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Quan un infant o adolescent pateix una situació de maltractament no la viu 
de forma aïllada. El maltractament es dona en un entorn concret, hi ha uns 
adults al voltant i també una societat -que evoluciona- i té les seves regles i 
codis. En aquestes V Jornades maltractament infantil i adolescent “Una 
mirada al context” volem obrir el focus, posant l’infant al centre i al mateix 
temps mirar més enllà. 

Què he de tenir en compte com a professional abans d’intervenir? Des d’on 
em dirigeixo a la família? Tinc en compte l’origen, història de vida de la família 
o com els condiciona el seu dia a dia? Com he d’intervenir quan la mare 
pateix violència de gènere? I quan la salut mental està afectada? He d’actuar 
igual davant una mateixa situació però amb context diferent?

Seguint edicions anteriors, us volem convidar a seguir posant l’infant o 
adolescent al centre i alhora mirar al seu context per tal d’obtenir eines per 
una intervenció més ajustada a la realitat de la família.

Aquestes jornades dirigides a professionals de l’àmbit social, educatiu i 
sanitari formen part d’un cicle que vam iniciar l’any 2017 amb l’objectiu d’oferir 
eines per la protecció de la infància i adolescència  davant de possibles 
situacions de maltractament.
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9.30 a 9.40 

9.40 a 10.10 

9.00 a 9.30

Benvinguda i salutació

Obertura de portes

Una mirada de context al maltractament 
a la infància. Carme Montserrat, professora i 
investigadora a la Universitat de Girona

BLOC 1: LES DIFERENTS MIRADES AL MALTRACTAMENT I EL SEU CONTEXT

10.10 a 11.30 Ponències i taula rodona: Com intervenim en 
diferents contextos

• Interculturalitat: una perspectiva constructiva per 
l’educació social en una societat diversa.
Rafael Crespo, Secretari General del Centre d’Estudis Africans 
i Interculturals.

• Infants i adolescents, les fronteres invisibles de les 
violències masclistes. 
Maribel Cárdenas, Directora de Polítiques d’Igualtat 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

• El trastorn mental i la discapacitat com a factors de 
risc davant el maltractament. 
Marta Codina, criminòloga, psicòloga, investigadora del 
GReVIA Universitat de Barcelona.

• L’abús sexual infantil, un fracàs social. 
Pilar Polo, Responsable relacions institucionals Fundació Vicki 
Bernadet.

11.30 a 12.00 Descans i cafè

BLOC 2: PASSEM A LA PRÀCTICA. TAULES TEMÀTIQUES

12.00 a 13.05 Taules temàtiques (cal inscriure’s a una d’elles)

13.05 a 13.15 Cloenda

Com ens condicionen les nostres pròpies vivències 
-taller d’autocura-.
Núria Mateu, Fil a l’agulla.
Perspectiva intercultural -casos pràctics-.  
Rafael Crespo, Centre d’Estudis Africans i Interculturals.
Bones pràctiques i reptes emergents en l’abordatge de les 
violències masclistes en infants i adolescents -taller-.
Mar Quintana, sociòloga i tècnica del CIRD Jove i Aharon 
Fernández, psicòleg i tècnic del CIRD Infància i del CIRD 
JoveCIRD . Santa Coloma de Gramenet.
Trastorn mental i discapacitat -cas pràctic amb dilema ètic-.  
Marta Codina, GReVIA UB.
Abús sexual infantil -casos pràctics-. 
Pilar Polo, Fundació Vicki Bernadet.

#JornadesMaltractament 


