
  



Presentació 

Per què un Congrés dirigit a joves estudiants de Batxillerat? Perquè aquest Congrés comparteix alguns dels 

objectius del Batxillerat1, concretament: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global i adquirir una consciència cívica 

responsable, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi 

la sostenibilitat.  

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera responsable i autònoma 

i desenvolupar el seu esperit crític.  

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les 

desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones amb discapacitat. 

h) Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

És més, l’Ajuntament de Tàrrega confia en que l’alumnat que està cursant Batxillerat a Tàrrega aconseguirà 

bona part d’aquests objectius en un futur. El Congrés vol ser un recurs més en aquesta direcció. 
 

Programa  

8.15h a 8.30h Acreditacions 

8.30h a 9h Inauguració Institucional 

9h a 10h Conferència Inaugural a càrrec de Marta Roqueta Fernàndez. 

10h a 10.30h Pausa – esmorzar 

10.30h a 12.30h Projecció del documental El Proxeneta i posterior debat amb la directora MABEL 

LOZANO. Feminista abolicionista, guionista, productora i directora de cinema social. Màster de 

cinema social i drets humans a la Universitat de Galway i documentalista pels drets humans. 

 
1 Font: https://www.jviladoms.cat/qualitat/zz-documents/Dossiers/49-%20OBJECTIUS%20GENERALS%20DEL%20BATXILLERAT.pdf 

https://www.jviladoms.cat/qualitat/zz-documents/Dossiers/49-%20OBJECTIUS%20GENERALS%20DEL%20BATXILLERAT.pdf


12.30h a 14h  TAULES RODONES 

1. Les arts com a eines per a la prevenció de les violències masclistes 

Mirabal: Un exemple pràctic sobre l’art com a eina de sensibilització sobre les violències masclistes a 

càrrec de MIREIA FONTANET VILADOT. Diplomada en Educació social (UAB), Postgrau en Mediació intercultural des de la 

perspectiva de gènere (UV), coordinadora de Polítiques d’Igualtat, Salut i Joventut de l’Ajuntament de Tàrrega. Feminista i menció 

especial Premi Aspàsia 2019 per l’equitat de gènere. 

La importància de les arts escèniques en la prevenció de les violències masclistes a càrrec d’ANNA MARIA 

GIRIBET ARGILÉS. Llicenciada en Ciències Econòmiques (UB), Postgrau en Direcció i Gestió d’Empreses, Institucions i Plataformes 

Culturals (UPF) i directora artística de FiraTàrrega. 

Les obres d’art com a eina d’anàlisi de les violències masclistes a càrrec de MARIA ROSER OLIVA LLOBET. 
Llicenciada en Història de l’Art (UDL), actualment treballa com a tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Tàrrega. És autora del 

llibre infantil de la col·lecció On són les dones targarines? Dúnia Lorda Vidal. Il·lustradora i pintora. 

Modera: MIKE RIBALTA MCELHERRON. Productor de mitjans i gestor d’esdeveniments. Llicenciat en Història de l’Art i Màster en 

Creació i producció de ficció i d’animació per a TV (UAB) i cap del departament de professionals de FiraTàrrega (des de l’any 

2001). 

 

2. Com podem defensar-nos de les violències masclistes? 

La importància de la denúncia a càrrec de JAUME FARRÉ. Agent del cos dels Mossos d’Esquadra i responsable del 

GAV (Grup d’Atenció a la Víctima). 

Més enllà de la violència física: Quines conductes són denunciables? a càrrec de: 

GABRIEL LACAMBRA GARCIA. Llicenciat en Dret (UdL), Curs d’Especialització Lletrada en Violència de Gènere (Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Lleida, 2013). Des de l’any 2005 treballa com advocat per compte propi. 

MARIA ANTÒNIA BONCOMPTE BERNAUS. Advocada del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a Dones) del Consell Comarcal de 

l’Urgell, col·legiada número 695 del Col·legi d’Advocats de Lleida. Compta amb 29 anys d’experiència com a lletrada en actiu. 



