
 

Lloc  
 
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona 
Paranimf 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
 
Inscripció 
 
La inscripció és gratuïta. L’heu de tramitar 
virtualment mitjançant el següent enllaç fins el 
6 de maig de 2014 inclòs, o bé per mitjà 
d’aquest codi QR.  

 
Si el sistema us permet fer la inscripció, 
estareu automàticament admesos a la 
Jornada. Uns dies abans que tingui lloc,  
rebreu un correu electrònic recordatori 
 
L'aforament és limitat i, per tant, si s'omplen 
les places abans de la data indicada es 
tancaran les inscripcions.  
 
Certificats 
 
Els certificats es lliuraran al final de la jornada. 
 
Codi 
 
68/04/01/2014 

 Destinataris  
 
- Professionals que intervenen amb  
víctimes o persones en risc de ser-ho 
- Professionals de l’àmbit de la infància i/o 
l’adolescència 
- Professionals de l’àmbit de la justícia juvenil i 
restaurativa 
- Professors i investigadors universitaris 
- Jutges, fiscals i advocats 
- Estudiants de criminologia, psicologia, dret, 
treball social, educació social, medicina i 
infermeria 
- Altres persones interessades 
 
 
En col·laboració amb: 
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Presentació 
    
La victimització d’infants i joves és un greu 
problema social. Nens i adolescents pateixen 
múltiples experiències de violència, 
vinculades a contextos molt diversos i que, 
com a professionals, hem de conèixer i 
reconèixer. 
 
Aquest any la V Jornada de Victimologia té 
com a objectiu apropar la recerca i el treball 
professional dut a terme des de diverses 
estructures socials per a prevenir la 
victimització infantojuvenil.  
 
L’Estat, els centres educatius, els dispositius 
electrònics, l’àmbit del lleure, els mitjans de 
comunicació o la família, són estructures que 
poden generar victimització, però també 
poden ajudar a prevenir-la.  
 
En aquest sentit, comptarem amb experts i 
referents en les seves respectives àrees de 
treball que ens permetran apropar-nos, des 
d’una perspectiva positiva, a tot allò que 
podem fer com a professionals i ciutadans 
per a prevenir la victimització infantojuvenil. 
 
 
 
CEJFE.TV 
 
Si no podeu assistir a la jornada, podeu 
seguir-la en directe per Internet i formular 
preguntes en línia durant el col·loqui. L’enllaç 
d’accés és: 

http://bit.ly/vjornadavictimologia 

  
 
 
Programa 
 
 
8.30-9.00h 
Acreditació i lliurament de documentació 
 
9.00-9.30h Presentació  
Enric I. Canela Campos 
Vicerector de Política Científica de la Universitat de 
Barcelona (UB) 
 
Josep Xavier Hernández Moreno 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
 
 
9.30-11.00h Ponència 
 
Intervenció en maltractament infantil: L'efecte 
protector d'una inversió dels recursos basada en 
l'evidència 
Joaquín de Paúl Ochotorena 
Catedràtic de la Universitat del País Basc 
 
Presenta: Noemí Pereda Beltran 
Professora titular de la UB i directora del Grup de 
Recerca en Victimització Infantil i Adolescent 
 
11.00-11.30h Pausa 
 
 
11.30-12.45h Taula rodona  
Experiències de recerca 
 
Victimització en joves atesos pel sistema de justícia 
juvenil 
Judit Abat Gil 
Membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil i 
Adolescent 
 
La victimització sexual infantil i el seu tractament per 
part del sistema de justícia penal  
Patrícia Hernández Hidalgo 
Professora de Criminologia de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Secretària de la Societat Catalana de 
Victimologia 

 
 

 
 
 
 
Manuel Gámez-Guadix 
La prevenció del cyberbullying 
Investigador de la Universidad de Deusto 
 
Presenta i modera: Marta Ferrer Puig 
Cap de l'Àrea d'Investigació i Formació Social i 
Criminològica del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada  
 
 
12.45-14.00h Taula rodona  
Experiències professionals i associatives  
 
EAT penal i el menor víctima en el procés penal. 
Reduint la victimització 
José María Hernández Ledesma 
Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic 
Penal. Subdirecció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil 
 
Vulnerabilitat i victimització en els usos adolescents 
de drogues 
Jordi Bernabeu Farrús 
Psicòleg. Servei de Salut Pública. Ajuntament de 
Granollers. 
 
El territori com a protector: projecte RED DE 
PALABRAS  
Pilar Polo Polo 
Responsable de Formació i Sensibilització de la 
Fundació Vicki Bernadet 
 
L’esport d’alt rendiment com a context de risc i de 
protecció per als abusos sexuals 
Gloria Viseras Die 
Campiona d’Espanya Absoluta de Gimnàstica 
Artística i Olímpica a Moscú 1980 
 
Presenta i modera: Carolina Villacampa Estiarte 
Professora titular de Dret Penal de la Universitat de 
Lleida. Societat Catalana de Victimologia 
 
14.30h Cloenda   


