Jornada «Diversitat de mirades enfront de
les violències masclistes»
19 de desembre de 2019

Sala d’actes de l’Hospital Son Llàtzer. Transmissió per videoconferència als
hospitals Mateu Orfila de Menorca, Eivissa i Formentera*
Inscripcions gratuïtes a través de la pàgina web http://salutigenere.caib.es
Places limitades per ordre d’inscripció.
PROGRAMA
8.00 h | Recepció
8.30 h | Inauguració
8.45 h | «Experiència en la formació a professionals de l’àmbit sanitari», a
càrrec de ROSA MARIA ADROVER BARCELÓ, infermera d’Atenció Primària, Màster en
Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària per la UIB i diplomada en Salut
Pública i Gènere, i MARIA ANTÒNIA JAUME GARRIDO, metgessa de família formada en
l'abordatge de gènere en la prevenció de la transmissió del VIH-sida. Ambdues
formen part del grup de formadores d’Atenció Primària de Mallorca en l’atenció a
la violència masclista.
9.30 h | «Tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació», a
càrrec D’ARACELI BOSCH RENOM, periodista, llicenciada en Dret per la UIB i en
Comunicació per la Universitat Ramon Llull, sòcia de l’agència de comunicació i
màrqueting Deacorde, directora del programa de salut Vitamina 3, a IB3 Ràdio.
10.15 h | «La nova pornografia», a càrrec de LLUÍS BALLESTER BRAGE, doctor en
Sociologia i en Filosofia, diplomat en Treball Social, professor de mètodes
d’investigació a la Facultat d’Educació de la UIB.
11.30 h | Descans
12.00 h | «La violència sexual en temps del #MeToo», a càrrec de BEATRIZ
BONETE, llicenciada en Sociologia, especialitzada en metodologia d'investigació
social, formació específica en gènere. Ha format part de CAVES (Centre

d'Assistència a Víctimes d'Agressions Sexuals) i ha estat presidenta de la Federació
Stop Violència Sexual de l'any 2014 a l'2016.
13.15 h | «Violència masclista i addiccions: la triple vulnerabilitat de la dona»,
a càrrec de VICENT PALOMARES, llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, Màster en
Prevenció de la Drogodependència i Màster en Drogodependències i Sida, director
del centre Bassa Blanca, específic per a dones de la Comunitat Valenciana.
14.30 | Cloenda
14.45 | Aperitiu

_______________________________________________________________________________________
* Pendent de confirmació del lloc de la videoconferència a Eivissa i Formentera
Se n’ha sol·licitat l’acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes
Balears.

