
SURT neix l’any 1993 com a Associació de
Dones per a la Inserció Laboral amb l’objectiu de
facilitar el procés d’incorporació de les dones al
mercat de treball, especialment aquelles que, per
situació social, cultural o personal, es troben en
situació de major vulnerabilitat. L’any 2007 es
transforma en Fundació.

La tasca que duu a terme la Fundació està reco-
neguda com un projecte innovador i trans-
formador de la societat actual, basat en el
projecte personal de cada dona i fonamentat en
els estudis i recerques que permeten anar millo-
rant les mesures d’actuació. La Fundació també
duu a terme campanyes de sensibilització i as-
sessorament dirigides a empreses, particulars, en-
titats i institucions públiques i privades amb
l’objectiu d’afavorir l’equitat entre dones i
homes

Fonamentada en els valors d’equitat i responsa-
bilitat social, la Fundació SURT compta amb un
equip de professionals expertes en polítiques de
gènere i en mesures d’igualtat que treballen sota
els paràmetres de la cooperació, la innovació i la
qualitat, per a millorar les condicions de vida de
les dones, especialment en l’àmbit laboral.

Projecte finançat per:

Conferència final de presentació dels resultats
del projecte GVEI:

Quins efectes té la violència
de gènere sobre la vida

de les dones?
Proposant nous indicadors

per a mesurar-los.

Data: dijous, 26 de febrer de 2009
Hora: 9h a 14h.
Lloc: Aula Europa. Oficina del Parlament Europeu
i Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
Passeig de Gràcia, 90. Barcelona

Amb el suport de:



El projecte GVEI (Gender Violence Effects Indicators),
emmarcat dins del II programa Daphne de la Comissió
Europea, ha tingut com a objectiu dissenyar indicadors
socials per a visibilitzar i mesurar els efectes
multidimensionals que la violència de gènere té sobre
la vida de les dones, analitzant esferes com la salut, el
treball, l’àmbit legal, l’economia, les relacions socials i
l’habitatge.

La conferència final del GVEI vol:

• Oferir un espai per a presentar els principals
resultats del projecte, amb especial atenció a la
metodologia utilitzada per a construir els indicadors
dels efectes de la violència de gènere, a partir de la
veu de les dones.

• Configurar un espai de debat i reflexió sobre les
necessitats de les dones en situació de violència i
l’abordatge de les mateixes des de l’àmbit legal,
polític i des de l’acció social.

La conferència s’adreça a:

• professionals de l’àmbit públic o privat, així com
d’entitats del tercer sector que treballen en l’àmbit
de la violència de gènere i l’atenció a dones en
situació de violència.

• personal investigador en matèria de violència de
gènere i/o indicadors socials.

Assistència gratuïta

És necessària la inscripció prèvia:
assistant@surt.org o bé al telèfon de SURT,
93.342.83.80.

A les persones participants se’ls hi facilitarà un
exemplar de la publicació final del projecte GVEI.

Programa de la conferència:

9h Recepció i entrega de la documentació

9.30h Benvinguda. Manel Camós. Director de la
Representació de la Comissió Europea a
Barcelona.

9.40h Obertura de la jornada. Fina Rubio. Presidenta
de SURT. Fundació de Dones. Fundació
Privada.

9.50h Ponència marc: Presentació del projecte GVEI i
de la proposta d’indicadors, construïda a
partir de la veu de les dones. Mar Camarasa.
Responsable de l’àrea de recerca de SURT i
coordinadora del projecte GVEI.

11h Pausa - cafè

11.30h Taula rodona: Nous reptes a l’hora de
respondre de forma integrada a les necessitats
de les dones en situació de violència de
gènere. Moderadora: Sònia Moragrega.
Responsable de l’àrea d’atenció directa de
SURT.

• Ma. Àngels Gensana Riera. Jurista,
Àrea de Seguiment del Pla,
Institut Català de les Dones.

• Marisa Fernández. Advocada feminista.
Dones Juristes.

• Laia Rosich. Psicòloga, consultora
i responsable de formació de El Safareig.

• Júlia Vega. Servei per a l'abordatge
de la violència masclista. SURT.

13.30h Torn de paraules

14h Cloenda de la jornada. Mar Camarasa. SURT.


