Abordatge d’homes agressors en
serveis no especialitzats
Associació CONEXUS atenció, formació i investigació psicosocials

Introducció
En aquesta formació es presentarà i s’entregarà la “Guia per a professionals de primera línia
que interactuen amb homes que exerceixen violència de gènere”, elaborada dins del projecte
ENGAGE (co-financiat per la Unió Europea) i pensada per a poder identificar i abordar la
violència masclista en els homes amb els quals es treballa dins de serveis no especialitzats en
violència. Està dirigida a psicòlegs i psicòlogues, professionals del món de la salut, de
protecció de la infància, policies i d’altres agents en contacte amb usuaris homes.

Calendari i horaris
El curs s’impartirà el dijous 13 i divendres 14 de juny de 2019 a la seu de l’associació
(Carrer Consell de Cent 419 3r 2a ) en horari de tarda de 16 a 20 hores.

Preu i forma de pagament
El preu del curs és de 120€. El pagament es podrà fer per Internet amb targeta de
dèbit/crèdit o PayPal. Després del pagament del curs es rebrà una confirmació via correu
electrònic de la inscripció realitzada (comproveu no us arribi a la bústia d’SPAM). La
matrícula i el pagament s’han d’efectuar abans del 10 de juny de 2019.
Es pot aconseguir un preu reduït si es fa el pagament abans del 31 de maig de 2019. En
aquest cas el preu del curs seria de 90€.

Professorat del curs
Heinrich Geldschläger és psicòleg i psicoterapeuta (FEAP). Soci fundador de l’associació
CONEXUS. Ha estat durant sis anys coordinador del Servei d’Atenció a les Famílies contra la
Violència Masclista de l’Ajuntament de Barcelona i és membre representant de Conexus a la
”Work With Perpetrators European Network”, i a

“MenEngage Europe Committee”. Ha

participat com a expert en diversos projectes de recerca europeus DAPHNE com “IMPACT” i
l’actual “ENGAGE”. Imparteix conferències i formacions a nivell nacional i internacional sobre
la violència masclista. Ha publicat diferents articles en revistes especialitzades sobre aquests
temes. Actualment coordina els projectes internacionals i el Programa d’abordatge de la
violència contra la parella a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències a Conexus.
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Álvaro Ponce Antezana: és Psicòleg Social i Psicoterapeuta, individual i grupal, Màster en
Psicoteràpia Cognitiva Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctor en Psicologia Social
(UAB). Soci fundador de l’Associació CONEXUS. Ha treballat durant anys en el Servei
d’Atenció a Homes que Maltracten de l’Ajuntament de Barcelona. És col·laborador del Grup
d’Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat del Departament de Psicologia Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha donat cursos i conferències i a escrit articles
sobre intervenció en violència de gènere a Espanya i l&#39;estranger. Actualment dirigeix
l’àmbit d’atenció de Conexus.

Objectius
o

Reflexionar sobre la masculinitat i entendre la seva relació amb la violència
masclista.

o

Poder detectar i identificar la violència masclista en els homes que la exerceixen a
través d’indicadors en el discurs i/o en el comportament.

o

Adquirir coneixement i eines pràctiques per poder abordar aquesta problemàtica amb
els homes, sabent com preguntar sobre la violència i ajudar-los a reconèixer la
necessitat d’obtenir ajuda.

o

Conèixer els serveis especialitzats i els circuits de derivació.

Metodologia
o

La formació s’imparteix amb una metodologia participativa, partint d’una presentació
teòrica i pràctica, juntament amb les intervencions de les persones que assisteixen.

o

S’utilitzen casos pràctics i material audiovisual.

o

Es proporcionarà un exemplar de la “Guia per a professionals de primera línia que
interactuen amb homes que exerceixen violència de gènere” juntament amb un llistat
de referències bibliogràfiques per aprofundir.

Contingut
o

Conceptes bàsics sobre masculinitat, poder, control i violència masclista.

o

Assegurar la responsabilitat dels agressors i la seguretat de les víctimes.

o

Creences i posicions cap als homes que utilitzen la violència de gènere.

o

Identificar la violència en els homes: signes i indicadors.

o

Preguntar sobre la violència.
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o

Motivar als homes agressors per a que rebin ajuda.

o

Derivació a serveix especialitzats d’atenció.

o

Dilemes professionals (deontològics), personals (ètics) i legals.

o

Eines i recursos.
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