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El nou Protocol d'actuació davant de maltractaments en la infància i 
l'adolescència requeria un enfocament que anés més enllà de les 

situacions agudes de maltractament centrades en l'àmbit hospitalari i 
que incorpori l'apoderament dels professionals sanitaris de l'atenció 

primària i comunitària tant en la promoció del bon tracte per evitar el 
maltractament com la posada a disposició d'eines i directrius per 
gestionar la prevenció, la detecció precoç i l'atenció i/o remissió de casos, 

així com la rehabilitació de les víctimes una vegada hagin estat ateses 

pels serveis més especialitzats. 

 

L'actuació especialitzada passa per la consolidació de l'actual xarxa 

d'hospitals territorials referents per a l'atenció d'urgència i l'ampliació 

dels equips funcionals d'experts per als casos d'abús sexual i 
maltractament greu, ubicats estratègicament en cada regió sanitària. 

 

Com a novetat, cal remarcar que el protocol tracta l'actuació en 

l'acompanyament de la dona gestant per evitar les situacions que poden 

comportar maltractament prenatal. 
 

Per a l'abordatge del maltractament, el protocol incideix constantment 
en l'actuació conjunta i coordinada dels diferents nivells assistencials i 
professionals, que no només hauran d'interactuar entre ells en l'àmbit 
sanitari, sinó que hauran de col·laborar estretament amb els serveis 

socials, l'estament jurídic i de seguretat, garantint en tot moment la 

protecció i el benestar de l'infant i l'adolescent. 

Objectiu de l'acte de presentació 

Sensibilitzar els professionals sobre la importància d'una visió global i 

integradora. 

Incentivar una actitud proactiva dels professionals sanitaris en la 

prevenció i actuació. 

Donar a conèixer les novetats del nou protocol. 

Escenificar el rol dels diferents nivells assistencials i perfils dels 

professionals. 

Emfatitzar l'actuació conjunta i coordinada. 

Presentació del nou equip funcional d'experts en abús sexual i 

maltractament greu a Barcelona ciutat.



12'30 h - 12'45  h

Ponència principal 

"Aspectes ètics en la prevenció i actuació davant dels maltractaments 

infantils a la infància i l'adolescència" 

Begoña Roman, presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de 

Catalunya , i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i del Consell 
Assessor de Salut Pública

12'45 h - 13'15 h

13'20 h - 14'40 h

Benvinguda 

Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona 

Ester Cabanes, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Taula. Principals novetats del nou Protocol, la seva aplicació en el 

territori i la seva visió de futur 

Moderadores: 

Conchita Peña, directora d'Atenció al Ciutadà i Participació. Consorci 
Sanitari de Barcelona 

Begoña Pujana, cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 

de Barcelona ciutat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

Ponents: 

Anna Fàbregas, pediatra i responsable de l'equip funcional d'experts 

de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 

Manel Enrubia, pediatre i director del Centre d'Atenció Pediàtrica 

Integral de Barcelona Equerra 

Soledad Canut, treballadora social de l'ABS Universitat / Línia 

Pediàtrica del CAP Manso 

Albert Torné, psicòleg clínic del Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ) de Sant Andreu 

Eva Vela, llevadora i coordinadora de l'Atenció a la salut sexual i 
reproductiva (ASSIR) Dreta 

 

Debat 

 

 Cloenda 

Assumpta Ricart, gerent de Salut i Atenció Integrada de l'Àrea 

d'Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut 
Rosa Pérez, sub-directora general d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Carmen Cabezas, sub-directora general de Promoció de la Salut. 
Departament de Salut 
Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona 

Programa

14'40 h - 15'00 h

13'15 h - 13'20 h

12'00 h - 12'30 h Recepció de l'acte 

 

Vídeo 

 


