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Abús Sexual Infanti l :   Deixant enrere la invisibi l i tat 

 

Enguany la Fundació Vicki Bernadet compleix 15 anys; un llarg camí en què moltes 
persones compromeses ens han acompanyat en la nostra tasca per afavorir la 
prevenció i la detecció de l’abús sexual infantil i aconseguir una atenció social, 
psicològica i jurídica especialitzada. 

 

Per aquest motiu, en la VII Jornada Formativa  que organitzem aquest any, volem 
fer una mirada amb perspectiva, per tal de recordar les fites aconseguides, fer un 
anàlisi de la situació actual i plantejar obertament els reptes de futur en la detecció i 
l’atenció de l’abús sexual infantil.  

 

En la línea de treball de la Fundació la Jornada mostra, des d’una visió holística, 
diferents experiències en prevenció, avaluació i atenció especialitzada. Per això 
comptarem amb un grup d’experts i expertes dels àmbits social, universitari, judicial, 
sanitari i psicològic que, gràcies a la seva llarga trajectòria professional, han estat 
partícips de les millores aconseguides en l’abordatge d’aquest greu tipus de 
maltractament infantil. 
 
Esperem doncs poder celebrar aquests 15 anys de la Fundació comptant amb 
l’assistència a la JORNADA de molts i moltes professionals i altres persones 
sensibilitzades amb la problemàtica de l’abús sexual infantil. 
 
 
 
 
A QUI VA DIRIGIDA? 
 
La JORNADA es dirigeix especialment a tots/es aquells/es professionals 
interessats/des en el correcte abordatge dels abusos sexuals infantils i que vulguin 
conèixer aspectes relacionats tant amb la teoria com amb la pràctica. S’Adreça 
també a qualsevol persona que es senti compromesa en millorar la prevenció, la 
detecció i l’atenció de l’abús sexual infantil. 
 

La JORNADA està oberta a tots/es els/les professionals dels àmbits de serveis 
socials, serveis de protecció a menors, psicologia, pedagogia, ensenyament, salut, 
dret, justícia i/o cossos de seguretat. 

Us recordem que l’aforament és limitat . 
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PROGRAMA 
 

HORARI PONÈNCIA PONENTS 

8:30h -9:00h Acreditacions i lliurament de documentació. 

9:00h -9:30h   Inauguració de la Jornada. 

A càrrec de representants de la 
Generalitat de Catalunya, de la 
Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Vicki Bernadet. 

9:30h -11:00h 

“Tractament psicològic integrador de les víctimes d’abús sexual infantil” (CASTELLÀ) 

El tractament psicològic compleix diverses funcions: la reducció dels símptomes, 
la comprensió del significat de l’experiència viscuda, la prevenció de nous abusos 
i l’ajuda a la família per expressar els seus sentiments, buscar suport i fer front als 
problemes plantejats. Es proposen alguns suggeriments per al tractament segons 
l’edat dels menors i sobre com establir la seqüència temporal del programa amb 
les víctimes i els familiars. 

A càrrec del Dr. Enrique Echeburúa , 
Catedràtico de Psicologia Clínica y 
Profesor de la Facultad de  Psicología 
de la Universitat del País Basc. 

MODERA: Dra Noemí Pereda  

PAUSA 

11:30h - 12:30h  

 

"La prevenció de l’abús sexual infantil: un compromís institucional, un deute amb les 
víctimes" (CASTELLÀ) 

Es realitzarà una anàlisi crítica dels avanços assolits en la prevenció de l'abús sexual 
infantil en els últims 15 anys a Espanya, identificant els principals reptes que queden 
per resoldre: la formació de professionals, la coordinació inter-institucional, l'educació 
afectiva-sexual i els programes de prevenció en les famílies i a l'escola.  

A càrrec de la Sra. Pepa Horno , 
Psicòloga i consultora en infància, 
afectivitat i protecció. 
 
MODERA: Sr. José Manuel Alonso 
Varea. 

 

12:30h -13:30h     

 “ Sense pors: evaluació forense dels A.S.I.” (CASTELLÀ) 

Exposar tant els avanços que s'han anat desenvolupant en l'àmbit institucional com 
acadèmic, però sobretot, aclarir que existeixen procediments i tècniques amb suficient 
garantia i fiabilitat com per emetre conclusions i valoracions que van més enllà de la 
mera 'opinió experta'. Exposar els últims estudis sobre la participació dels nens i nenes 
en els procediments judicials, i lògicament, referir als encara necessaris estudis per 
incrementar el nostre domini sobre aquest delicat i complex tema. 

A càrrec del Dr. Josep Ramon 
Juárez , Doctor en Psicologia. 
Psicòleg forense del Servei 
d'Assessorament Tècnic i Atenció a 
la Víctima (SATAV) dels Jutjats de 
Girona. Departament de Justícia, 
Generalitat de Catalunya. Professor 
de Psicologia Jurídica, Universitat de 
Girona. 

MODERA: Sr. Isaac Ravetllat 
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PAUSA 

15:30h -16:30h   

 “ Abordatge mulitidisciplinar de l'abús sexual infantil des d'una unitat hospitalària: la 
Unitat de Pediatria Social. Eines per a la detecció i el diagnòstic” (CATALÀ) 
Des de la consideració de l'abús sexual  com un problema de salut, es fa 
necessari un abordatge multidisciplinar (pediatres, psicòlegs i treballadors 
socials) i en coordinació amb els diferents professionals de la xarxa que es troben 
implicats en cada cas. L'àmbit hospitalari és un lloc privilegiat per a dur-lo a 
terme. Valoració dels deu anys d'evolució de la nostra Unitat de Pediatria Social. 

 

A càrrec de la Sra. Carmen Gálvez , 
Psicòloga-Psicoterapeuta, 
Coordinadora de l'Equip Tècnic UPS 
(Unitat de Pediatria Social Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol)  i 
UTE (Unitat de Tractacments 
Especialitzats  de la Fundació 
Concepció Juvanteny); i Sra. Carme 
Arnau , Treballadora Social de l’UPS 
i l’UTE.  

MODERA: Sra. Ana Olmedo 

16:30h -18:30h   

 “ Experiències de la FVB en teràpia amb adults” (CATALÀ) 

Participen en aquesta taula testimonis de persones adultes afectades per 
situacions d’abús sexual a la infància que han realitzat una teràpia psicològica al 
Centre Terapèutic Jurídic (CTIJ) de la Fundació Vicki Bernadet. 

L’objectiu és compartir l’experiència de 15 anys en l’atenció psicològica a víctimes 
d’abús sexual infantil i a les seves famílies, tant a nivell individual, familiar com 
grupal, a través dels seus protagonistes: les pròpies persones afectades i els 
professionals que les han acompanyat en el procés terapèutic. 

A càrrec de la Sra. Laura 
Rodríguez , Coordinadora i 
Psicòloga del Centre Terapèutic i 
Jurídic (CTIJ) de la Fundació Vicki 
Bernadet; Sra. Lluïsa Andreu , 
Psicòloga del CTIJ. 

MODERA: Sra. Rosa Royo 

18:30h   Clausura de les Jornades i Lliurament de certificats. 
A càrrec de representants de la 
l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Fundació Vicki Bernadet.  

 
 

 
Les Inscripcions  obertes el 20 de febrer: www.fbernadet.org   
 

Preu : 50€ (socis i estudiants 40€) 

Lloc : Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere Més Baix 7, Barcelona. 

Material: Carpeta i pen-drive amb la documentació més rellevant. 


