
 

 

    

Data: 16 de setembre del 2011  
Lloc: sala d’actes de la Direcció General de Joventut 
(C/ Calàbria, 147 Barcelona) 
Programa provisional 

 9.30 Entrega de documentació 

10.00 Inauguració de la jornada 
- Les polítiques d’igualtat a l’Estat espanyol. A càrrec de 

Carmen Navarro Directora General para la Igualdad en el 
Empleo y contra la Discriminación 

- Les polítiques d’igualtat del govern de Catalunya. A càrrec de 
Xavier Bosch- Director General per a la Immigració 

10.30 Ponència marc: 
- Memòria de la Fiscalia especial per a delictes d’odi i 

discriminació. A càrrec de Miguel Ángel Aguilar- Fiscal 
especial per a delictes d’odi i discriminació a Catalunya i 
Fiscal interlocutor en temes d’homofòbia a Catalunya. 

11.15 L’atenció a víctimes de la discriminació: el paper de les forces i 
cossos de seguretat 

- Mossos d’Esquadra de Catalunya. A càrrec d’Irene Murcia, 
agent dels Mossos d’Esquadra. 

- Policia Local de Fuenlabrada. A càrrec de David Martín 
Abanades sergent responsable de Relacions amb la Societat 
Diversa de la Policia Local de Fuenlabrada 

 

11.55 Pausa 

12.15 L’atenció a víctimes de la discriminació: experiències d’abordatge 
de les diferents causes de discriminació 

- Religió: La Llei de centres de culte. A càrrec d’Anna Massallé 
de la Direcció General d’Afers Religiosos 

- L’abordatge integral: Oficina per la No Discriminació de 
Barcelona. A càrrec de Guadalupe Pulido de l’Ajuntament de 
Barcelona 

- Nivell socioeconòmic: Oficina Técnica de Asesoramiento a 
Inquilinos en Situación de Abuso de l’Ajuntament de Sevilla.  

- Edat: a càrrec de Jaume Jané de la Federació d’Associacions 
de la Tercera Edat de Catalunya 

- Orientació sexual: Mecanismes de l’administració local contra 
l’homofòbia. A càrrec de Gerard Coll Planas de la Universitat 



 

 

    

de Vic 
- Origen racial o ètnic: Oficina Antidiscriminació. A càrrec 

d’Alba Cuevas presidenta de SOS Racisme. 
- Gènere: L’atenció a les treballadores sexuals. A càrrec de 

Natàlia Massé d’APIP 
- Discapacitats: L’accés de les persones discapacitades  al 

treball. A càrrec d’Assun Franquesa, secretària d’integració 
social de CCOO 

- Entorn laboral: Tallers de promoció de la igualtat i la no 
discriminació per als agents sindicals. A càrrec de Raquel Gil 
presidenta d’AMIC i secretària d’igualtat i polítiques socials de 
la UGT 

14.30 Debat i conclusions 

15.00 Tancament seminari 

 


