
Segones JORNADES de PEDAGOGIA DE LA CURA

Tot potenciant el vincle, cultivant la relació, activant allò comú.

València

22, 23, 24

setembre
2017

La necessitat d’un enfocament i pràctica de gènere en el context del sistema de (des)protecció de la infància

9.30 PONÈNCIA 6
Projecte Maternaje, 20 anys 
d’experiència en treball 
social amb mares a 
l’Ajuntament de Saragossa.
CARMEN TEJERO LAINEZ. 
Treballadora social i 
cofundadora de Vía 
láctea, Saragossa.

11:30 PONÈNCIA 7 
Necessitats i potencialitats 
de les mares joves en 
contextos d’exclusió. 
Enfocant la mirada en el 
projecte Maternando de LA 
DINAMO ASC.
CONI PERIS PERALES. 
Acompanyant en processos 
de maternitat i naixement. 
Maternando (La dinamo) y 
cofundadora Mares 
Marotes. València.

13.30 Cloenda de les 
jornades. 
COLOMA MESTRE VILA. 
Professora de filosofia i 
directora de la EPA Vicent 
Ventura.

ZINNIA QUIRÓS CHACÓN. 
Responsable del Programa 
Domèstic Oxfam Intermón.

PILAR FERRERO MICÓ. 
Col·laboradora amb el 
programa Maternando de 
la DINAMO ASC.

17:00 Presentació de les 
jornades. 
Il·lustríssima Sra. ROSA 
MOLERO MAÑES. 
Directora General 
d’Infància i Adolescència, 
Comunitat Valenciana.
CRISTINA GARCÍA 
MIRALLES. Presidenta de la 
DINAMO ASC.

18:00 PONÈNCIA 1. 
Aniquilació de la infància i 
construcció sociopolítica del 
“menor” des de 
l’adultocràcia, 
l’heteropatriarcat, el 
classisme i el racisme. 
CÉSAR MANZANOS 
BILBAO. Doctor en 
sociologia. Docent 
Universitat del País Basc.

9.30 PONÈNCIA 2
Xiquets en desemparament, 
família versus institució. La 
maquinària de 
l’administració en la 
desatenció a la infància.
ENRIQUE MARTÍNEZ 
REGUERA. Escriptor i 
Pedagog.

12.00 PONÈNCIA 3
La marginalització de la 
maternitat i les amenaces 
estructurals a les pràctiques 
de les cures. La necessitat 
d’un nou subjecte polític. 
PATRICIA MERINO 
MURGA. Autora de 
“Maternidad, igualdad y 
fraternidad”. Clave 
intelectual.

16.00 PONÈNCIA 4
Per un model comunitari i 
ecològic en la protecció de 
la infància PACO HERRERO 
AZORÍN. Educador i 
coordinador de formació 
política LA DINAMO.

18.30 PONÈNCIA 5
La necessitat de la cura 
respecte i empatia en 
l’acompanyament educatiu. 
Experiències amb xavals 
migrants. OLGA MORLA 
CASADO. Educadora i 
autora del text 
“Descubriéndome en 
relación” del llibre 
“Dejadnos crecer”. Madrid.

PROGRAMA
divendres 22

setembre

dissabte 23
setembre

diumenge 24
setembre

     ON:
     Saló d’actes de la seu de CCOO PV
     Plaça Nàpols i Sicília núm. 5
     València

                @PacoHerrero1
                          @ladnm_formacion

     INSCRIPCIONS:

20 euros (inscripció individual)
15 euros (per persona en inscripció del 
grup, mínim 4 persones)

Les jornades no estan subvencionades, l’ingrés de les 
inscripcions és, en la seua totalitat, per a l’autogestió de 
les mateixes. 

Totes les ponents participen de manera voluntària sense 
retribució econòmica. 

     Enviar correu i justificant de l’ingrés:
ladinamo.formacion.politica@gmail.com

Incloure en el correu nom complet i número de 
document d’identitat si es vol certificat d’assistència.

     Núm. de compte:

ES23 2100 2944 1302 0006 0617 (la Caixa)

INSCRIPCIÓ OBERTA FINS 
COMPLETAR AFORAMENT

Informació:
 https://ladinamoasc.com/segundas-jornadas-de-pedagogia-del-cuidado/

Foto: Lisa Erikson

Organiza:

Formació política per a l’acció social

Colabora:

Programa Doméstico


