Comissió Científica: Miguel Matute, Pilar
Mariné, Sandra Racionero, Jaume Aguilar, Jorge
Tizón, Francesc Grané
Direcció científica: Francesc Grané
Preu Jornades: 60€.
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Inscripció abans del 17 de gener
de 2020: 45€
Estudiants de l’IUSM-FVB: 30€
Estudiants URL: 40€
Les persones que es vulguin inscriure únicament a la sessió de Rosaura González
poden fer-ho. Preu: 40€
La jornada es pot seguir a través de videoconferència a través de Webex
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La primera Jornada sobre Abusos Sexuals
de la Fundació Vidal i Barraquer té com a
objectiu entendre la profunditat de les marques que els abusos deixen en el psiquisme humà, en l’ànima de qui els ha patit.
Les jornades pretenen fer una anàlisi de tot
l’ecosistema on tenen lloc els abusos sexuals, en la majoria dels casos marcats per
relacions de poder. Volem posar l’accent en
la detecció i l’acompanyament, tant professional –en les seves múltiples facetes- com
personal. Es dedica un apartat als abusos
sexuals en el si de l’Església. Les Jornades,
convocades pel Grup de Recerca Psicologia, Espiritualitat i Religions: Psicopatologia i Salut Mental, són el punt de partida
d’una línea de recerca i, se sumen a unes
línees d’assistència, a persones víctimes
d’abusos sexuals. Les Jornades tenen com a
marc de referència la salut mental.

Lloc: Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer.
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022.
Barcelona Telf. 93 434 00 01
A/e: docencia@fvb.cat
Places limitades.
Es lliurarà certificat d’assistència.

Divendres 14 de febrer

11:00h Pausa.

16h		
Inauguració de les Jornades.
Pere Borràs. President de la FVB
Francesc Grané. Director de les Jornades.

11:30h	
L’estructura sexual humana i conductes.
Ramon Maria Nogués.
Doctor en Biologia i Catedràtic emèrit Unitat
d’Antropologia Biològica, Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb estudis de Pedagogia, Filosofia
i Teologia. En aquest context ha analitzat
qüestions relatives a la neurobiologia de
la religiositat. Ha publicat Sexo, cerebro y
género (, Déus, creences i neurones, Cervell
i transcendència La salut espiritual, entre
d’altres.

16:30h	L’abús sexual i el seu ecosistema cultural
(pensament i social-media).
Dr. Ferran Sáez.
Filòsof, escriptor i professor titular de la facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna, URL. Autor de El
crepuscle de la democràcia (1999), Què (ens)
passa? Subjecte, identitat i cultura a l’era de la
simulació (2003), Populisme: el llenguatge de
l’adulació de les Masses (2018) i La superfície: la vida entre pantalles (2018).
18:30

Pausa.

19:00h La detecció de l’abús sexual.
		
Marta Simó. Pediatra.
Unitat Funcional d’Abusos al Menor de l’Hospital de Hospital Sant Joan de Déu.
21:00

Final de la sessió.

Dissabte 15 de febrer
09:30h	
La recerca científica sobre
intervencions de l’abús sexual eficaces
internacionalment.
Sandra Racionero Plaza.
Investigadora Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona, membre de CREA. Doble
doctorat per la University of Wisconsin-Madison. Ex-Directora del Departament de
Psicologia de la Universitat Loiola Andalusia.
Investigadora en socioneurociència aplicada
a la superació de la violència en les relacions
humanes.

Segon cap de setmana
Divendres 13 de març
16:00h C
 onseqüències psicopatològiques de
les experiències relacionals adverses a
la infantesa a partir d’un estudi amb 250
adolescents.
Mark Dargenfield.
Psicòleg clínic. Coordinador de l’ECID de
la Fundació Vidal i Barraquer. Professor
a l’IUSM Vidal i Barraquer (URL) i AMBIT
Trainer a l’Anna Freud National Centre for
Children and Families, Londres
18:00h Pausa.
18:30h	
Les organitzacions psicopatològiques
de la relació en l’abusador.
Jorge L. Tizón.
Doctor en Medicina, psiquiatra i neuròleg,
psicòleg i psicoanalista. Professor de l’IUSM
Vidal i Barraquer, URL. Ha dirigit diversos
equips pilot d’assistència comunitària en la
sanitat pública, entre ells l’Equip de Prevenció i Atenció Precoç als Pacients en risc de

Psicosi. Ha publicat entre d’altres El humor
en la relación asistencial, El Poder del
miedo, ¿Bioingenieria o medicina?, Pérdida, pena, duelo: vivencias, investigación y
asistencia, Entender las psicosis, Familia
y psicosis, Psicopatologia del poder: Un
ensayo sobre la perversión y la corrupción.
21:00h Final de la sessió.

Dissabte 14 de març
9:30h

 es marques en l’ànima dels abusos. Del
L
maltractament al tractament.
Teresa Ferret.
Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta i Psicoanalista de la SEP-IPA. Membre de la UPPIJ
de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver,
i supervisora del CSMIJs i Hospital de Dia
d’adolescents del Hospital Universitari
Institut Pere Mata. (HUIPM). Ha publicat
Del maltractament al tractament: algunes
reflexions sobre l’abús dels infants (2017),
conjuntament amb Jordi Sala.

11:30h Pausa.
12:00h	
Acompanyament a persones víctimes
d’abusos a l’interior de l’Església (1).
Rosaura González Casas.
Centro de Protección del Menor.
Universidad Gregoriana. Roma.
13:30h Final sessió matí.
15:00h	
Acompanyament a persones víctimes
d’abusos a l’interior de l’Església (2).
Rosaura González Casas.
Centro de Protección del Menor.
Universidad Gregoriana. Roma.
19:00h Final de la Jornada.

