TAMAIA: 25 ANYS DE SORORITAT FRONT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

INSCRIPCIÓ A LES JORNADES:

http://bit.ly/25AnysDeSororitatInscripcio

La pràctica que col·loca les dones en el centre
Pati Manning - 20 de novembre de 2017 - 18h a 20h

Taula de diàleg plantejada des de la multidisciplinarietat dels diversos àmbits d’intervenció amb dones
que pateixen o han patit violència masclista. L’objectiu és compartir les estratègies, metodologies i
pràctiques feministes en el suport a dones desenvolupades durant els darrers 25 anys en el marc de
posar a les dones en el centre







Rakel Escurriol. Atenció terapèutica, Tamaia
Laia Baltierrez. Intervenció social, PIADs
Mercè Claramunt. Atenció jurídica, Dones Juristes
Pilar Babi. Metgessa família, CAPs
Jocelyn Guerrero. Atenció equips
Teresa Vargas. Mentora, Tamaia
Tamaia: 25 anys filant polítiques feministes
Bonnemaison, Sala la Cuina - 22 de novembre de 2017 – 9:15h a 14:15h

Anàlisi de la incidència i la confluència dels moviments de dones en l’evolució dins l’àmbit institucional
per a l’eradicació de la violència masclista. Aquesta jornada contextualitzarà els canvis respecte als drets
de les dones en relació a la violència masclista durant els darrers 25 anys. Se centrarà en visibilitzar i
debatre, a banda dels canvis polítics i legislatius, quines realitats es troben les dones des de les seves
pràctiques com a polítiques i com a activistes.
9:15h - Beatriu Masià, presidenta de Tamaia. Presentació de la jornada.
9:30h - Encarna Bodelón, Professora titular de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la UAB,
Doctora en Dret. Membre del Grup de recerca Antígona
25 anys de polítiques front la violència masclista.
10:00h Taula primera: En relació a la violència masclista: Quina ha estat la vostra experiència com a
feministes en la pràctica política Institucional? Heu pogut portar endavant els vostres desitjos?




Núria Balada, Presidenta de l’institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona.
Rosa Funtané i Vilà, Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de
Barcelona

11:00h – 11:30h Debat
11.30h. – 11:55h Descans
12:00h - 12:30h Preestrena del vídeo: Tamaia 25 anys de sororitat front la violència masclista

12:30h Taula segona: Com interpretes la vigència de la violència masclista actual, des de la teva
experiència i practica política.





Marta Selva. Professora de Teoria y Anàlisis del Film i la Televisió de la URV, professora
associada al Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, i membre de Drac Màgic.
Tania Verge. Professora agregada de Ciència Política i directora de la Unitat d'Igualtat a la UPF.
Montse Cervera. Activista feminista i membre de Dones per Dones.
Esther Barriga. Vicepresidenta del comitè d’empresa de Barcelona de la ONCE i membre del
grup de Mentores de Tamaia.

13:45h – 14:15h Debat i tancament.
Celebrant la sororitat: 25 anys teixint xarxes
Ca la Dona, 24 de novembre de 2017, de 18:30h a 20:30h
(Acte no mixt. Possibilitat espai infantil prèvia petició)
Espai per compartir experiències singulars de sororitat i reflexionar juntes sobre el que ha significat
posar nom a pràctiques i sabers silenciats, que formen part de la genealogia de les dones. Què ens
aporta? Com ens transforma?. Dones diverses intervindran per aportar la seva mirada sobre aquest
concepte clau del feminisme.
18:30h Estrena del vídeo: Tamaia 25 anys de sororitat front la violència masclista
19:00h Rosa G. Graell, equip de Tamaia. Introducció al debat arran la idea de sororitat.
19:05h Felisa Pradas, sòcia i activista de Ca la Dona, Mentora de Tamaia.
19:10h Carme Vidal, Bea Cantero, Roser Pineda, Zinnia Quirós, Gemma Sahún, Joana Garcia Grenzner,
Maria Palomares, Encarna Querol, Lucrecia Baquero, Carme Navarro, Montserrat Otero, Sara Borrella...
20:15h Debat i tancament.

Sopar i fi de festa
“Nodrim els nostres feminismes compartint un menú ecològic de tardor”
Ca la Dona, 24 de novembre de 2017 - 21h (acte no mixt)

-

-

Sopa de carbassa i camagrocs.
Plat combinat amb:
*Tabbuleh d'hivern amb cuscús i verdures.
*Truita de ceba, carxofa i tomàquet sec.
*Hummus de remolatxa i cigrons.
*Mousse de mató i olives.
*Cocarrois de llenties, bledes, panses i nous.
Postre de mousse de cacau i moniato amb llavors i coco.
Pans variats i aigües, vi, cerveses i sucs.

El preu del sopar és de 20€ per persona. Per poder-hi participar demanem que feu la reserva i el
pagament abans del 20 de novembre al número de compte de Tamaia
ES33 2100 3205 1222 0043 3234 amb el concepte de l’ingrés: Sopar_Nom_Cognoms

INSCRIPCIÓ A LES JORNADES:
http://bit.ly/25AnysDeSororitatInscripcio
TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA. NOVEMBRE 2017. 25 ANYS !!!!

