NOM: Elvira Aparici i Banegas
ASSIGNATURA: Dones, salut i violència de gènere

Llicenciada en Psicologia, especialitat en Psicologia Clínica.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
•

Psicòloga- Terapeuta del Programa d’Assistència psicològica a Víctimes de la
violència contra les dones del Govern Balear. Gestionat per INTRESS.
novembre 2001 fins 2009 (data de finalització de la gestió de l’INTRESS)

• Psicòloga - coordinadora del Programa d’Assistència psicològica a Víctimes
de la violència contra les dones del Govern Balear. Gestionat per INTRESS
agost 2003 - gener 2004 i agost 2006 – gener 2007.
• Ponent a la Comunicació Programa d’Assistència Psicològica a dones
Víctimes de la violència” En el III encontre de Psicologia de les Illes Balears.
20 i 21 de Novembre de 2003. Palma de Mallorca
• Ponent de Històries de vida, històries de violència. L’experiència de treball en
un servei d’atenció psicològica a dones que han patit violència masclista dins
de la jornada: El suport psicològic en les situacions de violència masclista Organitzat per l’Ajuntament de Lleida 29 de novembre de 2011
• Psicòloga, Tècnica en Investigacions Psico-Sociològiques a l’empresa
Gadeso, Centre d’Investigacions Sociològiques i de Mercat, Palma de
Mallorca, des de febrer, 2001fins juny 2003
Investigacions per diagnosticar, explicar, modificar i prevenir la violència
i les desigualtats entre homes i dones. A partir d’aquestes investigacions
es van elaborar les Estratègies de prevenció y tractament de la
Violència Domèstica a les Illes Balears, i el III Pla d’actuació per la
Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes a les Illes Balears 2002 –
2005.
• Psicòloga i Coordinadora de la Campanya Europea de Sensibilització contra
la Violència Domèstica “ASTERIA”. Unió Europea,. Ajuntament de Lleida.
Universitat de Lleida. Setembre 1999 - maig 2000.
Campanya europea per la prevenció de la violència domèstica a la ciutat
de Lleida, implicant a tots els agents socials, com els cossos de seguretat,
els col·legis professionals de metges. treballadores socials i psicòlegs, així
com accions per mobilitzar els col·lectius de joves contra la violència.
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