
Presentació de l’estudi: 

Violència masclista i malaltia mental. 
Repercussió en el tractament penal i execució
9.00 h RECEPCIÓ I ACOLLIDA 

9.15 h BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Reus.

9.30 h PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 
Dra. Ana Belén Gallo García, metgessa forense graduada en Dret. Dra. Aina 
Maria Estarellas Roca, metgessa forense, especialista en Medicina legal, 
màster d’investigació en Salut Mental per la URV.

11.30 h DESCANS

12.00 h TAULA RODONA
Sra. Montserrat Boronat Piqué, advocada
Dra. M Pilar Casaus Samatan, psiquiatra, Institut Pere Mata
Excm. Sr. Javier Hernández Garcia, president de l’Audiència Provincial 
de Tarragona.
Sra. Laila Aljende Medina, psicòloga del Servei d’Atenció a Homes per 
la Promoció de Relacions no Violentes. Departament d’Atenció i Acolli-
da per Violència Masclista. Ajuntament de Barcelona.

14.00 h CLOENDA DE LA JORNADA

LLOC
firaReus (Centre de Fires i Convencions), avinguda de Bellissens, 40 · 43204 Reus
Inscripció gratuïta a http://www.reus.cat/inscripcions-jornada-juny . Places limitades

La violència masclista és un problema de salut pública 
que vulnera els drets humans de les dones. El com-
portament violent d’alguns homes com a resultat d’un 
problema psicopatològic és una hipòtesi controvertida. 
Aquest estudi contribueix a aclarir aquesta teoria i, per 
això, es planteja com a objectiu principal descriure el 
perfil psicopatològic de subjectes denunciats per delic-
tes de violència masclista i analitzar la relació d’aquest 
perfil amb el tractament penal i l’execució durant el 
període 2008-2015 als partits judicials de Tarragona, el 
Vendrell i Valls.

Un estudi observacional analític que va avaluar de ma-
nera retrospectiva els expedients judicials i les valora-
cions medicoforenses de 187 subjectes denunciats per 
delictes de violència masclista. 

Treball d’investigació becat pel Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Específica. Departament de Justícia. Gene-
ralitat de Catalunya. Resolució JUS/2931/2015, d’11 
de desembre.
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