
Violències masclistes 

i interseccionalitats

8 de novembreI jornada 

reptes professionals 

en l’atenció de les dones 

en situació d’especial vulnerabilitat.

Places limitades. 

inscripcions fins al 31 d’octubre

emplenant el formulari següent: 

https://forms.gle/uyFFsqbnCoq78Woy7

De 9.00 a 19.00 h

Espai Na Camel·la. 

C. d’en Tià de sa real, s/n

“manacor amb l’abordatge 

de la violència masclista”

Organitza: Amb el 
finançament de:

8.30 h - 9.00 h Entrega d’acreditacions

9.00 h - 9.30 h inauguració de la jornada

9.30 h - 10.30 h Violències masclistes i diversitat funcional

A càrrec de Patricia Sanjorge Carretero, psicòloga de la Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapa-
citat Intel·lectual (UAVDI) de la Fundació A LA PAR.

10.30 h - 11.00 h Descans

11.00 h - 12.30 h Violències masclistes, migracions i tracta

Taula rodona amb:
Xisca Montserrat, treballadora social de Casal Petit.
Judit Casas, tècnica d’intervenció de l’Àrea de Prostitució de Metges del Món Illes Balears.
Laura Bosch, treballadora social del Servei Municipal d’Atenció a Víctimes de Violència Masclista
de l’Ajuntament de Manacor. 
Aina Pérez, llicenciada en filologia àrab i professora del Projecte Acollida de l’Ajuntament de Ma-
nacor.

12.30 h - 13.30 h Víctimes vulnerables, interseccionalitats i sistema judicial

A càrrec de María Rosa Serra Vizoso (psicòloga) i Victoria Prieto Nebot (gestora processal) de
l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte de Mallorca (Ministeri de Justícia).

13.30 h - 14.00 h Torn obert de paraules

14.00 h - 15.30 h Dinar

15.30 h - 17.00 h Violències masclistes i salut mental

A càrrec de Margarita Sáenz Herrero, psiquiatra. Professora associada de la UPV-EHU Hospital
Universitari d’Àlaba.

17.00 h - 18.30 h Taller: 

integrant la mirada interseccional en la intervenció

Dinamitzat per Bauma - Altres perspectives S. Coop.

18.30 h - 19.00 h Cloenda

9 de novembre a les 19.30 h                                       Espai Na Camel·la (sala 1)

Projecció del documental Zauria(k) BogEria - Cos - FEmiNismEs

Directores: Maier Irigoien, Iker Oiz Elgorriaga i Isabel Sáez Pérez

Un documental que pretén reflexionar sobre la bogeria, els malestars i la salut mental des
d’una perspectiva feminista. Fa visible la intersecció entre salut mental / patiment psicoso-
cial i les vivències de gènere mitjançant la realitat de nou dones.

Programació

I jornada “Manacor amb l’abordatge de la violència masclista”

Violències masclistes i interseccionalitats 

Col·labora::


