29 de novembre, sala Jaume Magre

EL SUPORT PSICOLÒGIC
EN LES SITUACIONS
DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA

JORNADA:

Organitza:
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
Comissió d’Avaluació i Seguiment del Protocol d’atenció a les dones
en situació de violència masclista al municipi de Lleida
Informació i inscripcions:
Casal de la Dona / REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT
* Plaça Fanalets de Sant Jaume, s/n
25002 Lleida
973 700 461· Fax: 973 700 626
politiquesigualtat@paeria.cat
www.paeria.es/politiquesigualtat

PROGRAMA
09.45 h Inauguració de la jornada a càrrec de les
autoritats.
10.00 h Conferència Els vincles amorosos. Eines
per construir relacions afectivosexuals lliures de
violència masclista, a càrrec de Fina Sanz, directora de l’Instituto de Terapia del Reencuentro, psicoterapeuta, sexòloga i pedagoga.
10.45 h Conferència El suport psicològic en els
processos de recuperació en situacions de violència masclista. Propostes teòriques i modalitats d’intervenció, a càrrec de Leonor Cantera,
professora titular de psicologia de la UAB.
11.30 h Pausa
12.00 h Conferència Històries de vida, històries
de violència. L’experiència de treball en un servei d’atenció psicològica a dones que han patit
violència masclista, a càrrec d’Elvira Aparici, psicòloga i terapeuta clínica.
12.45 h Debat

13.00 h Presentació dels serveis locals de suport
psicològic en les situacions de violència masclista a càrrec de la coordinació de la CAiS.
1. Els Serveis d’Orientació Psicològica dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
2. El servei d’atenció psicològica urgent per a
dones víctimes de violència masclista en situació d’acollida d’emergència.
3. El treball terapèutic en el servei d’acolliment i
recuperació per a dones en situació de violència masclista.
4. Els serveis judicials de suport psicològic: orientació i atenció en crisi.
5. Programes de tractament amb agressors.
6. Programa Crisàlide.

14.00 h Serveis de suport psicològic generals.
1. Suport psicològic en els serveis socials bàsics
municipals.
2. Psicoconsulta jove.
3. Orientació psicològica a les persones immigrades, refugiades o sol·licitants d’asil.

14.30 h Cloenda a càrrec de les autoritats

