SESSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Agressors de parella: intervenció i prevenció de la reincidència
26 de setembre de 2017
Presentació

Programa

En aquesta Sessió es presenten els resultats de dues investigacions relacionades
amb projectes concrets que treballen la intervenció en violència de parella. El primer
en mesures penals alternatives i el segon en centres penitenciaris.

16.00 h: Inauguració a càrrec de Gabriel Capilla Vidal, director del CEJFE.

En concret la primera investigació que es presenta, feta amb el suport econòmic del
CEJFE mitjançant les beques de col·laboració per a la recerca, mostra els resultats
obtinguts en el treball amb agressors de parella condemnats a fer un programa
formatiu en mesures d’execució a la comunitat a la demarcació de Girona.
S’explicaran els resultats i l’avaluació de l’eficàcia del programa aplicat.
La segona presentació abasta dues temàtiques: per un costat la presentació dels
resultats d’un estudi sobre l’impacte de l’empresonament en els condemnats per un
delicte de violència de gènere a Barcelona entre els anys 2003/2006. D’altra, la
proposta d’una recerca de continuïtat que treballi enfocaments integrals d’aquest
fenomen i estudiar simultàniament les característiques de l’ofensor, de la víctima i de
la seva relació, per detectar les intervencions institucionals que millor puguin
contribuir en placar aquest problema social.

Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Sala d’actes
C/ Ausiàs Marc, 40. Barcelona

Retransmissió en directe
Si no podeu assistir a la Sessió, podeu seguir-la en directe o veure-la posteriorment al
canal de YouTube del CEJFE:
https://www.youtube.com/channel/UCYjZw3wnM_1SB3Cn-UlL6Iw

16.15 h: Presentació de la recerca La motivació al canvi dels agressors de parella que
realitzen un programa formatiu: aplicació pilot del Pla d’intervenció
motivacional, a càrrec de dos de les seves autores Ana Martínez Catena,
tècnic d'investigació Grup d'Estudis Avançats en Violència (UB) i Núria Iturbe
Ferré, coordinadora del Servei d'Acompanyament Postpenitenciari d’Intress.
16.45 h: Presentació de l’estudi La violència de gènere en perspectiva longitudinal:
resultats preliminars i línies futures de recerca, a càrrec de dos dels seus
autors Jorge Rodríguez-Menés, professor del Departament de Ciències
Polítiques i Socials (UPF) i Martí Rovira Sopena, investigador del
Departament de Dret (UPF).
17.15 -18.00 h: Col·loqui i fi de la sessió.

Inscripció
Inscripció web. Data límit d’inscripció: 21 de setembre de 2017 o fins que s’exhaureixin
les places. Si el sistema us permet fer la inscripció, estareu automàticament admesos.
L’assistència és gratuïta. Posteriorment, es lliurarà certificat d’assistència.

Destinataris
Professionals de l’execució penal, tant de serveis penitenciaris com de mesures penals
alternatives, professionals d’entitats del tercer sector, estudiants, i també qualsevol altra
persona interessada.

Les recerques publicades pel CEJFE estan disponibles a:
http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/

