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1. Activitat de l’ACIM 

 

L’Associació desenvolupa diversos programes i activitats que fan 

referència a diferents aspectes d'una mateixa problemàtica.  

En el marc de la LDOIA [Llei de drets i oportunitats de la infància] 

aquest any s'han desenvolupat els següents programes: Fem Xarxa, 

ECPAT i ACULL.  

 

 Programa FEM XARXA 

Es tracta d’una metodologia d’intervenció a nivell 

comunitari amb els professionals que treballen en 

l'àmbit de la infància i la família de cara a la 

formació especialitzada i l'assessorament en qüestions de 

maltractament infantil i treball en xarxa.  

En el nostre treball  hem fet aliances complint els objectius de: 

 

 Millorar l'atenció a la infància, drets i oportunitats. 

 Evitar la revictimització. 

 Aprofitar de manera més eficient els recursos socials invertits, 

comptant amb els recursos públics i privats existents. 

 

Hem contactat amb diferents ajuntaments i alguns departaments de la 

Administració Autonòmica, també institucions culturals per compartir els 

processos i unir esforços que ens han de dur a assolir els objectius 

marcats en l’àmbit educatiu, cultural, social. 

 

 

  Programa  contra l’explotació sexual comercial infantil 

 

 Projecte “Obre bé els ulls” Campanya de sensibilització contra el 

tràfic de persones amb finalitat sexual. 

Lluita contra l'explotació sexual comercial 

infantil en totes les seves formes, coordinada 

amb diferents organitzacions vinculades a la 

protecció de la infància i l'adolescència.  

L’objectiu aconseguit en el marc d’aquesta 

campanya  ha estat el de continuar obrint i 
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reforçant la consciència de la societat en general. 

Seguint la campanya començada el 2009 junt amb ECPAT 

Internacional i l’empresa cosmètica The Body Shop, es va seguir 

conscienciant la ciutadania, fent tallers per infants i aprofitant 

mentrestant per conscienciar els adults acompanyants, sobre l’ESCIA, 

Es va fer recollida identificada de signatures per presentar-les al 

Congreso de los Diputados el mes de juliol de 2011, i demanar que els 

diners incauts en desmantellar Xarxes internacionals que fan tràfic 

d’infants per explotació sexual comercial, servissin per establir espais 

adequats per la seva recuperació. 

 

Es van fer reunions amb diversos parlamentaris catalans a Madrid per 

tal de sensibilitzar diferents portaveus de partits polítics sobre l’ESCIA. 

 

Coincidint amb la presentació de les signatures recollides es va 

demanar el compromís oficial i públic de la Ministra de Sanitat, política 

social i igualtat, de prestar una especial atenció als menors d’edat 

víctimes del tràfic amb finalitats sexuals. 

 

També, en relació amb l’ESCIA ens hem coordinat amb Metges del 

Món, Catalunya i hem dut a terme accions de prevenció i sensibilització 

a través de la campanya de cinefòrum i l’exposició itinerant “La tracta 

[tràfic] esclavitza, la llibertat és un dret. Tracta de veure-ho”. 

Durant el quart trimestre del 2011 s’han fet els cicles  de cinefòrum,  

sessions de formació,  amb ponències a càrrec de professionals diversos 

i l’exposició de testimonis reals,  a la UdL, Universitat de Lleida;  la UB a 

Barcelona, la UAB a Bellaterra, i els Centres Cívics de Sarrià i de 

Drassanes. 

 

Altres activitats que s’han dut a terme: 
 

 Setembre de 2011: redacció i adopció en curs del Primer Protocol Marc 

de Protecció a les víctimes de tràfic d'éssers humans. 
 

 Projecte The Code   

 

Aquest programa vinculat a ECPAT 

internacional, té com a objectiu la 

sensibilització dels treballadors de les 

empreses turístiques (operadors, 

agències de viatges, companyies 
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hoteleres, línies aèries) entorn del problema de l'explotació sexual 

comercial d’infants i adolescents;  es pretén la formació dels 

professionals de cara a detectar possibles casos d’explotació sexual 

comercial, infantil i denunciar-los; i la signatura d'un codi de conducta, 

que reflecteix el compromís actiu de les empreses així com les polítiques 

contra l’ESCIA (explotació sexual comercial de la infància i 

l'adolescència),  

 

El mes de setembre va tenir lloc, a Madrid, el I Congrés Internacional 

sobre Ètica i Turisme de la OIT. En aquell context, es va portar a terme la 

signatura d’un preacord amb algunes de les empreses del sector. Van 

signar 10 empreses, de les 19 que estaven en tràmits. 

