
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada ‘El trauma i l’atenció a les persones sense llar’ 

Abordatge de l'atenció social a persones sense llar des de la perspectiva de la seva trajectòria 
psicològica i emocional. 

 
Què pretén la jornada? L'objectiu de la jornada és reflexionar al voltant de l’atenció i 
l'acompanyament a les persones sense llar que en algun moment de la seva vida han viscut 
experiències vitals traumàtiques. A través de les ponències d'experts en PIE (Entorn 
Psicològicament Informat) i TIC (Cura informada del Trauma), ens aproximarem a l'abordatge 
de l'atenció social tenint en compte la trajectòria psicològica i emocional de les persones. 
 

Quan tindrà lloc? Dimarts 21 de març, de 9:30 a 15 h. 

A qui s´adreça?  La jornada està oberta a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions 
socials, així com a responsables i directius d´entitats que volen saber més sobre l'efecte del 
trauma en les persones sense llar i també sobre com acompanyar-les i implementar solucions 
efectives per donar resposta a la seva situació. 

 

On tindrà lloc? Al Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Barcelona  (c/Pujades, 350). 

 

Com inscriure-s’hi? La jornada és gratuïta. Cal inscripció prèvia a través del següent formulari 
https://eu.jotform.com/form/230602618684356  
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Jornada ‘El trauma i l’atenció a les persones sense llar’ 

Abordatge de l'atenció social a persones sense llar des de la perspectiva de la seva 
trajectòria psicològica i emocional. 

 

Programa de la jornada 

 

9:30 h                        Benvinguda i presentacions 

9:35 h Exclusió social, trauma i recuperació. Aplicant la psicologia, 
psicoteràpia i l’Entorn Psicològicament Informat (PIE) a les 
persones sense llar. 
 Dr. Peter Cockersell 

11:00 h Pausa-cafè 

11:30 h Taula rodona: Com entenem el trauma?  
Paola Martínez, especialista en teràpia EMDR, trauma i dissociació  
Mario Salvador, director d’Alecés, Institut de Psicoteràpia d’Integració del 
Trauma. Autor de dos llibres, formador, supervisor i conferenciant 
internacional  
Modera Daniel Roca, metge de família al CAP Raval Sud 

13:00 h En què consisteix i com s’aplica l’Entorn Psicològicament Informat 
(PIE) i quins avantatges té per a l’atenció social i les persones i 
entitats implicades? 
Dr. Adam Burley 

14:30 h Dinar 
 

 

 

 

El Dr. Peter Cockersell és psicoterapeuta, psicoanalista i Director Executiu de Community Housing & 
Therapy (CHT). Té més de 30 anys d'experiència treballant amb persones sense llar. Abans de convertir-se 
en Director Executiu del CHT el 2017, el Peter va ser Director del programa de Salut i Recuperació de St 
Mungo's, la principal organització britànica per a persones sense llar; també és membre fundador de la 
Facultat de Salut per a les Persones sense Llar i la Inclusió, i un dels coautors de la guia nacional del Regne 
Unit sobre Entorn Psicològicament Informat (PIE). Ha publicat àmpliament sobre el sensellarisme i la salut 
mental, inclosa l'edició d'un llibre (Social Exclusion, Compound Trauma and Recovery, 2018) sobre 
enfocaments psicològics per treballar amb persones sense llar; actualment està editant un llibre sobre 
lideratge en PIE i l’atenció basada en el trauma. 

 

El Dr. Adam Burley és psicòleg clínic i assessor amb més de vint anys d'experiència fent aportacions a una 
àmplia gamma d'organitzacions públiques i del tercer sector i organitzacions que treballen amb persones 
sense llar. Es va graduar a la Universitat de St. Andrews el 1994 amb una llicenciatura en psicologia, abans 
de completar un doctorat en psicologia clínica a Edimburg el 1998. Posteriorment va treballar a Nova 
Zelanda, establint un servei de psicologia clínica en un districte rural que treballava amb poblacions 
marginades, abans de tornar a Escòcia el 2004 per desenvolupar un servei de psicologia clínica i 
psicoteràpia per a persones sense llar. Té un interès particular en les desigualtats en salut, les dinàmiques 
d'exclusió i la psicologia de l'adversitat. 
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