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Presentació 

 
Ja fa dos anys que vàrem organitzar la I Jornada de 
Violència de Parella: la realitat professional, amb la 
intenció de crear un espai d’anàlisi i debat que 
integrés una visió professional i multidisciplinar de la 
violència de gènere. L’experiència va ser molt 
positiva i ens va animar a continuar amb la mateixa 
perspectiva integradora, analitzant la violència de 
parella des de diferents àmbits d’actuació. El resultat 
és la II Jornada de Violència de Parella: Salut i Dona, 
que de nou reuneix destacats/des professionals 
directament vinculats/des a l’àmbit de salut i 
violència de gènere. La temàtica obre moltes 
qüestions: com afecta aquesta violència  a la salut 
física, mental i social de la víctima? Hi ha cap perfil 
psicopatològic característic de la persona agressora? 
Com s’actua des de la xarxa de serveis sanitaris i 
socials per detectar els casos de violència de 
parella? Diferents professionals de la Psicologia, la 
Medecina, la Infermeria, el Treball Social, Cossos de 
Seguretat i altres persones vinculades al tema 
intentaran donar resposta, fent-nos partícips de la 
seva visió sobre la violència de parella.  
 

 
Comitè 
Organitzador 
 

 
Dra. Maria Jayme Zaro 
Dra. Esther Alvarez López 
 
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològics 
Facultat de Psicologia 
Universitat de Barcelona 
 

 
A qui va 
adreçada? 

 
A professionals i estudiants dels àmbits de la Psicologia, 
Medicina, Infermeria, Treball Social, Educació Social, 
Dret, Criminologia i en general a qualsevol persona 
interessada en la temàtica de la Violència de la Parella 
i/o la Salut. 
 



 

 

 
Programa 

   
9:00 Inscripcions i lliurament del material 

10:00 Inauguració a càrrec de: 
- Sra. Marta Selva. Presidenta de l’ICD 
- Manel Viader. Degà de la Facultat de 
Psicologia de la  Universitat de Barcelona 

10:30 Conferència inaugural a càrrec de:  
- Andrés Montero. Psicòleg i President de 

l’Asociación Española de Psicología de la 
Violencia 

11:30 Pausa cafè 
12:00 Comunicacions SALUT MENTAL 

- Marian Ponte. Psicòloga clínica i sexòloga 
- Clara Pallares. Psicòloga clínica Montsó 
Psicologia | Salut 
- Alvaro Ponce. Psicòleg de IRES 
- Olga Coronado. Coordinadora del Projecte 
Malva 

13:30 Dinar de treball 
15:30 Comunicacions SALUT FÍSICA 

- Blanca Coll-Vinent. Metgessa del Servei 
d’Urgències de l’Hospital Clínic 
- Gemma Martínez. Directora adjunta del Servei 
d’Urgències de  l’Hospital de Bellvitge 
- Aurora Rovira. Metgessa del CAP La Pau de 
Barcelona 
- Angel Cuquerella. Metge forense de l’Institut 
de Medicina Legal de Catalunya i psicòleg 

17:00 Pausa cafè 
17:30 Comunicacions SALUT SOCIAL 

- Montserrat Carmona. Cap de la Unitat de 
Treball Social de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí. 
- Salvador Zoroa. Sergent de la Policia Local de 
Sant Joan Despí i criminòleg 
- Meritxell Esquirol. Responsable de continguts 
de l’Observatori de les dones als Mitjans de 
Comunicació i Drac Màgic 
- Mª Carmen Gómez. Presidenta de Violeta: 
Associació contra la violència de gènere 

19:00 Clausura de la jornada  



 

 

 
Taxes 

 
Professionals  50 € 
Estudiants       35 € 
 
Inclou material de la jornada, certificat d’assistència i 
dinar de treball. 
 

 
Inscripcions 

 
Formalitzar mitjançant ingrés bancari a nom de  
“II Jornada de Violència de Parella”  
al compte de “La Caixa”: 
2100 3642 14 2200098202 
 
Enviar la butlleta d’inscripció amb el comprovant de 
pagament per fax o correu electrònic. 
Els/les alumnes hauran d’adjuntar també còpia de la 
matrícula actual. 
 
Adreçar a: 
Sra. Nerea Guerendiain 
II Jornada de Violència de Parella 
Fax: 93 402 13 62 
Correu: jornada_violencia_parella@ub.edu 
 
Places limitades 
 

 
Presentació 
de treballs 

 
Es poden presentar treballs relacionats amb la temàtica 
de la jornada en forma de pòster. 
 
Data màxima d’enviament de resums: 16 de març de 
2009 
 

 
Crèdits de 
lliure elecció 

 
Activitat reconeguda per la Universitat de Barcelona 
amb 1,5 crèdits de lliure elecció. 
 
Els alumnes que vulguin el reconeixement de crèdits 
hauran de participar en l’activitat post-jornada 
 



 

 

 
Seu de la 
Jornada 

 
Palau de Les Heures 
Universitat de Barcelona 
Campus Mundet 
Pg. Vall d’Hebron, 171 

 08035 Barcelona 
 

 
Com arribar-
hi 

 
Metro: Línia 3, parada "Mundet" 
Autobús: N4, B19, 10, 27, 60, 73, 76, 85, i 173.  
Vehicle propi: Ronda de Dalt, sortida 4. Aparcament al 
Velòdrom. 
Hi ha un autobús gratuït que fa un recorregut intern pel 
Campus Mundet. Cal baixar a la última parada. 
 

 
 

 
Dates Clau 

 
Inscripció: fins exhaurir places 
Presentació de propostes de pòsters: 16 de març de 2009 
Jornada: 27 de març de 2009 
 

 
Secretaria i 
informació 

 
Sra. Nerea Guerendiain 
Dimarts de 16 a 19 h. 
Divendres de 10 a 14 h. 
T. 699073397 
jornada_violencia_parella@ub.edu 
www.ub.es/personal/violenciaparella.pdf 
 



 

 

 
Butlleta 
d’inscripció 

 
II Jornada de Violència de Parella: Salut i Dona 

 

Nom: ………………………………………………………………… 

Cognoms: ………………………………………………………….. 

Adreça: …………………………………………………………….. 

Municipi: ………………………………………. CP: …………….. 

Telèfon: ……………………………………………………………... 

Correu electrònic: ………………………………………………... 

        Estudiant 

        Professional 

Institució: …………………………………………………………… 

 

 
 

   


