2es Jornades formatives de la campanya «No i punt!» 2018

Sexismes i festes
tradicionals
Dilluns, 9 abril
Centre Flassaders. Carrer Ferreria, 10. Palma
8.30 - 8.50 h

Recollida d’acreditacions

9.00 - 9.30 h

Presentació de les Jornades i avaluació de la campanya «No i punt», Nina Parrón
Mate, directora insular d’Igualtat i Llúcia Segura Morillas, directora general d’Igualtat
de l’Ajuntament de Palma.

9.30 - 11.00 h

Conferència «El paper de les tradicions festives per la configuració de les
violències sexuals. Reptes actuals i respostes feministes»
Montse Pineda Lorenzo: coordinadora d’incidència política a creació positiva,
experta en violències sexuals i drets sexuals. Professora del Postgrau en violències
masclistes de la Universitat Autònoma de Barcelona

11.00 - 11.30 h

Berenar al pati interior del centre Flassaders

11.30 - 13.00 h

Conferència «Derecho y género ante la tradición y los cambios sociales»
Lorena Garrido Jiménez: experta en ciències jurídiques. Actualment fa tasques
com a professora associada de filosofia del dret, docent del màster Estudis de
dones, gènere i ciutadania i dels postgraus Gènere i igualtat i Violències masclistes
de la UAB. A més, és investigadora del grup Antígona

13.00 - 14.30 h

Conferència «Estereotips i discriminació a les festes populars de Mallorca i què
en diu la Llei del paper de les administracions públiques locals»
Margalida Capellà i Roig: professora contractada; doctora de dret internacional
públic i relacions internacionals de la UIB. Professora del màster en igualtat i
prevenció de la violència de gènere de la UIB. Ha exercit d’investigadora en el camp
del dret internacional penal i dels drets humans. Actualment és directora de la
Clínica jurídica de la facultat de dret.

14.30-15.30 h

Debat. Fi de la jornada

Inscripcions: del 19 de març al 3 d’abril: https://goo.gl/forms/U3AI363KCekjSvHA3
Persones destinatàries: Personal tècnic i polític dels municipis que han participat en la campanya
“No i punt” del 2017 i també persones i entitats que participen en l’organització de les festes
tradicionals. El nombre de participants és limitat.

Suma’t

al canvi!

Rebreu un correu electrònic amb la confirmació de l’admissió a les jornades.
Si no el rebeu, quedau en llista d’espera. Si no podeu assistir-hi, per favor, avisau abans
del 5 d’abril a igualtat@conselldemallorca.net; i així podrem gestionar la llista d’espera.
Si heu assistit al 100% de la jornada, obtindreu un certificat d’assistència.

Col·labora

