II CONGRÉS SERVEIS SOCIALS
9 i 10 de novembre de 2016

Programa
Dimecres 9 de novembre
8.30 h Recollida d’acreditacions
9 h Inauguració institucional
Sr. Francesc Iglesies. Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Sra. Maite Fandos. Diputada delegada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
Sra. Laia Ortiz. Tinenta d´Alcalde de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Josep Vilajoana. Degà del COPC
Sra. Núria Carrera. Degana del TSCAT
Sra. Maria Rosa Monreal. Presidenta del CEESC
Sra. Rosa Rodríguez. Presidenta del COPEC
Sra. Carolina Pastor. Comissionada del Congrés
9.30 h Conferència inaugural
De la violència criminal a les violències quotidianes
Dr. Antonio Andrés Pueyo. Catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Director del Grup
d’Estudis Avançats en Violència de la UB.
La violència en perspectiva de gènere i el paper de l’Estat: violències Masclistes i violències
institucionals contra les dones
Encarna Bodelon. Professora de filosofia del Dret de la Facultat de dret de La universitat Autònoma
de Barcelona i directora del grup d’investigació Antígona.
Moderació a càrrec de Fàtima Llambrich Nuñez. Periodista ENG a Informatius de TV3. Llicenciada en
Periodisme i Criminologia (UAB). Autora de “Sense Cadàver”, un llibre de no ficció sobre les
desaparicions d’àmbit criminal
Presentació a càrrec de Montserrat Juanpere
11 h Pausa cafè
11.30 h Taules rodones simultànies
Violència intrafamiliar
Els/les nens/es víctimes en els processos de violència intrafamiliar. La perspectiva de família
Mercè Cartié. Responsable de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família, Secretaria de
Relacions amb l’Administració de Justícia, Departament de Justícia.
Persones grans i famílies: reflexionant sobre l’envelliment en contextos problemàtics
Mercè Pérez Salanova. Psicòloga. Doctora en Psicologia. Investigadora de l’IGOP-Universitat
Autònoma de Barcelona. Vicepresidenta de REIACTIS xarxa internacional d’investigació en envelliment.

Els professionals, els serveis i les institucions davant els maltractaments infantils
Montse Cusó. És membre del Patronat de Save the Children, experta en infància, amb experiència en
els àmbits de l’educació, la justícia juvenil, la protecció a la infància i l’adolescència i la defensa dels
drets dels infants.
Moderadora Pilar Morral
Violència entre iguals
Las modalidades de violencia entre los menores
Dra. Olivia Velarde Hermida. Professora titular del Departament de Sociologia IV de la Universidad
Complutense de Madrid. Directora del Grup d’Investigació UCM “Identidades Sociales y
Comunicación”.
La crueldad del bullying: una falsa salida para los adolescentes
José Ramón Ubieto. Psicòleg SSB – IMSS Ajuntament de Barcelona. Co-autor de “Bullying. Una falsa
salida para los adolescentes”.
Violència entre iguals o violència de la desigualtat?
Roser Nin. Educadora Social i Doctora en Antropologia. Fa més de 16 anys que treballa com a
educadora social. Ha treballat com a docent a la UdL i la UOC. S’inicia en la investigació social amb C.
Feixa, amb el que ha col·laborat en tres investigacions. És coautora diverses publicacions en relació a
la joventut, les migracions i l’exclusió social.
Moderadora Laura Córdoba
Violència Institucional
Distrato, coerció i violència del vincle en les institucions
José Leal Rubio. Psicòleg clínic i psicoanalista. Assessor i supervisor clínic i institucional en salut mental
i serveis socials.
L’actuació de les sindicatures locals davant la violència institucional
Ramón Llorente Varela. President del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de
Catalunya i Defensor de la Ciutadania de Girona.
Cuando la violencia se viste de prada: de la eufemización de la violencia a la violencia de la
eufemización en la intervención social
Francisco Idareta Goldaracena. Doctor en Treball Social, Universitat Pública de Navarra.
Moderadora Marta Sanagustí
14 h “A cop de conte" Interpretat per PauLove
14.30 h Pausa
16 h Taules rodones simultànies
Violència de l’estat
Formes de violència en el nou món global
Bru Rovira. Escriptor i reporter de guerra.
Estado y violencia
Felipe López-Aranguren. Sociòleg. Ha treballat com a membre del Centro de Investigación para la Paz
(CIP) de Madrid i en l’Associació Catalana per la Pau (ACP) de Barcelona. Fundador dels Iaioflautes de
Barcelona.
Els CIEs una forma de violència i de racisme d'estat
Alba Cuevas Barba. Portaveu de SOS Racisme Catalunya.

