III JORNADES PROSTITUCIÓ I TRACTA
(É)s tracta de persones
11 DESEMBRE
8:30 h

Benvinguda i acreditacions

9:15 h Presentació batle

12 DESEMBRE
9:00 h

Microteatre social Sabina
Fora Nirvis Teatre

9:30 h

«La protecció a les víctimes de
tracta amb fins d'explotació
sexual, des d'una perspectiva de
drets humans. Realitats i reptes»,
a càrrec d'Erika Chueca, Metges
del Món Aragó

«El marc jurídic i contextual de la tracta
d'éssers humans: dades, tendències i
11:00 h Pausa-cafè
9:30 h obligacions dels estats», a càrrec de
Valentina Milano
11:00
h

Pausa-cafè

11:30 h

«La prostitución en el corazón
del capitalismo», a càrrec de
Rosa Cobo

«Pla per a la lluita contra el tràfic de
dones i nines amb fins d'explotació
Reportatge «Prostitució i tracta:
11:30
13:00 h qüestió de poder» Ib dona.
sexual
i
l'abordatge
de
la
prostitució»,
a
h
càrrec de Susana Ortega, tècnica de l'IbVictòria Morell
dona
Taula redona: «Fluxos de migració i
tracta». Entitats especialitzades: Casal
12:15
Petit, Creu Roja i Metges del Món.
h
Modera Victòria Morell
14:00
h

Pausa-dinar

15:30
h

Projecció de Miente i debat col·loqui a
càrrec d'Isabel de Ocampo

17:00
h

Projecte «Körper». Dansa Baar

13:30 h Cloenda

III JORNADAS PROSTITUCIÓN Y TRATA
(É)s tracta de persones
DIA 1: 11 DICIEMBRE

DIA 2: 12 DICIEMBRE
9:00 h

Microteatro social Sabina
Fora Nirvis Teatre

9:15 h Presentación alcalde

9:30 h

«La protección a las víctimas de
trata con fines de explotación
sexual, desde una perspectiva de
derechos humanos. Realidades y
retos», a cargo de Erika Chueca,
Médicos del Mundo Aragón

«El marco jurídico y contextual de la
trata de seres humanos: datos,
9:30 h tendencias y obligaciones de los
estados», a cargo de Valentina Milano

11:00 h Pausa-café

8:30 h Bienvenida y acreditaciones

11:00
h

Pausa-café

11:30 h

«La prostitución en el corazón
del capitalismo», a cargo de
Rosa Cobo

«Plan para la lucha contra el tráfico de
mujeres y niñas con fines de
11:30
explotación sexual y abordaje de la
h
prostitución», a cargo de Susana
Ortega, técnica del Ib-dona

Reportaje «Prostitución y trata:
13:00 h cuestión de poder» Ib dona.
Victòria Morell

Mesa redonda: «Flujos de migración y
trata». Entidades especializadas: Casal
12:15
Petit, Creu Roja i Metges del Món.
h
Modera Victòria Morell

13:30 h Clausura

14:00
h

Pausa-comida

15:30
h

Proyección de «Miente» y debate
coloquio a cargo de Isabel de Ocampo

17:00
h

Proyecto «Körper». Dansa Baar

