
 

 
 

 

Jornada formativa: 

DETECCIÓ I ABORDATGE 

DE LA VIOLENCIA MASCLISTA A L’EMBARÀS 

23 de febrer i 2 de març de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc: Universitat de Barcelona 

Aula 210. Aulari Campus de Bellvitge  

Feixa llarga s/n  

Hospitalet de Llobregat 

 

Activitat realitzada amb el suport RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” 

amb la col·laboració de l’ACUP. 

Projecte 2016ACUP-083. Prevenció i detecció de les violències de gènere durant l’embaràs: De la 

violència masclista a la Violència obstètrica 

  



 

 
 

 

23 de Febrer de 2018 

 

9-9,30. Presentació del curs 

9,30-10,30. Investigació-acció com a mètode de 

recerca en detecció i abordatge de violència 

masclista a la gestació 

 Dra. Montserrat Payà Sánchez.  

Facultat de Pedagogía. Universitat de Barcelona 

 Dra. Josefina Goberna Tricas.  

Facultat Medicina i Ciències de la Salut. 

Universitat de Barcelona 

 

10,30-11. Descans 

 

11-15. Comprendre per acompanyar. Estratègies 

per a la detecció i l’abordatge de la violència de 

gènere 

 Roser Mateos Perea 

 Annabel Morera Bocanegra 

Centre d’Atenció i Informació a la Dona. 

L’Hospitalet de Llobregat 

 

 

 

 

2 de Març de 2018 

 

9-10. Els qüestionaris coma eina de detecció de 

la violència de gènere  

 Analía Gómez Fernández.  

ASSIR Delta del Llobregat, ICS 

10- 11,30. Aspectes ètics en l’abordatge dels 

casos de violència de gènere a l’embaràs 

 Júlia Martin Badia.  

Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona 

 

11,30-12 Descans 

 

12-14.- Cómo generar confianza a través del 

lenguaje en el diálogo entre matrona y paciente  

 Diana Yoldi Olite 

Inteligencia en el lenguaje. Madrid 

14-15.- Aspectes jurídics en la detecció de la 

violència de gènere en l’embaràs  

 Àngels Vivas Larruy 

Magistrada. Audiència Provincial Barcelona 

 

 

Curs adreçat a llevadores i altres professionals de la salut interessats en el tema.  

Places limitades, inscripció gratuïta, per ordre d’inscripció. Oberta fins el 15 de febrer de 2018 a: 

violenciasembarazo@gmail.com 

En el mail cal indicar: Nom, cognoms, DNI, lloc de treball i telèfon de contacte. 

 

mailto:violenciasembarazo@gmail.com

