Prevenció, gènere i
drogues

Curs de formació per a professionals
DATES
Dimecres 17 i dijous 18 de maig del 2017
HORARI
De 09h a 14h
LLOC
Aula A4. Edifici sa Riera, UIB.
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2
Palma de Mallorca
DURADA
10 hores
A QUI VA ADREÇAT
Professionals d’entitats de l’àmbit de
drogues i de l’àmbit de gènere.
FORMADORES
Ana Burgos García
Alicia Bustos Vargas
CURS GRATUÏT
amb inscripció prèvia aquí.
Places limitades
Organitza:

Amb el suport de:
PROJECTE

MALVA

DESCRIPCIÓ DEL CURS
Són molts els i les professionals de l’àmbit de drogues que han mostrat el seu interès
en explorar i incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica professional.
Aquest paradigma teòric i pràctic requereix però d’una reflexió molt profunda sobre
el nostre imaginari social i cultural i un exercici complex de posar en qüestió certs
aprenentatges entorn les diferències entre homes i dones, els estereotips de gènere
i la desigualtat. Alhora, des de l’àmbit de la violència masclista es fa evident des de
fa anys que cal tenir eines per treballar amb les persones consumidores i, en concret, en el context d’oci nocturn, on aquesta violència està encara més normalitzada i
invisibilitzada. Aquest curs és una invitació a aprofundir el coneixement i la reflexió
sobre la perspectiva de gènere aplicada al treball amb drogues i a desenvolupar
estratègies que des de la prevenció puguin no només evitar reproduir un imaginari
sexista sino que també puguin transformar aquest imaginari.

OBJECTIUS
• Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines d’anàlisi de la realitat sota la
perspectiva de gènere.
• Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en l’àmbit preventiu del consum / abús
de drogues i de la violència sexual.
• Pensar i presentar noves propostes d’intervenció sota aquest paradigma.

PROGRAMA
Dimecres 17 maig
09h Benvinguda: Presentació de la formació
09h30 Introducció a la perspectiva de gènere
11h30 Pausa
12h Introducció als consums de substàncies
14h Final de la primera sessió
Dijous 18 maig
9h
Prevenció del consum de substàncies amb perspectiva gènere
11h15 Pausa
11h45 Relació entre el consum de drogues i les violències sexuals en context
d’oci nocturn: l’experiència de l’Observatori Noctàmbul@s
14h Final de la segona sessió
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www.drogasgenero.info

