
 
Calendari 
JORNADA: Contextualització de la violència de gènere  
16 novembre 2011 – 16.30 h – 19.30 h.  
17 novembre 2011 – 16.30 h – 19.30 h.  
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

JORNADA: L’atenció a la víctima de la violència de 
gènere  
23 novembre 2011 -  16.00 h – 19.00 h. 
24 novembre 2011 -  16.00 h – 20.00 h. 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

SEMINARI: Experiències d’intervenció en el territori 
2 desembre 2011 -  9.00 - 14.00 h. 
Sala d’actes del Departament d’Interior 
 

JORNADA: Eines de valoració de la violència de gènere  
14 desembre 2011 -   16.00 h – 18.00 h. 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

JORNADA: La denúncia, el seguiment  
14 desembre 2011 -   18.00 h – 20.00 h. 
15 desembre 2011 -   16.00 h – 17.00 h. 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

JORNADA: Dificultats del procés legal 
15 desembre 2011 -   17.00 h – 19.00 h. 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

TALLER: Bones pràctiques del treball multidisciplinari  
11 gener 2012 -  16.30 h – 19.30 h. 
 

TALLER: Experiències d’intervenció coordinada. Protocols 
d’actuació i treball en xarxa  
12 gener 2012 -  16.30 h – 19.30 h. 
18 gener 2012 -  16.30 h – 19.30 h. 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

TALLER:  Casos pràctics de treball multidisciplinari  
20 gener 2012 -    9.00 h – 15.00 h. 
Sala d’actes del Departament d’Interior 

 
Estructura: 
Aquesta formació ha estat estructurada en unes jornades 
de 20 hores de formació per a cadascun dels grups 
destinataris, un seminari de 5 hores per a tots dos 
col·lectius i uns tallers conjunts de 15 hores. 
 

Preu  Gratuït 
 

El termini d’inscripció finalitza el 20 d’octubre de 2011 . 
L’acceptació de la inscripció es confirmarà expressament 
per correu electrònic.  
 

Inscripcions i informació 
Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes. Tel. 93 551 23  
96 o a/e usav@gencat.cat 

Professorat  
 

Teresa Cabruja , professora Titular de l’Àrea de 
Psicologia Social de la Universitat de Girona. 

Alba Alfageme , coordinadora de la Unitat de Suport a 
l'Atenció de Víctimes – Direcció General d’Administració 
de Seguretat –Departament d’Interior. 
 

Cristina Sala, professora de Dret Processal a la 
Universitat de Girona. 
 

Júlia Vega , tècnica del Programa d’Intervenció Integral 
contra la Violència Masclista. Institut Català de les Dones. 
 

Beatriu Macià , terapeuta de l’Associació Tamaia viure 
sense violència. 
 

Manel Santiñà , metge, president de la Comissió de 
Violència Intrafamiliar i de Gènere,  Hospital Clínic de 
Barcelona. 
 

Francisca Verdejo , magistrada del Jutjat de violència 
sobre la dona num. 2 de  Barcelona. 
 

Amadeo Pujol , cap del Servei de Clínica Medicoforense 
de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. 
 

Anna Choy , caporal -Unitat Regional de Proximitat i 
Atenció al Ciutadà, Mossos D’esquadra. 
 

Rubèn Sánchez , psicòleg de l’Oficina d’Atenció a la 
Víctima del Delicte. Departament de Justícia. 

Júlia Masip , psicòloga del Centre de Serveis Socials del 
Guinardó. Ajuntament de Barcelona. 

Mariona Junyent, responsable del Pla per la igualtat 
municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Isabel Sánchez , Direcció de dones, Ajuntament de 
Barcelona.  

Anna Ballesteros, Consorci Sanitari de Barcelona. 
 

Luís Miguel Martín , psiquiatra del Programa Especial 
Espai. INAD- Parc de Salut Mar. 
 

Ignacio Castro, psiquiatra del Programa Especial Espai. 
INAD- Parc de Salut Mar 
 

Adelina Avellanas, psicòloga del Programa Especial 
Espai. INAD- Parc de Salut Mar 

José María Gómez,  magistrat jutge titular del Jutjat de 
Violència sobre la Dona número 1 de València. 
 

 
 
 

                                           
 

LEXOP - Operadors legals. Tots plegats per les dones víctimes de 
violència de gènere (Acord de finançament JUST/2009/DAP3/AG/1344) 

Amb el suport financer del programa Daphne III de la Unió Europea 
 

 
 

PROJECTE LEXOP 
 LA PROTECCIÓ DE LES DONES 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GENERE 
 

Operadors jurídics públics  
 
 
 

Barcelona, novembre 2011-gener 2012 
• Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Carrer d'Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona 
• Sala d’actes del Departament d’Interior 

Diputació, 355. Barcelona 
 
 
 
Organitzador: 
Generalitat de Catalunya - Departament d’Interior 
Direcció General d’Administració de Seguretat  
 

 
 
Col·laboradors:  

 
       
 
 
 
 
 
 
Aquesta formació està organitzada amb el suport financer del programa DAPHNE III de 
la Comissió Europea. Els continguts de la formació són responsabilitat exclusiva dels 
participants i no poden ser entesos com a reflex de l’opinió de la Comissió Europea. 

