
 

 

Violència domèstica: Por a obrir una caixa de Pandora?  

Molts professionals de la salut i l'educació tracten casos de dones o menors víctimes 

de violència domèstica, moltes vegades també de forma casual empesos per les 

circumstàncies. Els mestres i mestres en moltes ocasions detecten de manera 

primerenca signes del que podria indicar que un menor del seu grup escolar està sent 

testimoni de violència domèstica. El mateix succeeix al col·lectiu sanitari, els qui estan 

en contacte freqüent amb pacients dones, que poden mostrar indicadors clars d'estar 

patint una situació de violència, i estar exposant als seus fills i a elles mateixes a 

situacions nefastes per a la seva salut física psíquica i emocional. 

Molts professionals s'enfronten a la creuada de com han d'actuar més enllà dels 

protocols legals obligatoris. Com potenciar la creativitat, autoestima i identitat de les 

víctimes sense generar dependència? Com poden les organitzacions educatives i 

sanitàries enfortir el rol i la formació dels seus professionals, protegint també la seva 

pròpia salut mental? 

El 26 de juny de 2018, de 16.30-20.00 es realitzarà en el Palau Robert (Passeig de 

Gràcia, 107, 08008 Barcelona) una conferència gratuïta (subvencionada per la UE) 

titulada Violència domèstica: 

Noves vies professionals per a la intervenció en escoles i hospitals. 

 

L'esdeveniment, organitzat pel grup LIPA (Laboratori de Recerca Prosocial Aplicada) de 

la Universitat Autònoma de Barcelona es realitza en el context de dos projectes 

europeus: WIDE i REVIVAL. 

 

En la jornada es desenvoluparan dues taules rodones amb experts i es donaran a 

conèixer casos aplicats d'experiències en Porto (Portugal), Barcelona i Sabadell. 

Les places són limitades i és imprescindible la inscripció prèvia via mail 

lipauab@gmail.com o en el lloc https://lipa-net.org/ 

#Violència Domèstica #gratuït @UABBarcelona @palaurobert Per a #Professionals 

que recolzen sense sobreprotegir a #menors #testimonis, i per a professionals 

#sanitaris que es pregunten com atendre a #DonesVíctimes de forma #humana, 

sense generar dependència. Contacte Twitter- Instagram: @pilarescotorin - Grup 

LIPA UAB. Telèfon: 935814443 o Rosaura DelValle lipauab@gmail.com 

https://lipa-net.org/