 

 

 Projecte “Comunica’t amb seguretat”  

 

En el marc del Programa ECPAT España, 

també s'ha dut a terme, al llarg de tot el 

curs, la campanya “Comunica't amb 

seguretat” 

Els objectius d'aquest projecte són: 

 Sensibilitzar els nens i adolescents sobre la necessitat de fer un ús 

segur i responsable de les TIC (tecnologies de la informació i la 

comunicació), informar-los sobre bones pràctiques i donar-los eines 

d’autoprotecció per a evitar situacions de risc o d'agressió. 

 Donar informació específica a les famílies i professors  per tal que 

disposin de més recursos per fer un bon acompanyament dels seus 

fills i alumnes en les activitats que realitzen i puguin proporcionar-los 

una correcta orientació.  

 

L'objectiu aconseguit amb aquest projecte és el de que infants i 

adolescents estiguin interessats i valorin la importància de la protecció a 

tots nivells.  

Aquest treball s’ha dut a terme a través d’uns tallers realitzats 

bàsicament a escoles i instituts de secundària. Un tipus de tallers anava 

adreçat a nens de 5è i 6e curs d’educació primària o 1r i 2n curs d’ESO. 

L’altre tipus de taller ha anat adreçat a pares, mares i educadors. 
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La valoració global de les activitats de l'any 2011 és molt satisfactòria. La 

receptivitat per part dels centres educatius participants ha estat molt 

positiva i les valoracions rebudes molt altes. A més, alguns professors 

s'han animat a continuar realitzant activitats d'aquest tipus a l'aula, 

seguint les orientacions dels nostres materials. Han pres consciència 

també, de la necessitat de dedicar més temps a l’educació en el bon 

ús de les TIC.  

Moltes de les famílies que han assistit als tallers reconeixen tenir 

insuficients coneixements sobre les TIC i, a través dels tallers han comprès 

alguns dels seus aspectes fonamentals, així com la necessitat d'orientar 

millor als seus fills i filles en un marc de respecte i confiança mutus.  

En algunes escoles, els tallers ens han permès detectar algunes 

situacions de risc potencial i utilitzar els recursos pertinents per tractar-ho 

adequadament en coordinació amb els professionals de l’escola. 

D'altra banda amb la implantació cada vegada més gran de les TIC a 

les escoles de Catalunya s'ha vist la necessitat d'incloure els continguts 

dels tallers relatius a un ús segur i responsable de les TIC dintre dels Plans 

d'Acció Tutorial dels centres. 

 

 

 Programa ACULL 
 

El Programa ACULL és un espai integral 

multidisciplinar d'orientació i atenció a famílies 

en situació de risc o que ja han viscut o estan 

vivint maltractaments. També s’adreça als 

professionals que estan en contacte amb infants 

i famílies en qualsevol àmbit (educatiu, social, sanitari...).  

 

Els objectius aconseguits en el marc d’aquest projecte són: 

 Atendre les famílies i fer contenció. 

 Contactar amb aquells recursos que es considerin necessaris en 

funció de la problemàtica detectada. 

 Compartir eines per abordar els maltractaments i que permetin 

resoldre millor les situacions. 

 Sensibilitzar la societat, especialment la comunitat educativa, sobre 

la realitat dels maltractaments infantils i dels drets fonamentals de la 

infància i l'adolescència i assessorar als professionals vinculats a 
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algunes situacions concretes de maltractament.  

 Informar i orientar a totes aquelles persones (famílies o professionals) 

que s’adrecin a l'associació amb demandes relacionades amb els 

maltractaments infantils. 

 

● Programa internacional Léonardo Da Vinci “La formation des 

professionals travaillant avec les enfants des rues et dans les rues”. 