 
 



 
Presentació  

La millora de l’assistència a les víctimes de violència de 
gènere és una preocupació compartida a Europa. El 
projecte europeu LEXOP - Operadors legals. Tots plegats 
per les dones víctimes de violència de gènere té per 
finalitat crear una xarxa multidisciplinària d’operadors 
implicats en la lluita contra la violència de gènere, amb 
l'objectiu de donar una resposta coordinada perquè les 
institucions puguin protegir millor les dones víctimes de la 
violència de gènere i perseguir els agressors.  
 
LEXOP és un projecte liderat per la Universitat de 
Bolonya, que aplega socis de Grècia, Alemanya i 
Catalunya,  amb la participació també de França. El 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya hi 
participa a través de la Direcció General d’Administració 
de Seguretat i compta amb la participació de Tamaia viure 
sense violència i l’Hospital Clínic de Barcelona, i amb la 
col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, l’Institut Català de les Dones i el Departament 
de Justícia. El projecte té una durada de dos anys i la 
seva execució va començar el març de 2011.  
 
La finalitat de les sessions formatives és millorar la 
capacitació dels professionals dels àmbits públic i privat, 
que estaran en contacte amb la dona víctima de la 
violència de gènere, i que, per tant, han de tenir un 
coneixement ampli per intervenir davant una problemàtica 
complexa amb multitud d’elements: històrics, psicològics, 
afectius, culturals, complexitat dels processos jurídics, 
conseqüències per als menors, rols tradicionals, etc.  
 
El projecte LEXOP preveu l’elaboració d’un vademècum a 
partir de les idees i conceptes consensuats al llarg 
d’aquesta activitat. 
 
 
Destinataris de les jornades: jutges i magistrats, fiscals, 
pèrits, metges forenses, personal d’oficines de justícia i 
policia. El seminari i els tallers van adreçats també a 
advocats. 
 
Places   
• Jornades: 30 operadors jurídics públics  
• Seminari: Operadors jurídics públics i privats i altres 

professionals que intervenen en la xarxa d’atenció 
• Tallers: 30 operadors jurídics públics i 30 privats 
 
Es lliurarà certificat d’assistència als participants que 
hagin completat un mínim del 80% de les sessions. 

Programa 
16 novembre 2011  
16.30   Benvinguda i presentació   

Josep Xavier Hernández, director del Centre 
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 

Andreu Joan Martínez, director general 
d’Administració de Seguretat. Departament. 
d’Interior. 

Contextualització de la violència de gènere  
16 novembre 2011  
16.45 
 

Causes estructurals de la violència i models 
explicatius. Teresa Cabruja. 
 

18.30 
 

Dades sobre la violència de gènere. Alba 
Alfageme. 

 

17 novembre 2011  
16.30 
 

Eines legals al nostre context jurídic. Cristina 
Sala. 
 

L’atenció a la víctima de la violència de gènere 
17 novembre 2011  
 

18.30 
 

 

Els estàndards de l’atenció . Júlia Vega. 

23 novembre 2011  
16.00 
 

Necessitats de la víctima  
Beatriu Macià. 

18.00 
 

 

Col·lectius específics: immigració, 
discapacitat, vellesa, adolescents  Beatriu 
Macià. 

 

24 novembre 2011  
16.00 
 

Conseqüències de la violència en la salut de 
les dones. Manel Santiñà. 
 

18.00 Competències interpersonals del personal 
professional. Beatriu Macià. 

 

SEMINARI: Espais de debat i reflexió sobre 
l’abordatge de la violència de gènere 
Dia: 2 desembre 2011 de 9.00 a  14.00  
El programa es lliurarà el dia 16 de novembre 

Eines de valoració de la violència de gènere   
14 desembre 2011 

16.00 
 

Eines de valoració de risc en seguretat 
pública.  Alba Alfageme.  

17.00 
 

Valoració medicoforense en la violència de 
gènere.  Amadeo Pujol. 
 

 

La denúncia, el seguiment de la violència de 
gènere   

14 desembre 2011 
18.00 
 

Àmbit policial. Anna Choy. 

      19.00 Àmbit judicial. Rubèn Sánchez. 

15 de desembre 
16.00 Àmbit serveis socials . Júlia Massip. 

Dificultats del procés judicial 
15 de desembre 
17.00 Causes i explicacions de la dificultat del 

procés judicial. Francisca Verdejo. 

Bones pràctiques en el treball multidisciplinari  
11 gener 2012  
16.30 
 

Principis del treball en xarxa: punts forts i 
febles. Júlia Vega. 

17.30 
 

Cessió de les dades entre els diferents 
operadors de la xarxa. Júlia Vega. 

  

Experiències d’intervenció coordinada. 
Protocols d’actuació i treball en xarxa   
11 de gener 2012 
18.30    Hospital Clínic de Barcelona. Manel Santiñà. 

12 gener 2012  
16.30 
 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  
Membre de l’ICAB 

17.30 

 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mariona  Junyent 

18.30 Circuit Barcelona contra la violència vers les 
dones. Isabel Sánchez i Anna Ballesteros. 

 

18 gener 2012  
16.30 
 

Les conseqüències en els professionals que 
intervenen en la violència de gènere   
Luís Miguel Martín, Ignacio Castro i Adelina 
Avellanas 
 

Casos pràctics de treball multidisciplinari 
20 gener 2012  
 9.00 
 

Anàlisi del procés judicial a partir de casos 
pràctics . José María Gómez. 

14.00 Avaluació de la formació  

Aquest programa és provisional i pot ser objecte de 
modificacions 
 