La democràcia en joc: protesta i repressió
Clara Camps Calvet. Educadora social, pedagoga i doctoranda en sociologia. Professora de sociologia
a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Girona. Les seves línies de recerca principals són:
pobresa i exclusió social, gènere, control social i moviments socials.
Moderador Alberto Barrientos

Violència a les xarxes/internet
La ciberviolencia entre iguales
Maria del Pilar Tintoré Garriga. Advocada. Professora de la Universitat de Barcelona en el Màster de
Dret de Família i Infància. Membre de la Junta de l’Asociación Nacional de Abogacía especializada en
Tecnologías de la Sociedad de la Información y la Comunicación. (ENATIC).
De l’assetjament al ciberassetjament
Roc Masiques Illa. Psicòleg del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de Girona. Membre del Laboratori
del Vincle Afectiu de la Universitat de Girona i de la International Attachment Network
Iberoamericana (IAN-IA).
Què fem en relació a qualsevol tipus de violència a la xarxa. Instrucció, investigació i sobretot
Prevenció
Guillem Goset. Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra.
Moderadora Laura Córdoba

Violència de gènere
Diversitats sexuals i de gènere: Nous marcs per pensar les violències de gènere
Miquel Missé. Sociòleg formador en Gènere i Sexualitat. Actualment és investigador de la Línia
d'Estudis LGTB del Grup d'Estudis de Gènere de la Universitat de Vic, amb polítiques municipals LGTBI
i especialment qüestions trans.
La importancia de la reparación: intervención responsable
Letícia Sánchez Moy. Diplomada en Treball Social, llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Màster
en estudis de dones, gènere i ciutadania. Membre de l’equip de terapeutes especialitzades de TAMAIA,
Viure Sense Violència sccl i coordinadora del programa de prevenció de l’entitat.
Per una Informació que desemmascari les violències masclistes
Isabel Muntané Rodríguez. Llicenciada en Periodista especialitzada en violències masclistes i
codirectora del Màster Gènere i Comunicació de la UAB i Professora Associada de la Facultat Ciències
de la Comunicació.
Reflexions entorn a la igualtat, gènere i joventut
Marisa Vázquez Martínez. Psicòloga. Màster en investigació i intervenció social per la UAB.
Doctoranda del Programa “Persona i Societat en el món contemporani” del Departament de Psicologia
Social de la UAB. Participant del Grup VIPAT, coordinat per la Dra. Leonor M. Cantera. Aporta
experiència en l’atenció a infants, joves i dones víctimes de violència de gènere des de diferents
institucions. Col·labora com a psicòloga a l’Associació “Mujeres Latinas sin Fronteras” de Barcelona
Moderador Jordi Bautista
18.30 h Resum del dia
18.45 h L’últim, interpretat per Liant la Troca. (AUDITORI)
“Todo principio tiene un final que le precede. El último rayo de sol antes de la noche, el último
pensamiento antes del sueño, el último suspiro antes de un beso... Decide cómo quieres que sea tu
último baile, el último abrazo, su último recuerdo, la última caricia, nuestro "últimamente...", porque
no sabes lo que vendrá después”.

Dijous 10 de novembre
9 h Taules rodones simultànies
Intervencions en violència intrafamiliar
Intervenció en el programa d’Atenció Integral a la Violència Ascendent (AIVA): Una perspectiva
Intersubjetiva per un problema psicosocial complexa
Dr. Álvaro Ponce Antezana. Doctor en Psicologia Social i Psicoterapeuta. Psicòleg expert en violències
de gènere i en altres violències intrafamiliars. Fundador de l’Associació Conexus i coordinador i
supervisor dels programes d’atenció de l’Associació Conexus”.
Avançar en el bon tracte a les persones grans. L’actuació social davant el maltractament
Yolanda Fierro Fidalgo. Treballadora social. Tècnica del Departament de Planificació i Processos a
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Participació en diferents projectes estratègics i
transversals, entre d’altres el Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans.
Model atenció psicosocial CUESB
Eduard Martínez Alarcón. Llicenciat en Psicologia i Fisioteràpia per la Universitat Ramon Llull. Màster
en Prevenció de Riscos Laborals. Psicòleg i Cap de Torn al Centre d'Urgències i Emergències Socials de
Barcelona, CUESB, i responsable de l'àrea de prevenció.
Atenció integrada davant el maltractamen a la gent gran
Marisa Garreta. Infermera especialista en geriatria. Coordinadora infermera del Servei de Geriatria i
Àmbit Sociosanitari del Parc de Salut Mar (H del Mar, H Esperança i Centre Fòrum). Membre del comitè
de maltractament a la gent gran del Parc de Salut Mar, i membre de l’associació EIMA per la
investigació del maltractament a les persones grans.
Moderadora Mercè Civit
Intervencions en violència entre iguals
La violència entre iguals des de la perspectiva sistèmica i transgeneracional
Carles Parellada Enrich. Terapeuta sistèmic, codirector de les formacions de Pedagogia Sistèmica a
l’Institut Gestalt de Barcelona, i altres formacions universitàries. Supervisor d’equips professionals i
assessor de centres educatius.
Programa TEI. Tutoria entre iguals
Andrés González Bellido. Psicòleg. Catedràtic de Psicologia i Pedagogia. Autor i coordinador del
Programa TEI, Tutoria Entre Iguals, de l’ICE de la UB.
Són els joves d'avui dia més masclistes?
Miriam Aleman Calatayud. Coordinadora de projectes adreçats a la comunitat educativa de
l’Associació Candela per a la Investigació i Acció Comunitària.
Moderadora Montserrat Juanpere

