
JORNADA SOBRE PREVENCIÓ, VALORACIÓ I TRACTAMENT 
D’INFANTS VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS I DE MENORS 

AGRESSORS SEXUALS

Dijous 15 de març

Sala d’Actes de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de les Illes Balears



JORNADA SOBRE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL (ASI)

Us convidam a participar en aquesta jornada gratuïta, dirigida al món professional dels serveis socials, l’educació, la sani-
tat, la justícia i la policia que treballa amb infants. Us demanam que confirmeu l’assistència mitjans un correu electrònic a 
lmadrover@imas.conselldemallorca.net, per poder garantir que disposam de l’espai adequat i necessari.

La Coordinació de Menors i Família de l’IMAS té la re-
sponsabilitat d’atendre els menors que són víctimes de 
maltractaments, negligències i abusos sexuals per part 
dels progenitors i/o responsables legals. Aquest fet ens 
apropa al patiment dels infants i ens fa testimonis de les 
conseqüències greus que aquests fets produeixen en la 
psique, les emocions i la moral d’aquests infants. Dissor-
tadament, malgrat tota la sensibilització social vinculada 
a la infància, els mitjans importants que s’han posat a 
l’abast per poder tenir cura del benestar d’aquests nins 
i l’avanç d’una visió social dels drets de la infància, els 
maltractaments i els abusos a la infància, agreujats fins 
i tot per aquesta crisi econòmica i de valors que patim 
a la nostra societat, continuen formant part de la trista 
realitat. Sabem cert que aquests nins i nines que els han 
viscut en silenci, necessiten anys d’ajuda i d’atenció per 
poder superar-los. També és important afirmar que molts 
aconsegueixen sobreposar-se, amb una meravellosa ca-
pacitat de resiliència o resistència a l’adversitat. 

Mitjançant la jornada sobre l’abús sexual infantil (ASI) de 
dia 15 de març, a la sala d’actes del Col•legi d’Advocats 
de les Illes Balears, volem compartir amb el món profes-
sional vinculat amb la infància quins són els esforços 
que s’estan fent actualment des de les diferents admin-
istracions i des de la societat civil per donar resposta a 
aquesta xacra, l’abús sexual. 

Volem analitzar aquest fenomen des de diferents òp-
tiques: 
La prevenció de l’ASI, amb esforços meritoris d’entitats 
com RANA o d’administracions municipals, mitjançant 
el treball comunitari i de coordinació, com és el cas de 
l’Ajuntament de Calvià. 
La notificació i valoració dels abusos sexuals, amb eines al 
nostre abast com el Registre Unificat de Maltractaments 
(RUMI) que es troba en fase d’implantació, amb els equips 
que hi intervenen de les administracions insulars i de la 
comunitat autònoma (UVASI, RUMI), amb els equips espe-
cialitzats de les policies (EMUME, SAF) o amb els profes-
sionals de fiscalia i de la Clínica Médico Forense. 
I, finalment, volem analitzar el tractament especialitzat 
dels menors amb pares no protectors (SIF, IMAS), dels 
menors amb pares protectors (UTASI, CAIB), d’adults que 
han estat víctimes d’abusos durant la infància (RANA) i 
també de menors que han estat abusadors sexuals, per-
què molts d’ells han patit prèviament abusos («ATURA’T», 
CAIB ).

Olga Guerra i Kieran MacGrath són dos professionals de 
reconegut prestigi nacional i internacional en el camp del 
tractament dels menors víctimes de l’abús sexual i dels 
menors agressors que compartiran amb nosaltres la 
seva àmplia experiència i reflexió.



