IX Memorial
Hortènsia Alonso
3 de desembre de 2020

L’ABORDATGE DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
EN INFANTS I ADOLESCENTS:
UNA MIRADA JURÍDICA I SOCIAL
9.30 h. Salutació de benvinguda
9.45 h. Un record per a l’Hortènsia Alonso
10 h. Conferència marc

L'abordatge de la violència masclista en infants i adolescents, des d'una mirada social, a càrrec de Carme
Montserrat Boada, professora de la UdG, experta en drets dels infants.
10.45 h Ponències
10:45h La protecció dels infants i adolescents. Mesures judicials, possibilitats i limitacions, a càrrec de Mireia
Pardell Cartes, advocada, membre de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Lleida i responsable de l’Àrea
de Drets Humans.
11:15h Oportunitats i entrebancs en les relacions de pares i mares amb els fills i filles en situacions familiars
de violència masclista, a càrrec de Niní Balagué Feliu, responsable del Punt de Trobada de Lleida, Fundació Salut
i Comunitat.
11.45 h Roda d’intervencions
12 h Cloenda
Presenta i modera: Elisabet Borreda Díaz, cap de Comunicació de l’Ajuntament de Lleida
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA a través del següent enllaç: https://www.paeria.cat/inscripcioixmemorialha
RETRANSMISSIÓ a través de: http://www.paeria.cat/directeixmemorialha

Més informació:
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones- UdL, tel. 973706623, C/ Jaume II, 71 - centredolorspiera@cdp.udl.cat
Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones. Ajuntament de Lleida, tel. 973700461, Pl. Fanalets de St. Jaume, s/n - feminismes@paeria.cat
Creu Roja- Lleida, tel. 973279900, C/ Henri Dunant, 1 - formacio-lleida@creuroja.org
En aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades s’incorporaran en un fitxer propietat de Creu Roja, amb
la finalitat de tramitar la inscripció a la jornada i l’enviament de documentació. Podran ser cedides a les altres dues entitats organitzadores d’aquesta jornada (UdL i Ajuntament de Lleida).
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us atorga la vigent llei orgànica de protecció de dades, mitjançant escrit adreçat a Cruz Roja Española, apartat de correus
6053, 28080 Madrid, o per correu electrònic a comunicaciocrlleida@creuroja.org
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