SE SS IÓ T E M ÀT I CA O N- LI NE

MALTRACTAMENT INFANTOJUVENIL I PANDÈMIA
Una perspectiva actual
19 de novembre de 18 a 19:30 h
Seu virtual del COPC

#SEÑALDEAYUDA
I UNA CAMPANYA CONTRA EL
MALTRACTAMENT INFANTIL

Presentació
En commemoració del Dia Internacional dels Drets als Nens, Nenes i Adolescents, des de
l'ACIM organitzem aquesta sessió amb un doble objectiu: reflexionar i aportar dades sobre
la situació actual del maltractament infantil i adolescent, i presentar oficialment el
llançament d'una campanya de sensibilització i visibilització del maltractament a menors,
especialment important durant la pandèmia de la COVID 19. La iniciativa està promoguda
per l'ACIM i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, la Fundació Fernando Angulo, el COPC i l'agència de publicitat Proximity.

Programa
18:00h Inauguració, a càrrec de Carmen Tello, doctora en psicologia, presidenta de l'ACIM, i

Roger Ballescà, vicesecretari de la Junta de Govern del COPC i coordinador de la
Comissió d'Infància i Adolescència del COPC.
18:15h Taula rodona: mirada multidisciplinar del fenomen del maltractament infantil i

adolescent durant la pandèmia. Aportacions des de la prevenció:
Programa per a la prevenció i atenció de l'abús sexual infantil. Teresa Juanmartí, técnica
del Departament de Promoció de la Infància, Ajuntament de Barcelona
No tot és COVID: altres perills per a la infància i adolescència en temps de pandèmia. Ana
M. Greco, investigadora al grup de recerca en victimització infantil i adolescent
(GReVIA) de la Universitat de Barcelona
Protocol d'actuació davant el maltractament en la infància i adolèscencia en l'àmbit de la
salut a Catalunya. Estratègia d'intervenció en temps de la COVID 19. Albert Giménez,
tècnic superior de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, Secretaria de
Salut Pública, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
Modera: Nacha Silva, psicòloga especialista maltractament, Fundació Ferran Angulo, ACIM
19:15h Presentació de la campanya contra el maltractament: #SEÑALDEAYUDA. Mònica

Torres, psicòloga especialista en maltractament, Fundació Ferran Angulo i ACIM
19:30h Tancament

Dirigit a
Tots aquells professionals que
tinguin relació amb la infància i
l'adolescència (àmbit salut, social,
educació, etc.).

Amb el suport de

Inscripcions
Clica a
l'enllaç per
inscriure't:

https://www.copc.cat/cursos/214
9/Sessio-Tem-ticaMaltractament-Infanto-Juvenil-iPand-mia-Una-perspectivaactual-FORMACIO-ONLINE-

