VIOLÈNCIES SEXUALS I VIOLACIONS MÚLTIPLES
Les violacions múltiples ja representen a Catalunya el 7% del total de casos de violència sexual, un tipus de violència
masclista que utilitza el sexe com a forma de control i dominació de les dones. Es tracta d'un problema social
universal i històric, silenciat pel patriarcat que, en part arrel del cas mediàtic de 'La Manada', s'ha visibilitzat. Per
afrontar aquest problema social, cal conèixer i analitzar les seves causes, fent referència a la socialització dels
homes en la construcció de la masculinitat hegemònica i la seva relació amb la sexualitat, el desig sexual i la
influència de la pornografia. En aquesta jornada reflexionarem sobre aquests tipus de violències.

Data: 26 de Novembre de 201 9
Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (c. Baldiri Aleu, 6 Sant Boi de Llobr.)
Preu: Gratuït
Persones destinatàries: Professionals dels àmbits vinculats al Circuit local d'actuació vers la violència
masclista, entitats i institucions de l'àmbit social , sanitari i educatiu

Programa de la jornada
9.30h. Presentació de la jornada a càrrec de la Lluïsa Moret Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
1 0h. Conferència Sexualitat feminista a càrrec d'Elena Crespi i Asensio, psicòloga i sexòloga
11 h. Pausa-cafè
11 .30h. Taula d'experiències: abordatge de les violències sexuals i violacions múltiples
Modera: Estrella Argüelles Busto, Directora Àrea d'Igualtat i Drets Socials de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

- Tractament de les violències sexuals als mitjans de comunicació a càrrec d'Abigail Armengol
Paredes, periodista de betevé
- Programa d'intervenció de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil , a càrrec de Juan José Martínez Alcaraz, psicòleg del Centre educatiu L'Alzina
- Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d'una
agressió sexual de l'Institut clínic de neurociències de l' Hospital Clínic a càrrec d'Anna Torres Giménez,
psicòloga clínica
1 3.1 5h. Cloenda a càrrec d'Ascensión Domínguez Recio, Regidora d'Igualtat, feminisme. Reforma horària
de Sant Boi de Llobregat

Inscripcions des del 5 fins al 22 de novembre de 201 9 ambdós inclosos
A través del formulari que trobareu al web: www.igualtatsantboi.cat
Per a més informació:
Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD)
crdones@santboi.cat