Es va continuar les reunions de l’equip de treball amb professionals de 

diversos camps, en experiència directa en el camp, en responsabilitats 

de formació inicial i en propostes de formació continuada, des de 

administracions o col·legis professionals. 

Es va participar en diversos intercanvis per conèixer realitats, recursos i 

problemàtiques diferents en els països amb els que treballàvem, França, 

Itàlia i Romania.  Es va elaborar la publicació final emmarcar a qui 

correspon la cura d’infants en el carrer i del carrer. La legislació a 

España i a Catalunya. 

Es va proporcionar la possibilitat de participar en la Conferència Final a 

París, als professionals que voluntàriament havien participat durant dos 

anys en l’estudi i aportació sobre la problemàtica. Aquest fet va 

permetre establir lligams amb professionals d’altres països i a l’estiu es va 

organitzar l’acollida d’un grup d’adolescents i els seus educadors de 

carrer a Barcelona. 

● En el marc de la promoció i la prevenció dels drets d’infants i 

adolescents, també s’ha participat  el mes de novembre, en el Centre 

Cívic Guinardó, en el Fòrum internacional per la no violència;  i en el 

Simposium sobre violència familiar, organitzat per ACAPASE, el mes de 

desembre  a la casa del Mar a Barcelona, a fi de sensibilitzar com en les 

situacions de violència de parella les víctimes colaterals són els infants, i 

aprendre a rescatar el vincle pare/mare fill del trencament conjuga. 

 

●  El mes de desembre es va participar amb representació qualificada a 

les Jornadas sobre Justicia e Infancia que es van celebrar a Madrid en 

marc de la FAPMI. 

 

●  Participació activa en el programa del Consell d’Europa “Un de cada 

cinc” en la jornada del mes de novembre a Madrid,  sobre formació de 
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mediadors per prevenir l’ASI amb infants entre 4 i 7 anys. També es va 

participar activament en les Jornades sobre ASI el mes de desembre a 

Madrid i a Sevilla.  

 

 

2. Comunicació 

 

 Pàgina web  

La pàgina web permet a l’associació difondre les seves dades, 

programes, projectes i notícies i, per tant, esdevé un mitjà a través del 

qual moltes persones i entitats ens poden conèixer i entrar en contacte 

amb nosaltres.  

 

 
 

Com que en valorem molt les seves possibilitats i la seva utilitat, de cara 

a l’any que ve volem renovar-la per aconseguir donar més facilitat 

d’accés als usuaris. 

 

 

 Contactes amb els mitjans de comunicació 

 

S'ha fet assessorament a alguns diaris de cara a la redacció d’articles. 
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Es va generar un monogràfic específic sobre l’explotació sexual de la 

infància seguint la petició de l’Agència de Notícies Europa Press. 

Amb la finalitat de disposar d’una informació genèrica i actualitzada, 

durant els mesos de gener a novembre, es va participar en diversos 

debats i entrevistes en diferents emissores de ràdio locals, autonòmiques 

i estatals, referent al maltractament, la pornografia i la pedofília  

Es va donar assessorament per a la realització d’una pel·lícula 

documental sobre l'explotació sexual de menors, a la BBC i es va 

participar en el documental “Infància en Risc” sobre maltractament a la 

infància, produït per la productora MUF al canal TV3  de Catalunya, que 

es va emetre el febrer del 2011.  

 

En general, doncs, podem dir que s'ha reforçat la relació amb els mitjans 

de comunicació per tal d’augmentar la presència d'aquesta temàtica 

entre els més influents i fer més visible un problema que afecta a milers 

d’infants i adolescents en el nostre país.  

 

També s’ha donat assistència a les peticions d'informació sobre 

l’ESCNNA, de forma presencial, virtual i telefònica.  

 

3. Finançament 

 

Les fonts de finançament dels programes implementats per ACIM durant 

el 2011 han estat: 

FINANCIADORS PÚBLICS 

 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

 Generalitat de Catalunya – Direcció General d’atenció a la 

infància i l’adolescencia (DGAIA). 

 Diputació de Barcelona. 

 Ajuntament de Barcelona. 

FINANÇADORS PRIVATS 

 Fundació La Caixa 

SOCIS PARTICULARS  

 131 socis/es particulars 

SOCIS INSTITUCIONALS  

● 17 socis institucionals 


