
CURS 
"PERSPECTIVA DE
GÈNERE I DROGUES"

21 I 22 DE FEBRER DE 2023
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LA BONNE (C/ SANT PERE MÉS BAIX 7, BCN)

Formadores
Ana Burgos García
Gisela Hansen Rodríguez 

Curs de formació per a professionals

P R E S E N C I A L  A  B A R C E L O N A :

Gratuït, places limitades. 
Inscripció prèvia en AQUEST ENLLAÇ.

Projecte

https://forms.gle/PFmPcooyvbPdPW7D7


Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines d’anàlisi de la realitat sota la
perspectiva de gènere (PG), en concret a l’àmbit de drogues i addiccions
Reflexionar sobre la PG en els àmbit de la prevenció i l’atenció al consum /
abús de drogues i la violència de gènere
Fer una anàlisi crítica de les pròpies mancances i potencialitats com a
professionals en relació a la PG i reflexionar sobre quin impacte té la nostra
mirada en les nostres intervencions
Compartir eines i propostes per treballar amb PG en l’àmbit de drogues i
addiccions

Són molts les i els professionals de l’àmbit de drogues i les addiccions  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-la amb les persones consumidores, ja que està estretament
relacionada amb els consums i es troba encara més normalitzada i invisibilitzada
que en altres contextos. Aquest curs és una invitació a aprofundir el
coneixement i la reflexió sobre la perspectiva de gènere aplicada al treball amb
drogues i addiccions i a desenvolupar estratègies que des de la prevenció i la
intervenció puguin contribuir a la transformació social en clau de gènere. 

Socialització, mandats, rols, estereotips de gènere
Relacions de poder, desigualtat de gènere i patriarcat
Impacte del gènere en la salut, en els consums i les addiccions
Drogues i addiccions i violències de gènere

El disseny i la implementació dels programes i projectes (prevenció, atenció i
tractament i reducció de danys): propostes per superar l’androcentrisme, les
invisibilitzacions i altres violències de gènere en els nostres recursos
Reproduïm o transformem? La importància de mirar(-nos) per poder canviar(-
ho tot)
Bones pràctiques i caixa d’eines

Sessió 1: Marc teòric i pràctic sobre la categoria gènere i el seu impacte en
els consums de drogues i les addiccions

Sessió 2: Des d’on i com abordem? Repensant la pràctica professional des de
mirades feministes 
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