Abordatges radicals de les violències de gènere. Eines per planificar la prevenció i la
sensibilitació.
Si volem eradicar les violències de gènere, hem de dissenyar accions multi-nivell que desarticulin les seves arrels.
Aquest és un treball a llarg termini que requereix de planificació i avaluació. En aquest curs oferim eines
conceptuals, analítiques i pràctiques que permetran millorar les accions preventives perquè promoguin un major
canvi cultural per al conjunt de la població, les comunitats i institucions.
OBJECTIUS
- Adoptar un paradigma ampli de les violències de gènere que inclogui les violències masclistes i la LGTBIfòbia.
- Conèixer l'estrategia del al treball multinivell.
- Ser capaç de dissenyar accions apoderadores i que promoguin la responsabilitat compartida amb la superació
del masclisme i l'heteronormativitat.
- Adquirir sensibilitat per aplicar una perspectiva interseccional en la planificació de la prevenció i la sensibilització.

CONTINGUTS
- Violències de gènere, violències masclistes, violències sexuals i LGTBIfòbia: conceptualitzacions i interpretacions
des d'una mirada feminista interseccional.
- Orígens, estructuralitat i naturalització de les violències.
- Model clàssic: prevenció primària, secundària i terciària. Els factors de risc.
- Superant el paradigma bio-mèdic i punitiu: cercant el canvi cultural.
- Elements a tenir en compte en el disseny de campanyes, accions educatives/formatives i altres estratègies.
- Exemples i bones pràctiques.
METODOLOGIA
Per tal de generar aprenentatges significatius, fomentem la reflexivitat individual i grupal així com el treball
vivencial. Utilitzarem diferents tècniques, majoritàriament participatives.
De manera optativa i complementària, oferim assessorament i acompanyament a les persones participants en la
seva intervenció directa amb infants, joves, i població en general.
DESTINATARIS/ES
Personal tècnic municipal i supra-municipal, professionals diversos vinculats a la lluita contra les violències de
gènere.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula gran, ordinador, canó, altaveus i pissarra.
DURADA
Depenent de les necessitats d’aprofundiment del grup oferim des de 4 hores fins a 8 hores.

