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Programa 

 

9.30 h: Presentació: Núria Clèries Nerín, directora del CEJFE i Gisela Torns Payà, directora 

General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 

 

10.00 h: Presentació de les guies Recomanacions per a familiars i per a professionals quan hi ha 

una revelació de violència sexual en nens, nenes i adolescents a càrrec de Montserrat 

Bravo Correa, psicòloga forense de l’Equip d'Assessorament Tècnic Penal de Barcelona i 

Josep Ramon Juárez López, psicòleg forense de l’Equip d'Assessorament Tècnic Penal 

de Girona. 

 

10.30 h:  Situacions i necessitats de les víctimes a partir de la revelació. Olga Puig Navarro, 

psicòloga clínica infanto-juvenil del Programa de prevenció i tractament de les seqüeles 

psíquiques en dones agredides sexualment. Institut de Neurociències. Servei de Psiquiatria 

i Psicologia infantil i juvenil. Hospital Clínic de Barcelona. 

 

10.45 h: Preocupacions de l’entorn familiar, acompanyants de les víctimes i els professionals a 

partir de la revelació. Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg i agent d’igualtat. 

 

11.00 h: La intervenció en l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Isabel Berdeal Blasco, 

psicòloga de l’OAVD de Terrassa. 

  

11.10 h: La intervenció en el procediment judicial. Ma. Antònia Coscollola Feixa, magistrada al 

Jutjat d’Instrucció núm. 24 de Barcelona. 

 

11.20 h: Debat i propostes de futur  

 

11.30 h: Finalització jornada 

 

Moderador: Manel Capdevila Capdevila, cap de la Unitat d’Investigació en Execució Penal del 

CEJFE 

Guies per a la intervenció  
en infància i adolescència en casos  

de revelació de violència sexual 
Recomanacions per a professionals 

Recomanacions per a familiars 
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Formació oberta 

http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/destacats-recerca/guies/
http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/destacats-recerca/guies/


 
 

 

cejfe 
Presentació 
 

En aquesta jornada es presentaran les guies per a la intervenció en infància i adolescència en casos 
de revelació de violència sexual. S’han editat unes recomanacions per a professionals i unes 
recomanacions per a familiars. Aquest material neix com una de les respostes a donar en les 
conclusions i propostes d’una recerca elaborada pels autors i finançada pel CEJFE.  

Aquestes recomanacions i orientacions volen servir com a pauta inicial en el moment de la revelació 
o del descobriment de la violència sexual que han viscut nens, nenes i adolescents (NNA) i estan 
enfocades a dos col·lectius: a) la família i persones properes a l’entorn del NNA i b) els equips de 
professionals que es trobin acompanyant-los a partir de la revelació, amb una finalitat clara de reduir 
la victimització secundària. 

Les guies s’han dissenyat com un material de suport que destaquin les pautes d’actuació a seguir per 
part de les institucions i persones adultes que es troben i/o actuen a partir de la revelació de la 
violència sexual. En la presentació es farà èmfasi en l’obligació que aquests i altres materials siguin 
sent molt respectuosos amb les necessitats, personalitat i circumstàncies particulars dels NNA, a 
més de tenir en compte la vivència pròpia que hagin pogut tenir de la violència sexual. Les guies 
volen ser una eina més cap el treball interdisciplinar i interinstitucional que permeti minimitzar 
l’impacte que aquesta experiència traumàtica pot tenir en la vida dels NNA, per la formació encara 
molt embrionària de la personalitat i la seva dependència de les figures adultes que els/les hauríem 
de protegir. 

Les guies es poden consultar i descarregar a http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/destacats-

recerca/guies/ 

Destinataris 
 

Professionals del Departament de Justícia, especialment referents de l’Atenció a la Víctima; 
professionals de l’Administració de Justícia i especialment dels Jutjats penals, professionals del 
Departament de Salut i especialment dels serveis d’urgències, pediàtrics, i salut mental;  
professionals del Departament d’Interior i especialment relacionats amb l’Atenció a la Víctima del 
delicte; professionals de l’Atenció a la Infància i especialment de la DGAIA, grups d’interès en la 
defensa dels Drets dels Infants, i també qualsevol altra persona interessada. 
 

 

Inscripcions i retransmissió 

Aula virtual Zoom 
 
Inscripció web. Data límit d’inscripció: 9 de juny o fins que s’exhaureixin les places. Si el sistema us 
permet fer la inscripció, estareu automàticament admesos. 
L’assistència és gratuïta.  
Posteriorment, es lliurarà certificat d’assistència.  

El dia abans de la jornada enviarem a les persones inscrites l’enllaç per poder seguir-la en directe a 
través de la plataforma ZOOM.  

 

Les recerques i les guies publicades pel CEJFE estan disponibles a:  

http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg 
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