
CAP A LA BARNAHUS
WEBINAR

Una eina per a millorar l’atenció a la infància víctima 
de violència a la Comunitat Valenciana

Patrocina: Col·laboren:

Organitza:



Dues formacions dirigides a professionals que intervinguen en el procés d’atenció a la infància víctima de violència, 
i altres persones interessades a ampliar el seu coneixement sobre la matèria.

S’analitzarà la realitat actual del sistema de protecció i atenció a la infància víctima de violència en la Comunitat 
Valenciana, i s’identificaran elements de millora mitjançant la presentació de les característiques del model 
Barnahus (Casa dels Xiquets). Model que constitueix una oportunitat d’innovació en forma d’un nou disseny 
d’atenció integral a la infància víctima de violència.

Inscripció gratuïta fins a completar aforament: https://forms.gle/nAFxiTSiUiBxPdJw5

Les indicacions d’accés a les sessions es remetran per correu electrònic a les persones inscrites. 

Suport: yohara.quilez@savethechildren.org

1ª SESSIÓ:  DILLUNS 1 de MARÇ 2021 de 16:00 a 19:00 

PROCÉS JUDICIAL I REVICTIMITZACIÓ DE LA INFÀNCIA.

16:00 - Avanços i situació actual a la Comunitat Valenciana.  
 Rosa Molero Mañes, Directora general d’Infància i Adolescència.

16:30 - Revictimització: concepte i conseqüències en la infància víctima.  
 Noemí Pereda Beltrán, Doctora en psicologia y professora titular de victimologia a la Universitat de Barcelona.  

 Directora del GReVIA.

17:00 - Infància víctima i procés judicial a la Comunitat Valenciana.  
 Carlos Escorihuela Gallén, Fiscal delegat de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Castelló. Doctor en dret i  

 professor associat de dret processal de la Universitat Jaume I de Castelló.

17:30 - Perspectiva general i dificultats trobades per l’advocacia.  
 Juan Molpeceres Pastor, Lletrat i membre de la Secció del Menor de l’ICAV – Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

18:00 - Aproximació al context islandés.  
 Kolbrún Benediktsdóttir, Fiscal de l’audiència en Reykjavík i cap del departament que processa els crims violents i  

 delictes sexuals més importants a Islàndia.

18:30 - Presentació informe Barnahus Comunitat Valenciana. Elements de la futura Llei orgànica  
           de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.  
 Cristina Sanjuán Vázquez, Tècnica de Polítiques d’Infància especialista en violència en Save the Children. 

 
2ª SESSIÓ: DIMARTS 9 de MARÇ 2021 de 16:30 a 19:30 

MODEL BARNAHUS: TESTIMONIATGE DE LA VÍCTIMA I BONES PRÀCTIQUES.

16:30 - Presentació del model Barnahus.  
 Bragi Guðbrandsson, Membre del Comité de Drets del Xiquet de Nacions Unides i fundador del model Barnahus.

17:00 - L’entrevista forense.  
 José Ramón Juárez López, Doctor en psicologia per la Universitat de Girona i psicòleg forense especialitzat.

17:30 - Dificultats en la intervenció psicològica amb infància víctima a la Comunitat Valenciana.  
 Cristina Gil Almenar, Col·legi Oficial de Psicologia Comunitat Valenciana.

18:00 - Atenció psicològica i funcionament general de la Barnahus.  
 Paola Cárdenas, Psicòloga clínica i forense amb experiència laboral en la Barnahus de Reykjavík.

18:30 - Estàndards de qualitat i implementació del projecte pilot Barnahus de Tarragona.  
 Emilie Rivas, Tècnica “Leader Project” Barnahus en Save the Children.

19:00 - L’enfocament de drets d’infància en l’atenció a xiquets i xiquetes víctimes de violència.   
 Jorge Cardona Llorens, Catedràtic de dret internacional públic i ex membre del Comité dels Drets del Xiquet.

WEBINAR GRATUÏT PLATAFORMA ZOOM

https://forms.gle/nAFxiTSiUiBxPdJw5
mailto:yohara.quilez@savethechildren.org