Les violències en l’àmbit laboral a càrrec d’IMMA ROMEO MALLAFRÉ. Ferroviària de manteniment elèctric 

d’infraestructura de l’ADIF i membre de CCOO a la delegació de Lleida. Feminista. 

Modera: OLGA MESSALLES RUÉ. Diplomada en Empresarials, Llicenciada en Econòmiques i Màster en Planificació i Gestió 

d’Educació (UAB), actualment és inspectora del Departament d’Educació. 

 

3. Com qüestionar des de l’educació els models de masculinitat i feminitat actuals? 

La socialització diferencial de gènere a càrrec de SONIA OLIVARES MERINOS. Diplomada en treball social (UDL), 

Postgrau en Mediació intercultural des de la perspectiva de gènere (UV), actualment és coordinadora de l’àrea social de la 

Fundació Tutelar Terres de Ponent. Feminista. 

Per què són necessaris nous models de masculinitat? a càrrec de:  

VÍCTOR PÉREZ SEGARRA. Graduat en Psicologia (Universitat de Granada) i estudiant de Psicopedagogia amb més de deu anys 

d’experiència en l'educació d'infants, adolescents i joves. Els seus principals camps d’acció professional són el lleure i oci, 

l’educació formal i no formal i la intervenció en l’àmbit comunitari. 

CARLES CABRERA LORENTE. Formador en noves masculinitats als centres de secundària i estudiant del Grau d’Educació Social. 

Actualment treballa amb joves i adolescents al Centre Obert de Tàrrega. 

De què parlem quan parlem de coeducació? a càrrec de ROSA MARIA VILLARÓ PLA. Professora de Formació i 

orientació laboral i formadora de formadors. Membre del Comitè de Dones de CCOO de Catalunya. Apassionada del món de 

l’educació, en concret de la Formació Professional.  

La importància dels equips multidisciplinars en l’atenció a dones que han patit una relació de violència 

a càrrec de NEUS BELLERA. Llicenciada en Dret (UdL). Advocada exercent i adscrita al torn d’ofici de violència de gènere des 

de 2007 a 2018. Jurista del SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes) des de febrer de 2018 fins setembre de 

2019. Actualment és directora en funcions del SIE  de Lleida.  

Modera: RAMON MONTRAVETA ROIG. Professor superior de música, docent durant dotze anys a l’Institut de Guissona i actual 

Director i Coordinador del Servei Educatiu de l’Urgell. 

 



4. Podem des de l’àmbit de la salut prevenir la violència masclista? 

El biaix de gènere en salut i la medicalització també són violència contra les dones a càrrec de 

MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. Presidenta de la Xarxa de dones per la salut de Catalunya, coordinadora de la RED-CAPS i 

actualment és responsable del Centre de Documentació de Dona i Salut de CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris). 

Consideracions per a qui pensa llogar un úter per a gestar una criatura a càrrec de MONTSERRAT ECHAUZ 

FORT. Llicenciada en Història (UAB), docent de Secundària a l’Escola Thau de Barcelona i en diferents instituts de Lleida. Des de 

1984, any de la seva fundació, és gerent del FIVLleida, la primera clínica de Reproducció Assistida de Lleida. 

Violència ginecològica y obstètrica a càrrec de MARTA BUSQUETS GALLEGO. Llicenciada i Màster en Dret, Màster en 

Dones, Gènere i Ciutadania, actualment cursant el Doctorat en Estudis de gènere. Activista en Dona Llum, especialista en drets 

sexuals i reproductius de les dones i en Dret en relació amb la lactància i la maternitat. 

Modera: DIVINA FARRENY JUSTRIBÓ. Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Màster 

en hisenda autonòmica i local. Actualment és la delegada de Salut a Lleida, 

 

 

 

 

 

5. Com comunicar per la igualtat i no reforçar les violències masclistes 

La importància que té el periodisme de pensar i comunicar amb perspectiva de gènere a càrrec de 

MARINA PALLÀS BARTA. Graduada en Antropologia Social i Cultural, i periodista al diari digital Territoris.cat. Per defensar i fer un 

periodisme conscient i reflexiu ha obert la secció de La Panoràmica dins del mateix diari. 

