
   

 
VIII   JORNADA  FORMATIVA PER A 

PROFESSIONALS  

  

CRISI ECONÒMICA  

I  

CONSEQÜÈNCIES  

PER A LES DONES 
  

(Impacte sobre els drets, sobre els 

recursos i la intervenció professional)  

  

Amb motiu del 25 de novembre  

DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ 

DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 

23 de novembre 2012 

de 9.30 a 13.30 h. 

 
Organitza:  

  
PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA  

DONA 
Masia de  CAN COLOM 
Plaça  CAN COLOM, 1 
08902 L’HOSPITALET 

93 298 18 70 
93 298 18 73   fax 

caid@l-h.cat    
www.l-h.cat/caid 

 

 
Lloc de realització:  

Centre Cultural Tecla Sala 
Sala d’actes 

Av. Josep Tarradellas, 44 
08901 L’HOSPITALET 

  

Com arribar:  

Metro línia 1 (vermella),   

 parada Torrassa  

   

mailto:caid@l-h.cat
http://www.l-h.cat/caid


 

 

 

  

PRESENTACIÓ 

 

Els serveis públics (educació - sanitat - serveis socials- serveis jurídics...), 

pilars de l’Estat del benestar, són d’una transcendència cabdal pel conjunt de 

la població, però, de manera especial,  per a les dones,  ja que són elles les que 

més pateixen les distintes formes de discriminació i pobresa i les que es 

dediquen majoritàriament a les tasques de cura.   

La disminució de la protecció social i de l’Estat del benestar, a més d’ampliar 

la fisonomia de la pobresa, augmenta també tot tipus de desigualtats, entre 

elles les de gènere. 

  

La igualtat entre dones i homes ha estat i és un dels objectius bàsics de la 

construcció europea, però les conseqüències de la crisi econòmica estan fent 

trontollar l’aplicació d’aquest principi fonamental.  

  

Aquesta jornada té per objectiu reflexionar sobre totes aquestes qüestions i 

fomentar un debat enriquidor entre els i les professionals, per tal de  

compartir visions i propostes d’actuació. 

 

PROGRAMA  

9.30 h. Recepció  

 

9.45 h. Inauguració de la Jornada a càrrec de M. Dolors Fernández Bosch 

Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies. 

 

10.00 h. Conferència: “Els drets de les dones i la crisi”. 
 
A  càrrec d’Encarna Bodelón Professora de Filosofia del Dret, de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Barcelona, especialitzada en temes de drets de les 
dones. Professora de Criminologia de la UAB. Doctora en Dret UAB, 
especialitzada en criminologia feminista i violència contra les dones. 
 

.  

 

11.00 h. Pausa  

 

11.30 h Taula rodona:  “La intervenció professional davant la crisi”.  

 

Àmbit de la Salut: Anna Gómez Metgessa especialista en Medicina 

Familiar i Comunitària. Membre del grup de treball de Violència de 

Gènere i Atenció Primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 

Comunitària (CAMFIC). 

 
Àmbit psicològic:   Mª Jesús Soriano. Psicòloga  clínica. Psicoterapeuta 
individual, de parella i de grup.   
 

Àmbit social: Montserrat Pineda. Treballadora social. Coordinadora de 

incidència política de l’Associació Creación positiva. 

 

Àmbit jurídic: Maria Ángeles Montoya. Advocada. Coordinadora del 
servei d’orientació jurídica, tramitació de justícia gratuïta i torn d’ofici i 
assistència al detingut de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 

13.00 h. Debat i torn de paraula.   

 

Moderadora:  Aurora Antón. Periodista. 

 

13. 30 h. Cloenda i lliurament de certificats.  

  
Els materials d’aquestes jornades es podran trobar en la web del PMD:   

 
http://www.l-h.es/caid/ 

 
Jornada gratuïta. Inscripcions al telèfon  93 298 18 70,  

o,  caid@l-h.cat 
  

 
Per aforament de l’espai, es faran les inscripcions per rigorós ordre de rebuda. 
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