, psicòloga
jurídica i forense. Docent e Investigadora.
Doctoranda a Violència Sexual.
“la psicoteràpia d’equitat
feminista per als malestars i
traumes de les dones”
A càrrec de Pilar Pascual Pastor, psicòloga
especialista en violència de gènere. Coordinadora
de “Mujeres para la Salud” i coautora del
manual “La salud mental de las mujeres: la
Psicoterapia de Equidad Feminista.”

Jornades internacionals gratuïtes
amb inscripció prèvia a:

http://bit.ly/JornadesViolenciesSexuals

