
Jornada de formació  

(Cloenda del Projecte INTEGRA II) 

Projecte INTEGRA II: eines,  
experiències i bones pràctiques per a  

l’acompanyament integral de  
persones víctimes de tortura en  

situació d’especial vulnerabilitat social.  

14 d’abril de 2016 

9.30h–18h 

Entrada gratuïta 

      Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster  

Pl. de Lesseps, 20-22, 08023 Barcelona  



9.30h. Benvinguda institucional a càrrec del Sr. Oriol Amorós (Secretari d'Igual-

tat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat), el Sr. Ignasi Calbó (Coordinador 

del Pla Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona), la Sra. Montserrat Buisan 

(Directora del Departament Lluita contra la pobresa i humanització de la salut de 

l’Obra Social La Caixa), el Dr. Jorge Barudy (Director i psiquiatre del Centre 

EXIL) i el Sr. Miguel Pajares (President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-

giat). 

10h. Conversa entre el Sr. Ignasi Calbó i el Dr. Jorge Barudy sobre l’acollida i la 

integració de les persones víctimes de tortura: “El camí de reparació i integració 

de les persones afectades per trauma complex, tortura o exili: el paper de les 

organitzacions socials i de les administracions”. 

11h. Bones pràctiques en l’atenció integral per a persones víctimes de tortura, 

vulnerabilitat social i l‘exclusió social. Experiències i perspectiva sociocomunitària 

del Projecte INTEGRA II. A càrrec d’Estel·la Pareja (Directora de la Comissió Ca-

talana d’Ajuda al Refugiat) i Bernat Aviñoa (Coordinador de l’Associació EXIL). 

11.30h Pausa  

12h Taula rodona amb els professionals del Centre EXIL i la Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat. La intervenció interdisciplinària com un teixit integrador. 

-Testimonis de referència, Germán Hernández i Nadia Ghulam, presentats per 

les psicòlogues Patricia Jirón i Ariadna Nuño. 

-L’acompanyament terapèutic integral ahir i avui a càrrec de la Dra. Leticia Me-

deiros. 

-La mirada jurídica actual i el llegat de la Convenció de Ginebra a càrrec de 

l’Adv. Ana Homet. 

14h Pausa  

16h. Mostra de tallers sobre la intervenció terapèutica integral amb víctimes de 

violència, tortura i exili: l’art teràpia i la dansa moviment teràpia amb Ángela 

Galán i Javiera Gazitua.   