PROGRAMA

9 h InauguracIó
  - Teresa Martorell, coordinadora de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
  - Margalida Ferrando, directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial; Conselleria  
  sde Salut, Família i Benestar Social (CAIB)

9.15 h – 10.15 h PonèncIa «Dificultats en el treball amb nins i nines víctimes de l’abús sexual dintre del marc de la protecció infantil i  
                la justícia»

  - Olga Guerra, psicoterapeuta infantil (SIF)
  Presentador: Serafín Carballo, cap del Servei d’Infància i Família del Servei de Menors i Família de l’IMAS

10.15 h – 10.30 h Debat

10.30 h – 11.15 h tauLa roDona «La prevenció de l’abús sexual (aSI) a Mallorca» 
  - Beatriz Benavente, coordinadora i psicòloga de RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados)  
  - Conxa Casado, Cap del Servei de Benestar Social i Sanitat de l’Ajuntament de Calvià

  Coordinadora: Antònia Cerdà, tècnica de l’equip de planificació del Servei de Menors i Família de l’IMAS

11.15 h – 11.45 h DeScanS

11.45 h – 13.15 h  tauLa roDona sobre «notificació i valoració de l’abús sexual» (aSI)
  «Valoració i credibilitat del testimoni d’infants víctimes d’abusos sexuals»
  - Carmen Martínez i Gabriela B. Serra, psicòlogues de la Unitat de Valoració de l’Abús Sexual Infantil (UVASI) del Servei de  
  Menors i Família (IMAS)
  «L’especificitat dels abusos sexuals dins del protocol del maltractament infantil» ruMI (registre unificat de Mal 
  tractament Infantil)
  - Myriam Carrero, tècnica de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial,  
  Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Servei de Menors (CAIB) i membre de l’equip ATURA’T
  «Paper del peritatge forense en l’abús sexual infantil»
  - Javier Torres, psicòleg de la Clínica Médico Forense i president del COPIB  

  Coordinador: Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Menors i Família de l’IMAS



 13.15 h – 14.30 h  Debat «La investigació en el marc policial i judicial de l’abús sexual infantil (aSI)»  
  eMuMe (Equip dona i menors) de la Guàrdia Civil
  SaF (Servei d’Atenció a la Família) del Cos de la Policia Nacional
  Fiscalia, Rosario García Guillot, fiscal en cap de Menors «Les proves preconstituïdes per possibili tats i limitacions»
  Coordinadora: Joana Roca, cap de la Secció d’Atenció Territorial Llevant de Menors i Família de l’IMAS

14.30 h  PauSa 

16 h – 17 h  PonèncIa «tractament d’infants agressors sexuals - el programa “atura’t”» 
  - Kieran McGrath i Child Welfare, consultant i consultor del programa «ATURA’T»

  Presentador: Joan Miquel Roca Gamundí, cap del Servei de Famílies de la Direcció General de Família, Benestar Social i  
  Atenció a Persones en Situació Especial, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social (CAIB)

17 h - 17.15 h  Debat

17.15 h - 18.15 h tauLa roDona sobre «el tractament de l’abús sexua infantil (aSI)» 
   «tractament de la desregulació emocional en joves víctimes d’abús sexual amb mesures de protecció jurídica: tras 
  torn límit de la personalitat o estrès posttraumàtic»

  - Guillem Morales, psicòleg i psicoterapeuta del SIF
  «tractament de menors que han patit abusos, amb pares protectors»
  - Elena González i Carolina Moñino, psicòlogues terapeutes de la Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil (UTASI) de la  
  CAIB
  «Programa d’atenció Psicològica a adults Víctimes d’abús Sexual en la seva Infància»
  - Beatriz Benavente i Sonia Cortejarena, psicòlogues de RANA 

  Coordinador: José Fernández, cap d’Atenció Territorial Ponent del Servei de Menors i Família de l’IMAS

18.30 h concLuSIonS I ProPoSteS
  Serafín Carballo, coordinador de la jornada

19 h cLauSura De La jornaDa
  Catalina Cirer, consellera de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials



organItZa
Coordinació de Menors i Família, Institut Mallorquí d’Afers Socials, Consell de Mallorca
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Salut, Família i Benestar Social de la CAIB
Fiscalia, Clínica Médico Forense, Ministeri de Justícia

Ajuntament de Calvià
Guàrdia Civil (EMUME)

Cos de la Policia Nacional (SAF)
Col•legi Oficial de Psicòlegs (COPIB)

Col•legi d’Advocats de les Illes Balears 
RANA


