igualtat@guixols.cat

JORNADA DE FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS
DONA, IMMIGRADA I REFUGIADA
Dia
Hora
Lloc
Inscripcions
A qui va dirigit

Descripció

18 de novembre de 2016
De 9.30h a 13.30h
Sala Abat Panyelles, Plaça del Monestir, 17220 de Sant Feliu de Guíxols
Abans del 15 de novembre a: igualtat@guixols.cat
A totes les persones que treballin directament o indirectament amb persones immigrades i/o
dones. Orientat a professionals de la sanitat, advocacia, educació, treball social, entitats, forces
de seguretat i similars.
Per primera vegada des de l’inici de la crisi de les persones refugiades i immigrants, les dones i
menors superen el número d’homes adults, segons el comissari de Drets Humans del Consell
d’Europa, Nils Muiznieks.
Els desplaçaments forçats comporten formes d’explotació i persecució per raó de gènere, com
les violacions o la trata de persones amb fins d’explotació sexual o laboral. Les dones i nenes
que fugen dels conflictes s’enfronten a un risc molt elevat de patir violència sexual i matrimonis
prematurs i/o forçats.
Les dones refugiades s’han d’enfrontar a una sèrie de reptes d’adaptació específics i pateixen
una discriminació múltiple i intersectorial basada en una sèrie de factors entre els quals hi ha el
sexe i origen ètnic. Això les exposa a un risc major d’exclusió social, violència i pobresa.
Font:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+XML+V0//ES

Objectius

Oferir coneixements sobre el fet migratori i la condició de persones refugiada des de una
perspectiva de gènere
PROGRAMA

9.30h

Acreditació i Presentació de la Jornada
Josep Melcior Muñoz i Ayats, primer Tinent d’Alcalde de Sant Feliu de Guíxols
Fina Surina i Gelis, representant territorial de Girona de l’Institut Català de les Dones

10.00h
11.00 h
11.30 h
12.00h
13.00h
13.30h

Estrangeria i gènere.
Anna Serra i Gironès ,Advocada i responsable Immigració i Refugi de Creu Roja Girona
Debat i torn de preguntes
Pausa
Refugiada i gènere
Anna Serra i Gironès ,Advocada i responsable Immigració i Refugi de Creu Roja Girona
Debat i torn de preguntes
Conclusions i tancament de l’acte
Laura Serrano Gálvez, regidora d’igualtat de l’Ajuntament de SFG
INSCRIPCIONS

Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen a continuació abans del 15 de novembre de 2016. Servei
d’Igualtat i Atenció a les Dones (SIAD). Contacte: Igualtat@guixols.cat, 972 82 01 01
Nom
Cognoms
Sexe
NIF
Telèfon
Direcció
Correu-e
Lloc de treball
Població
De conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, l’usuari/a queda informat/da de que les dades que ens faciliti o, seran incorporades
al fitxer de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per a esser tractades amb la finalitat de realitzar la inscripció la jornada de formació: com tramitar una denúncia correctament,
de 26 novembre de 2014 i posteriors comunicacions relacionades amb la mateixa. Per tant, l’usuari/a presta el seu consentiment a l’esmentat tractament de les seves dades. L’usuari/a podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’una instància dirigida a l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

