
 
Objectius: 
 
- Identificar l’afectació emocional fruit de l’atenció a les dones que 
es troben en situació de violència masclista 
- Reflexionar sobre la necessitat de cura dels professionals que 
atenen dones en situació de violència masclista 
- Obtenir eines per la millora de l’estrès, el burn out i la fatiga de 
compassió derivades de l’atenció a les dones en situació de 
violència masclista 
 
Dirigit a: 
 
Professionals que conformen la Xarxa Local d’Atenció a la violència 
masclista de la ciutat de Lleida, dins de l’àmbit judicial, policial, 
social i de salut. 
 
Inscripcions:  
 
S’ha d’enviar un correu electrònic a mjlavernia@gss.scs.es abans 
del dia 26 de novembre especificant: 
 
-        Nom 
-        Lloc de treball 
-        Professió 
 
Certificació: 
 
Totes les persones que vulguin rebre certificat de participació per 
part de l’Institut d’Estudis de la Salut, han d’omplir la fitxa adjunta 
de preinscripció i manar-la a la mateixa adreça de correu 
electrònic espcificada.  
 
 
Aforament màxim 100 persones. 
La inscripció es farà per rigorós ordre de recepció dels correus electrònics. Es 
prioritzaran els professionals que estan en Serveis d’Atenció Directa a dones en 
situació de violència masclista. 

 
 
 
8:30 h. RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ 
 
8:45 h. INAUGURACIÓ DE LA JORNADA 
Degà de La Facultat de Medicina: Dr. Joan Ribera 
Gerent de GSS: Dr. Felip Infiesta 
 
9:00 h – 10:00 h  CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Sra. Henar Sastre, infermera AP Centro de Salud Tres Cantos, 
Madrid. Formadora de formadors en prevenció de violència de 
gènere, Agencia Laín Entralgo de la Comunitat de Madrid.  
 
10:00 h a 10:30 h PAUSA  
 
10:30 h – 13:00 h TALLERS conduïts per professionals de la Salut 
Mental i amb experiència en l’àmbit de l’atenció en violència de 
gènere: 

- Sra. Alícia Clarisó – Treballadora Social 
- Sra. Marta Cobo - Psicòloga 
- Sra. Gemma Gallart – Psicòloga 
- Sra. Ester Idini - Psiquiatra 
- Sra. Pilar Mariné - Psicòloga 
- Sra. Pilar Quejido – Treballadora Social, professora de la UdL 
- Sr. Joan Serra -Psicòleg 
- Dra. Marta Trepat – Psicòloga, professora de la Udl 

 
13:00 h – 13:15 h CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
13:15 h – 14:15 h CONFERÈNCIA DE CLOENDA 
Dr. Josep Castillo, psicòleg clínic i psicoterapeuta. Psicòleg de 
l’Associació In via. Professor de la URL. Membre del grup de recerca 
de parella i família del Departament d’Investigació de la Fundació 
Vidal i Barraquer.  
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
     Organitza:  

 
Xarxa Local d’Atenció a les Dones 
en Situació de Violència Masclista de Lleida 
 
 
 
 
Agraïments en l’organització a la Comissió de Recerca i Docència del 
Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions i a la Comissió de Salut 
de la Xarxa Local d’atenció a les dones en situació de Violència de 

masclista de Lleida. 

 
Col·labora: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JORNADA INTERNA DE FORMACIÓ:  
“La cura dels professionals que treballen en 

l’atenció a les dones en situació de  
violència masclista” 

       
 

 
 

 
4 de desembre de 2009  
Facultat de Medicina  

Aula Magna 

 