#Over, la publicidad como motor de cambio a càrrec d’ALEJANDRA CHACÓN. Llicenciada en Sociologia i 

especialista en Psicologia Social. Des de fa uns anys lluita contra l’ús d’estereotips al món publicitari a través de diferents projectes; 

entre ells, el projecte #Over del Club de Creativos/as juntament amb l’Instituto de la Mujer. 



Fes-li un “like” a la igualtat. Continguts audiovisuals contra les violències masclistes per xarxes socials a 

càrrec de GENÍS FARRAN VALL. CFGS de Realització d’Audiovisuals i Espectacles, format en Direcció i Dramatúrgia a Eòlia i 

Postgrau en Creació d’Arts de Carrer de Fira Tàrrega. Ha treballat amb les companyies Mag Lari, Efímer, Sound de Secà i Emília 

Gargot, entre d’altres. 

Modera: GEMMA PERIS DURAN. Llicenciada en Periodisme (UAB), ha treballat com a periodista a Catalunya Ràdio i Televisió 

Espanyola i actualment és la directora de Ràdio Tàrrega. És autora del llibre infantil de la col·lecció On són les dones targarines 

Rosina i Maria Teresa Pera Güell. Llibreteres. 

 

 

 

 

 

6. Poden ajudar-nos les ciències a prevenir les violències masclistes? 

Economia feminista a càrrec de MARIA PAZOS MORÁN. Matemàtica especialitzada en Estadística. Actualment coordina 

la línia d’investigació sobre Fiscalitat i Gènere del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Compta amb una àmplia 

experiència en l’anàlisi de polítiques econòmiques necessàries per avançar en la igualtat de gènere. 

Dona i esport a càrrec de SILVIA OLIVARES MERINOS. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. En la seva 

trajectòria esportiva ha obtingut diferents títols a nivell autonòmic, estatal i europeu en diferents modalitats d’esports de contacte 

i arts marcials. Actualment és professora de Cicles Esportius de Règim Especial a l’Institut de la Pobla de Segur. 

3a ponència (pendent) 

Modera: LOURDES CARDONA RIBES. Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UAB) i Postgrau en Periodisme digital (UOC). Ha 

desenvolupat la seva carrera en diversos mitjans: Bondia, el Segre, La Mañana com a redactora del suplement dominical, feina 

que va fer que el 2004 guanyés el Premi Pica d’Estats en la categoria de mitjans locals. Actualment és la directora de la Nova 

Tàrrega. 

 

 



14h a 15h Dinar- Pícnic 
 

15h a 16.45h Conferència: Tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual a càrrec d’AMELIA TIGANUS, 

activista feminista i vegana. Va néixer a Galati, Romania, l’any 1984. Actualment viu a Euskadi, la seva finestra al món des 

d’on va poder reconstruir la seva vida després d’haver estat explotada sexualment durant cinc anys a l’Estat espanyol.  

Ha participat en l’elaboració dels informes de feminicidis a Espanya dels anys 2015, 2016 i 2017. Ha publicat articles i és 

formadora en diversos cursos i tallers de sensibilització i prevenció de la prostitució i el tràfic de persones. Tiganus deixa 

clar que: “No podem parlar d’igualtat entre homes i dones, ni de justícia social, ni de la societat del bon tracte mentre 

existeixi una sola dona al món explotada sexualment” 

 

16.45h a 17h Clausura institucional 
 

INSCRIPCIONS 

Has de fer la inscripció al centre de secundària on estàs inscrit/a. Demana informació al teu tutor/a.  

Pensa a quina taula rodona t’agradaria assistir en primer lloc i marca una segona opció, en el cas que 

la primera ja estigués plena quan ens arribi la inscripció. 

 

 

Baixa’t l’aplicació del Kahoot per poder participar i guanyar el concurs que farem 

durant el Congrés. 

 

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA 

Abans de cada conferència o taula rodona hauràs de signar conforme hi has assistit. Només rebran 

certificat d’assistència les persones que assisteixin a tot el Congrés. 

Si necessites més informació, escriu-nos a politiquesigualtat@tarrega.cat 

mailto:politiquesigualtat@tarrega.cat


 

 
 


