SEMINARI: els maltractaments i abusos sexuals en la infància
i l'adolescència.
Els maltractaments i abusos exercits contra els infants i adolescents són una
realitat que sovint es manté oculta i és difícil de detectar, perquè moltes
vegades no ho poden verbalitzar o no són conscients de la gravetat dels fets.
Qualsevol forma de violència exercida, és inacceptable en una societat
moderna i avançada, tant si es dona en l’àmbit familiar, en el lleure o en àmbits
institucionals, considerats espais de protecció i de seguretat.
Aquests seminari es portarà a terme en tres sessions
Dia 6 d'octubre
Què vol dir tractar bé un infant? Què és un infant? Un edifici en
construcció! amb FRANCESC DOMINGO SALVANY
Doctor en Medicina y Cirurgia per la UAB, especialitat Pediatria.
Membre cofundador de l’ACIM, Associació Catalana per la Infància
Maltractada.
Treballa al Centre d'Assistència Primària de Balaguer.
Professor associat de Clínica Pediàtrica Extra hospitalària a la Facultat de
Medicina de la UdL.
Te 15 publicacions i ha participat en més de 75 articles científics.

Dia 10 de novembre
“No estan sols, no els deixem sols” amb SUSAGNA NEVADO GUTIERREZ
Llicenciada en Psicologia per la UB.
Màster en Teràpia Familiar i en Recerca Clínica en la UdL.
Professora de la Facultat de Psicologia, Educació Social, Pedagogia i Treball
Social de la UNED.
Docent del Màster en psicopatologia, psicologia legal i forense, maltractament i
abús sexual infantil.
Treballa en el CSMIJ de St. Joan de Déu de Lleida, a nivell assistencial i
docent.
Dia 15 de desembre
L'abús sexual infantil: una xacra social encara pendent d’atendre amb
CARME TELLO CASANY
Doctora en Psicologia per la Facultat de Medicina de la UdL. Professora
associada a la Facultat de Medicina.
Formació, Docència i Recerca del CSMIJ de Lleida.
Presidenta, de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) i de la
Federació d'Associacions per la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI).
Ha publicat i compartit publicacions a nivell nacional i internacional. En
premsa: "Voces de familia. Parentalidad positiva, tarea conjunta" (2020).

