
L’abús sexual a l’entorn  
de la petita infància

“

“

sILENCI
el

24 d’octubre de 2014  |   9 a 19h.

Lloc: Auditori de La Pedrera 

Passeig de Gràcia, 92, 08008 Barcelona

 

PRESENTACIÓ

El treball quotidià en petita infància, ens confronta 
constantment amb els reptes de conèixer, detec-
tar, prevenir i intervenir en les diferents realitats 
de l’infant i el seu entorn. En aquesta Jornada, ens 
proposem promoure el coneixement de la realitat 
de l’abús sexual infantil entre el col·lectiu de pro-
fessionals que treballa en petita infància, així com 
el seu maneig en la complexitat de la detecció, 
la intervenció terapèutica i els processos jurídic- 
legals.

DIRIGITA A:
Professionals de: CDIAPs, pediatria, escoles bres-
sol, educació infantil, EAPs, serveis socials, espais 
familiars, CSMIJ,….

INSCRIPCIONS

Mail: aspacejornades@aspace.cat

Tef. 93 200 35 68

Preu: 90€ (esmorzar i dinar inclosos)

PONENTS

Carme Arnau. Treballadora Social. UPS Hospital  
Germans Trias i Pujol i Fundació Concepció Juvanteny.

Jorge Barudy. Neuropsiquiatre, psiquiatre infantil, 
psicoterapeuta i terapeuta familiar. Formador reco-
negut per l’EFTA. Fundador i actual director d’EXIL 
Brussel·les i Barcelona, i d’IFIV. 

Imma Bo. Psicòloga. Coordinadora de l’EAP Sants 
Montjuïc.

Rosa Coca. Psicòloga. Coordinadora CDIAP ASPACE.

Carme Gàlvez. Psicòloga i Psicoterapeuta.  
Coordinadora de l’Equip Tècnic de la UPS Hospital 
Germans Trias i Pujol i Fundació Concepció Juvanteny.

Joan Mayoral. Subdirector General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. Departament de Benestar i 
Família. Generalitat de Catalunya.

Antonio Natal. Pediatre. Coordinador UPS Hospi-
tal Germans Trias i Pujol i de la Fundació Concepció 
Juvanteny.

Noemí Pereda. Professora Titular de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona. Directora 
del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Ado-
lescent.

Dolors Petitbo.  Psicòloga clínica de la Unitat Fun-
cional d’atenció als abusos sexuals a menors (UFAM). 
Cap de Secció de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Psicòloga. 

Pilar Polo. Psicòloga. Coordinadora de Formació 
Fundació Vicki Bernadet.

Rosa Royo. Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta  
(EFPA/COP). Psicoanalista (SEP/IPA). Supervisora 
de serveis de salut mental i d’institucions especialit-
zades en l’atenció als maltractaments, l’abús sexual 
infanto-juvenil i la violència familiar. Professora Insti-
tut Universitari de Salut Mental de la de la Fundació 
Vidal i Barraquer.

Carlos Villagrasa. Professor titular de dret civil de la 
UB. Magistrat suplent de l’audiència provincial de  
Barcelona. President de l’associació per la defensa dels 
drets de la infància i l’adolescència (addia), i president 
del Comité internacional dels Congresos Mundials pels 
Drets de la Infància i l’Adolescència 2014.



PROGRAMA

MATÍ: Punt de partida:  
Introducció, epidemiologia i xarxa d’atenció.

9 h. Inauguració a càrrec de la Consellera de  
Benestar i Familia, Honorable Senyora 
Neus Munté. 

Los fundamentos para asegurar buenas  
prácticas diagnósticas y terapéuticas en 
casos de abusos sexuales a niñas y niños.  
Jorge Barudy 

9’30 h.

Un de cada cinc? L’extensió de l’Abús 
sexual Infantil. 
Noemí Pereda 

10h’15 h.

La protecció de l’infant víctima de delictes 
contra la llibertat o indemnitat sexual.
Joan Mayoral

10’45 h.

Pausa11’15 H.

Treball en xarxa, prevenció i atenció.
Pilar Polo 

11’45 h.

La resposta legal i jurídica a l’abús sexual 
dels infants 
Carlos Villagrasa  

12’15 h.

Detectar els abusos per protegir:  
importància de La revelació.
M. Dolors Petitbo

12’45 h.

Preguntes13’15 h.

Dinar13’45 h.

TARDA: Punt i seguit.  
Detecció i valoració.

Infants sense infància:  
impacte de l’ASI en el desen-
volupament psíquic del nen.
Rosa Royo   

15 h

De la sospita a la certesa. Realitats  
i dificultats diagnòstiques .
Antoni Natal 

15’45 h

Davant d’una sospita, què fem.  
Professionals i pares davant de l’ASI.
Carme Arnau

16’15 h

Pausa16’45 h

“Jo ja t’ho havia dit”. Avatars en el  
diagnòstic psicològic de l’ASI.
Carme Gàlvez

17’15 h

Observacions Clíniques en la sospita 
d’ASI a la petita infància.
Rosa Coca. 

17’45 h

L’ASI a l’entorn de l’escola:
acompanyant la detecció i actuació.
Imma Bo. 

18’15 h

Cloenda19’00 h 

Preguntes18’45 h

ORGANITZA

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç - CDIAP

	  

Dissenyat a ASPACET


