
 

L’IMPACTE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN FILLS I FILLES   

 
9.45 h. Recepció de participants 
10 h. Salutació de benvinguda 
 
10.15 h. Conferència 
L’impacte de la violència masclista en els infants, a càrrec de Maria Álvarez, psicòloga clínica i de la 
salut de l’Associació EXIL de l'Institut IFIV. 
 
11.30 h. Pausa 
 
12 h. Taula d’experiències  

La intervenció amb infants i adolescents que es troben en entorns de violència masclista:  
 

• Eines per a l’atenció socioeducativa, a càrrec de Mª Teresa Pérez - Caballero, psicopedagoga i 
presidenta de l’Asociación Deméter por la Igualdad. 
 

• L’atenció psicològica a infants, a càrrec d’Esther Tolosa, psicòloga sanitària i psicoterapeuta a 
l’Espai Essen, especialitzada en violències masclistes. 

 
• Restabliment del vincle maternofilial, a càrrec de Montse Plaza, doctora en Psicologia social 

especialitzada en violències masclistes i maternitat. 
 

13.30 h. Debat 
13.45 h. Cloenda 
 
16.30 a 19 h Taller d’Autodefensa feminista (per a dones), a càrrec de Paula Ibàñez, educadora social 
experta en gènere.      
Lloc: Cívic del Centre Històric (Pl. de l’Ereta) Aforament limitat. 
Si hi voleu participar, ho heu d’indicar en formalitzar la inscripció a la jornada.  
Organitza: Grup de Dones de Lleida                 

 
 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
El públic en general ha d’inscriure’s a través del següent formulari: https://form.jotformeu.com/92552280678364 
El VIII Memorial Hortènsia Alonso està reconegut amb un crèdit ECTS de matèria transversal a l’estudiantat de la UdL. Inscripcions al Centre 
Dolors Piera de la Universitat de Lleida (www.cdp.udl.cat).  
Activitat de formació permanent del professorat reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Inscripcions a l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat de Lleida (www.ice.udl.cat). 
 
Més informació:  
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones- UdL, tel. 973706623,  C/ Jaume II, 71 - centredolorspiera@cdp.udl.cat   
Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones. Ajuntament de Lleida, tel. 973700461, Pl. Fanalets de St. Jaume, s/n  -  
feminismes@paeria.cat  
Creu Roja- Lleida, tel. 973279900, C/ Henri Dunant, 1 - formacio-lleida@creuroja.org   
 
En aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades s’incorporaran en un fitxer propietat de Creu 
Roja, amb la finalitat de tramitar la inscripció a la jornada i l’enviament de documentació. Podran ser cedides a les altres dues entitats organitzadores d’aquesta jornada (UdL 
i Ajuntament de Lleida). Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us atorga la vigent llei orgànica de protecció de dades, mitjançant escrit adreçat 
a Cruz Roja Española, apartat de correus 6053, 28080 Madrid, o per correu electrònic a comunicaciocrlleida@creuroja.org  

VIII Memorial Hortènsia Alonso 
28 de novembre de 2019 

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera  

Campus de Cappont - Universitat de Lleida (C/ Jaume II, 67) 
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