
 
 

 
 

 

 

XI Fòrum Interxarxes – Diputació de Barcelona 
 

Violència filoparental: símptoma o trastorn? 
 

Espai Francesca Bonnemaison 
c/ Sant Pere més baix, 7  -  Barcelona 

 

Divendres, 21 d’octubre de 2016, de 9 a 14 h. 
 

 
Com a fenomen, la violència filoparental (VFP) sembla obtenir consens en la seva 

descripció: “conjunt de conductes reiterades d'agressions físiques (cops, empentes, 

llançar objectes), verbals (insults repetits, amenaces) o no verbals (gestos 

amenaçadors, ruptura d'objectes benvolguts) dirigida als pares, les mares o als adults 

que ocupen el seu lloc”. 

Quan entrem a esbrinar les causes trobem diversitat de situacions i variables: estils 

educatius, permissivitat social, conflictes familiars, dinàmiques relacionals violentes, 

patologies mentals. Aquesta diversitat ens fa pensar que segurament no estem davant 

d’un trastorn específic ben delimitat i homogeni sinó més aviat davant d’un símptoma 

que ens parla de dificultats diverses en la convivència familiar. 

El trànsit adolescent sempre ha estat complicat per la seva pròpia naturalesa: els i les 

adolescents s’han de separar dels progenitors per tal de fer-se adults. Aquesta 

separació, que implica a les dues parts, no es fàcil ja que suposa un dol del món 

infantil que es deixa. Els nois i noies s’obren camí a empentes amb estils desafiants 

(roba, pentinats, llenguatge, consums). 

Quan el nucli familiar i els seus membres disposen d’espais de conversa o llocs 

d’elaboració d’aquesta separació (família extensa, professionals externs, 

associacionisme), la paraula vehicula aquest conflicte fins trobar fórmules d’establir 

límits diferenciadors d’uns i altres (espais compartits i espais diferents, regles comunes 

i pautes pròpies). A vegades aquesta mediació simbòlica no es possible i la violència 

posa en joc el real que amaga i que ara es desvetlla amb tota la seva cruesa i 

sadisme. 

Quina és la dimensió real del fenomen? Quines formes pren avui i al nostre país? Com 

abordar aquesta VFP des de la perspectiva del treball en xarxa assumint que no hi ha 

solucions fàcils ni unidisciplinàries? Quin paper ha de jugar cada servei i disciplina 

(educativa, social, sanitària, policial, jurídica)? 

Aquests són els interrogants que han orientat els seminaris de treball del Programa 

Interxarxes durant tot el curs i que volem ara continuar al XI Fòrum. 



 

Programa 
 
9:15 h. Presentació  

Josep Muñoz, gerent de la Gerència de Serveis de Benestar Social. 
    Diputació de Barcelona 

Mercedes Vidal, regidora districte Horta-Guinardó. 
    Ajuntament de Barcelona. Presidenta del Consell Assessor d’Interxarxes. 

 Lluís Franch, gerent Regió Sanitaria Barcelona. Servei Català de la Salut. 

 José Antonio Martín, director d’Acció Educativa. 
      Consorci d’Educació de Barcelona 
 

9:40 h. Realitat de la violència filoparental. Aspectes teòrics i legals 

Amb la participació de: 

Joan Mayoral, subdirector general del Departament d’atenció a la infància i 
l’adolescència. Generalitat de Catalunya. 

Javier Urra, president de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Violencia Filio-Parental (SEVIFIP). 

Coordina: Iolanda Moragues, cap del Servei  de Suport de Programes 
Socials. Diputació de Barcelona 

 
11:30 h. Pausa  
 
12:00 h. Abordatge de la violència filoparental des del treball en xarxa  

Amb la participació de:  

Marta Dot, psicòloga CSMIJ i Laura Baños, cap de servei del Centre Obert 
Martí Codolar. Interxarxes. Districte d’Horta-Guinardó. Barcelona. 

Àngelo Marí i Saioa Manich. Educadors Socials de Serveis Socials. 
Ajuntament de Mollet del Vallès 

Modera: Fina Borràs, coordinadora del Programa Interxarxes 

Discutidor: José Ramón Ubieto, psicòleg. Ajuntament de Barcelona 
 
13:45 h. Cloenda 

Laia Ortiz, 3a tinenta d'alcaldia. Direcció de l'Àrea de Drets Socials. 
Ajuntament de Barcelona. 

 

http://interxarxes.net 
 

Comissió organitzadora 
Fina Borràs (Coordinadora del programa Interxarxes), José Ramón Ubieto (SSB Horta 
Guinardó), Lidia Ramírez (adjunta coordinació del programa Interxarxes), Nati Ruiz (EAP 
Horta Guinardó), Marta Dot (CSMIJ Horta), Núria González, (Districte Horta Guinardó. 
Ajuntament de Barcelona), Montserrat Juanpere (EAIA Horta Guinardó), Ramon Almirall 
(comitè tècnic programa Interxarxes) i Francesc Reverter (Diputació de Barcelona). 

 


