3a JORNADA TÈCNICA DE SALUT JOVE
BULLYING. Eines i recursos per a professionals que treballen amb joves

o PONÈNCIA. Una mirada a l’assetjament entre joves
Maria Carme Boqué Torremorrell és mestra, ha treballat al Departament
d'Ensenyament en els programes de mediació i convivència i actualment és
professora titular de la Universitat Ramon Llull on treballa en la formació de
mestres. També forma part de l'Observatori dels Drets de la Infància i l'Adolescència
de Catalunya i ha publicat nombrosos llibres i articles sobre ciutadania, convivència,
mediació, violència i cultura de pau.

Taula d’experiències,
d’experiències moderada per la sra. Francis Casado,
Casado doctora de
Salut Escolar de l’Ajuntament de Tarragona.
o Associació No al acoso escolar. (www.noalacoso.org)
Javier Pérez Aznar
És psicòleg i president de les Associacions NACE (No al Acoso Escolar) i Espacio
Holístico.
És assessor educatiu, formador de famílies, professors, etc.; membre del grup TEI
(Tutoria entre iguals) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB i del Grup de
treball sobre l’Assetjament del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya; i assessor
del programa europeu ARBAX contra l’assetjament racial i la xenofòbia.
Carmen Cabestany Garcia
És secretària de l’Associació NACE (No al acoso escolar).
Ha dissenyat i engegat un Pla d’Acció Tutorial holístic a secundària; és membre del
grup TEI de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB; i del Grup de treball sobre
l’Assetjament del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya; i és impulsora i
organitzadora d’alguns Congressos de l’Excel·lència en l’àmbit de l’educació.

o Rompe el silencio. (www.silenciosamente.com)
Carla Herrero Torrellas
És estudiant, conferenciant i escriptora catalana; activista contra l’assetjament
escolar i l’estigmatització dels trastorns psicològics.
Ha escrit sobre l’assetjament que va patir a l’escola, sota el pseudònim de Silay
Alkma, va conformar més de cent escrits que es van convertir en el seu primer
llibre, així com un vídeo anomenat “El dolor silencioso”, que va tenir repercussió a
les xarxes socials i als mitjans de comunicació.
El seu treball va guanyar el Premi del Consell Social en temàtiques de joventut de
la Universitat de Girona.
Crea el projecte Rompe el Silencio, que va ser premiat dos anys per la Fundació
Telefónica, així com per la Fundació Más Humano en els Premis Concilia, Ashoka i
Boehringer Ingelheim en el premi “Making More Health”.
o Tutoria entre iguals. IES Front Marítim Barcelona. (http://www.xavumetu.dnsprivadas.es/)
Andrés González Bellido
És psicòleg clínic, orientador i coordinador del grup de treball de l’Institut de
Ciències de l’Educació (desenvolupament del programa Tutoria Entre Iguals) de la
Universitat de Barcelona.

Salvador Rovira Prats
És formador del Departament d’Ensenyament i director de l’Institut Front Marítim
de Barcelona (centre pioner en el programa Tutoria Entre Iguals).
o Bullying homofòbic. H2O. Col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de
Tarragona. (www.h2o.cat)
Claudia Vinyals Hurtado
És diplomada en Treball Social i tècnica superior en Animació sociocultural. En
l’actualitat treballa com a treballadora social a Assexora’Tgn i com a tècnica de
salut juvenil al col·lectiu H2O, des de fa 4 anys. Desenvolupa tasques de promoció de
la salut i prevenció amb joves i adolescents en matèria de salut.