Intervencions en violència de gènere
¿Es posible la mediación en supuestos de violencia de género?
Raquel Castillejo. Catedràtica de Dret Processal de la Universitat de Santiago de Compostela, Directora
del CIARCUS i directora del Màster de Mediació.
L’abordatge de les violències masclistes des d’un procés comunitari. El Protocol contra les agressions
sexistes a les Festes Majors de Poble Sec
Ivana Soto León. Membre del col·lectiu Poble Sec Feminista, grup motor del Protocol contra les
agressions sexistes a les festes majors del Poble Sec.

Xarxa de mentores, de la resiliència a l'empoderament
Anna Passarell i Serred. Psicòloga coordinadora del SIARE -Servei Integral d’Atenció, Recuperació i
Empoderament de dones en situació de violència masclista de la Fundació SURT.
Intervenció amb homes per a un abordatge integral de la violència masclista
Laila Aljende Medina. Psicòloga del servei que fa tractaments individuals i grupals amb els homes
adults al Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violents (SAH).
Moderadora Júlia Masip
11 h Pausa cafè
11.30 h Taules de comunicacions, projectes, recerques i experiències
Taula 1 Violència Institucional i d’Estat
La violència laboral de tipus II en els professionals socials de les residències de Barcelona. Quan el
resident és qui exerceix l'acte violent cap al professional.
• Victimització per cuidadors en una mostra comunitària d'adolescents: estudi dels factors
protectors que promouen la resiliència.
• Aporofòbia. Victimització silenciosa de persones sense llar.
• "Érase una voz ... lo que opinan niñas y niños sobre la violencia".
• La renda garantida de ciutadania: mesura urgent per fer front a la pobresa. Rescatem a les
persones, ja.
Moderadora Ana Vidal
Taula 2 Violència entre iguals i violència de gènere
• Blogespai: seriejant.
• Assetjament entre iguals i ciberassetjament. Abordatge i anàlisi des de la competència social
i l’educació emocional.
• Valor humà. El treball socioeducatiu al municipi de Castell-Platja d’Aro.
• 1,2,3 …acció.
• La violència silenciosa: salut mental i dona, un cas de violència institucional.
• Violència de gènere per poders.
Moderador Jordi Bautista
Taula 3 Violència intrafamiliar
Intervenció psicoterapèutica en famílies amb adolescents amb consum de substàncies i violència
ascendent.
• EAVA (Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia). Atenció especialitzada a persones grans en
situació de maltractament. La violència filio-parental: una aproximació des de la intervenció
dels professionals.
• Treballadores familiars especialitzades en infància als EBAS.
• Detecció de sospita i actuació davant maltractaments: protocol en el marc del Servei Local de
Teleassistència de la Diputació de Barcelona.
• Presentació de l’experiència d’aplicació pràctica de la tècnica de conferència familiar de grup
familiar (FGC) en un cas de l’EAIA de l’Alt Empordà i el CRAE l’Abrera.
Moderadora Pilar Morral
Presentació de pòsters i audiovisuals
•

Protocol per a l’abordatge integral de la violència de gènere Argentona 2014.

•
•
•
•
•
•
•

La vulneració dels drets dels infants en les ruptures conflictives de parella com a tipus específic
de maltractament infantil.
Proposta circuit accés plaça residencia infants amb discapacitat psíquica i trastorn mental.
La coordinació de parentalitat: nova intervenció especialitzada per les famílies en situació
d’alta conflictivitat pot-ruptura de parella.
Circuit abordatge violència masclista TSSalut al Pirineu i Aran.
Estudi de cas en una intervenció de crisis amb resultat de mort per violència masclista.
Protocol contra la violència vers els professionals de serveis socials.
La mediació un recurs des del i pel treball social

14 h Clown Bergamotto Show. ¡Qué raro y maravilloso es ese fugaz instante en el que nos damos
cuenta de que hemos descubierto un amigo! (AUDITORI)
Pasquale Marino. Clown i pedagog. Treballa a la cía Bergamotto on desenvolupa projectes de circ
social i espectacles de clown gestual.
14.30 h Pausa
16 h Conferència de cloenda
Domini de la violència i certesa de la pau
Josep Maria Esquirol. Professor de Filosofia de la UB. Autor de La resistència íntima (Premi Ciutat de
Barcelona 2015).
Presentació a carrer de José Ramón Ubieto
17.30 h Conclusions del Congrés
18 h Acte de cloenda
Josep Vilajoana. Degà del COPC
Núria Carrera. Degana del TSCA
Maria Rosa Monreal. Presidenta del CEESC
Rosa Rodríguez. Presidenta del COPEC
Carolina Pastor. Comissionada del Congrés
18.30 h Boomwhackers. Interpretat per Santi Carcasona (AUDITORI)

