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Col·loqui “Violència vers les dones i Atenció Primària: Intercanvi de 
bones experiències. Dimecres 21, 18:30, IDEC-Univ. Pompeu Fabra. 
 
 
EL GRUP DE CAMFiC “MALTRACTAMENT A LA DONA I AP DE 
SALUT” ORGANITZA UN COL·LOQUI SOBRE EXPERIÈNCIES 
POSITIVES EN L’ATENCIÓ A LES DONES MALTRACTADES  
 
 
El proper dia 21, amb motiu de la celebració el dia 25 del Dia Internacional contra 
la violència vers les dones, el grup de treball de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC) Maltractament a la Dona i AP de Salut organitza un 
col·loqui. El debat es titularà “Violència vers les dones i AP: Intercanvi de bones 
experiències”, i presentarà experiències i projectes en marxa que estan 
donant bons resultats en l’àmbit de l’assistència a les dones que pateixen 
violència. 
 
Com explica Anna Gómez, membre del grup, “volem demostrar que davant 
aquestes situacions sempre es pot fer alguna cosa, ja sigui des del barri, des dels 
serveis sanitaris i socials de l’atenció primària o des de cadascun de nosaltres com 
a persona”. Les ponents seran Susana Castro i Silvia Arola, de la Unitat 
d'Atenció a l'Usuari CAPSE Roselló; Laura Córdoba, del Centre de Serveis Socials 
Zona centre baixa Pau Casals; Ester Colet i Meritxell Sánchez-Amat de 
l’associació La Escletxa de Sants; i Ana Gómez, metgessa de família que 
participarà en nom del grup de CAMFiC. 
 
Els temes a tractar seran “Començar per l’acollida”, “Atenció grupal de les dones i 
els seus fills” i “Treballant dins el barri”. L’entrada al col·loqui és lliure 
(adjuntem invitació). 
 
 
 
Grup de Treball Maltractament a la Dona i AP de Salut de CAMFiC: 
El grup, que funciona des de fa prop de tres anys, té com a objectiu ampliar el 
coneixement i l’abordatge de les situacions de violència contra les dones que es 
veuen a l’atenció primària de salut. Ho fan des d’un punt de vista assistencial i 
investigador, i també volen servir de suport a els i les professionals que es 
dediquen a la pràctica diària de l’AP. Han participat en diverses jornades i trobades 
al voltant d’aquest tema, fan formació en diferents institucions i estan elaborant 
una guia de recomanacions per a l’assistència a les dones que pateixen violència. 
També iniciaran properament un projecte de recerca en aquest àmbit. 
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