Jornada: Mesures Alternatives a la Sanció per a Joves Menors
Benvolguts/des,
Des del Servei de Prevenció i Mediació del Consorci de Benestar del GironèsSalt, gestionat per VINCLE, hem organitzat una jornada tècnica en mediació.
L’objectiu d'aquesta és poder conèixer les mesures alternatives que es poden
prendre, des d’una perspectiva de justícia restaurativa, davant del consum de tòxics i
actes incívics per part dels joves menors a l'espai públic.
El contingut de la jornada serà de l’experiència en mesures aplicades com
alternatives a la simple sanció econòmica en joves menors. Les quals aporten una
acció educativa cap als/les nois/es i la possibilitat de donar veu a la víctima.
Considerant tant la diferent tipologia de faltes i delictes com la situació i
característiques del/la jove menor.
La metodologia de la jornada ens ha de permetre rebre informació, debatre i
intercanviar entre els diferents serveis i experts assistents a la jornada.
Data i lloc:
9 de març de 2018 a l’Hotel d’Entitats de Girona C/Rutlla, 20-22
GUIA DE LA JORNADA
10:00h Presentació jornada
10:05h Conferència Les mesures restauratives amb el Dr. en Ciències Jurídiques i
Socials, Raúl Calvo Soler.
10:50h Descans
11:20h Experiències professionals:
-

Projecte de l’Ajuntament de Palafrugell: “Habilitats per a la vida com a
metodologia de treball amb joves” amb:
Mònica González, educadora social.
Maria Méndez, coordinadora del Servei de Convivència i Mediació.
Vicky Blanco, coordinadora de l'Espai Jove i educadora de carrer.
Noemí Adarnius, agent de salut de l'Àrea de Joventut.

-

Processos de Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal de menors amb:
Imma de Malibran Pagés, treballadora social i mediadora de l’equip de
mediació i assessorament tècnic de Menors (Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya).

-

Projecte: campanya “innovem en mediació: una mirada innovadora a
partir de les pràctiques restauratives” amb:
Eduard Carrera, economista i conflictòleg, Coordinador del Diploma de
Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la
Universitat de Girona (Fundació UdG).

13:00h Tancament jornada

