DIVENDRES 17 D'ABRIL,
ATENEU L'ENTREBANC

DISSABTE 18 D'ABRIL, ATENEU L'ENTREBANC
Maltracte institucional en centres tancats i
interessos econòmics en les institucions que
treballen per l'acció social:

Crítiques entorn al sistema de protecció
de la DGAIA i el sistema judicial:
16:00“El
sistema
de
protecció
de
menors: diagnòstic i propostes”

10:30 "Polítiques
infància"
Dani

Francisco Cárdenas: President de la
Associació per a la Defensa del Menor
(Aprodeme). És una Associació que reuneix
a famílies que es senten víctimes de
decisions injustes del sistema de protecció
del menor.

i

Jiménez:

mercats

Va

ser

per

membre

explotar

del

a

la

grup

de
"
menors" de l'Asociación de Seguimento y Apoyo a Presos
en Aragón (ASAPA), Va treballar durant uns anys com
educador social en centres i Doctor en Sociologia del
Dret.

12:00 Descans
12:30 “Cas de denúncia de maltractament en un
centre de menors i mala praxis de l'educació
social”
David Serra: Educador Social
Jordi
Cabezas:
Advocat
penalista,
criminòleg i doctor en dret penal i ciències
penals.

Clara Carbu: activista crítica en l'àmbit de la
salut, membre del col·lectiu Salutentretotxs i
anteriorment de l'Assamblea de Majares i
'Associació Activament. Ex-educadora en un
CRAE, llicenciada enpsicologia, actualment
treballant en l'àmbit de l'estimulació primerenca.

*************************
DIUMENGE 19 D'ABRIL, ESPAI GERMANETES

17:45 Descans
18:00 "Jurisdicció
penal
del
menor:
¿protegir al menor o protegir-nos
del menor? Funció del advocat
defensor"

Amb aquest taller pretenem conèixer a grans
trets els principals grups de psicofàrmacs, com
actuen i quins efectes
secundaris i riscos
tenen per a la salut. En el camí d'apropiar-nos
d'un saber en mans d'unes poques persones "els
especialistes", amb l'objectiu de crear un discurs
crític que ens ajudi a generar contra-arguments
per rebatre el discurs psiquiàtric dominant.

Construint alternatives...
11:30 "la criminalització de la infància; en
perill o perillosos"
Julio Rubio: autor del llibre “Décimo cuarto
Asalto; la adolescencia golpeada”

14:30 Dinar popular a càrrec de la Biblioteca Conxa Pérez.
14:00 PAELLADA
Reflexions entorn a la medicalització
conductes no normativitzades:

19:30 Descans
20:00 “Sistema
de
(des)protecció
Menors No Acompanyats”

i

Nadia Arrazola: Co-autora del llibre
“Dejarnos crecer”, educadora i activista
pels drets de la infància migrant sense
referents adults en el territori i que ha
estat institucionalitzada.

*************************

16:30 Cine fòrum: “Infancia bajo control”

i

a

les

Avui dia, en la nostra societat hipermoderna, els
trastorns del comportament de l’infant i de l’adolescent
han esdevingut una preocupació central.
A través de testimonis de professionals entrevistats i
l’anàlisi de situacions, el propòsit d’aquesta pel·lícula és
desconstruir i examinar la mirada que la ciència actual
realitza sobre els nostres infants, i el model de societat
que se’n deriva.

18:00 “Taller de Psicofàrmacs”

i després... SOBRETAULA,

Espai de debat i
reflexió per les persones assistents a les jornades.

“Com podem generar alternatives fora i dins
dels marcs institucionals?”
Espai infantil durant totes les jornades.
Venta de llibres i fanzines pedagògics, polítics i socials a
càrrec de la llibreria Aldarull.
Menjar Vegà i bon ambient.

Qui som?

On som i com arribar-hi:

La nostra intenció és investigar des d'una
perspectiva crítica, les polítiques i l'acció
social entorn al col·lectiu dels infants i
adolescents, ja sigui perquè hi treballem o
simplement per motivació.

ATENEU L'ENTREBANC
Carrer d'Urgell, 98
http://ateneulentrebanc.tk/

L'objectiu de les jornades és crear un
espai de reflexió crític entorn al tracte i a
les intervencions dels menors per part de
les Institucions educatives i socials, i del
sistema jurídic i de protecció del menor.
Posant
especial
emfàsis
als
eixos
següents: la medicalització, la pedagogia
correccional, la criminalització i la
mercantilització de la pobresa.

17, 18 i 19 D'ABRIL
JORNADES SOBRE EL
MALTRACTE
INSTITUCIONAL A LA
INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA

ESPAI GERMANETES
Carrer Viladomat cantonada Consell de Cent
https://recreantcruilles.wordpress.com

A més, volem juntar-nos per aportar
alternatives i/o propostes d'intervenció
que trenquin amb la lògica establerta, on
puguem
fugir
dels
paràmetres
professionals del mercat. T'animes?
E-mail: jornadesmenors@gmail.com
Blog: http://coldenadie.blogspot.com
Facebook:
www.facebook.com/cachorrasdenadie
Twitter: www.twitter.com/col_denadie
https://xarxadestudis.wordpress.com/

Organitza:

<M> L1, Urgell, Rocafort.

Col·lectiu de N adie

