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Desenvolupament a Catalunya  

de la Campanya del Consell d' Europa  

“Un de cada cinc” 

 

I. Introducció 

ADesprés de mesos de preparatius i gestions a diferents nivells, l'Associació 

Catalana per la Infància Maltractada va iniciar, durant el darrer trimestre de l'any 

2012, el procés de presentació a Catalunya de la Campanya del Consell d'Europa “Un 

de cada cinc”, contra la violència sexual sobre infants i adolescents. El present 

document recull les activitats desenvolupades fins al moment, i les previstes pel 

futur immediat. 

 

II. a) L' ACIM 

L’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), és una ONG fundada l'any 

1988, que vetlla pels drets i les necessitats dels infants, en tant que aquests són 

reconeguts com a subjectes de drets i responsabilitats.  Es tracta d'una associació 

sense afany de lucre, inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya amb el codi 9664/B, i declarada entitat d'utilitat 

pública pel Ministerio del Interior des de desembre de 2006. 

L'ACIM és membre fundador [1990] de la "Federación de Asociaciones para la 

Prevención del Maltrato Infantil" [FAPMI], d'àmbit estatal i amb seu a Madrid, que 

reuneix associacions de defensa dels drets de la infància d'altres vuit Comunitats 

Autònomes: Andalusia, Madrid, Navarra, Murcia, Astúries, País Basc, Cantàbria i 

Castella-Lleó. 



 

 

El 2005 varem obtenir el primer premi Parera de la Caixa del Penedès adreçat a 

persones o entitats que s’han significat en la defensa dels drets de les persones, i el 

2006 vàrem rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

Com a part de l'acció continuada de sensibilització i prevenció del maltracte infantil, 

des de l'ACIM també es duen a terme tallers adreçats a infants i adolescents, i a 

famílies, sobre l'ús segur de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més 

del desenvolupament del programa Acull, en el marc del qual s'ofereix un servei 

integral  d'orientació i atenció a pares i professionals que tracten amb infants i 

adolescents maltractats.  

 

II. b) La Campanya “Un de cada cinc” 

Actualment,  com a entitat federada en la FAPMI i en col·laboració amb el Consell 

d’Europa, amb el què es va assumir el corresponent compromís de partenariat,  l' 

ACIM està duent a terme el procés de presentació a Catalunya de la Campanya del 

Consell d’Europa “Un de cada Cinc”, contra la violència sexual sobre infants i 

adolescents, aprofitant l’oportunitat que representa per sensibilitzar i eradicar els 

maltractaments infantils en general, i entre ells l’Abús sexual infantil (ASI). 

En el marc del compromís esmentat, i donat que Catalunya, a través de l' ACIM i 

amb l’aval del Departament d’Ensenyament, ha estat admesa com a adherent a la 

Campanya amb rang de País sense estat, s'han traduït els materials de la campanya 

al català, i es duen a terme activitats de difusió i sensibilització, amb els objectius 

principals d’aquesta campanya: fer prevenció, i enfortir o sensibilitzar els 

professionals de l’ensenyament i dels serveis socials, i metges pediatres, que atenen  

infants entre 4 i 7 anys, i tenen relació amb els seus pares i família propera (mestres, 

professors, pediatres, serveis educatius, i comunitat educativa, educadors de 

centres oberts i centres residencials), per tal de detectar situacions de risc, derivar i 

esdevenir suport d’infants i adolescents que pateixen aquestes situacions en un 

espai normalitzat i per a tots, com són l’àmbit escolar i social. 



Els països que s’han adherit a la Campanya són Armènia, Azerbaijan, Croàcia, Xipre, 

República Xeca, Georgia, Itàlia, Mèxic, Montenegro, Federació Russa, San Marino, 

Sèrbia i España.  

 

La Campanya “Un de cada cinc” a Catalunya 

III. a)    Jornada de Presentació a Barcelona. 

El pas inicial de la presentació de la Campanya a Catalunya com a país, va tenir lloc el 

dilluns 22 d’octubre de 2012, a la ciutat de Barcelona. A la Jornada, inaugurada pel 

Sr. Josep Lluís Ortuño, Director General de la DGAIA, va assistir per part del Consell 

d’Europa la Sra. Elda Moreno, Cap del Servei d’Igualtat i Dignitat Humana, que 

inclou les àrees d’Infància, Tràfic de persones, Violència de gènere i Igualtat del 

Consell. Al llarg del dia es van presentar les següents ponències: 

 “Objectius de la Campanya del Consell d’Europa. Seguim fent xarxa.”, a 

càrrec de les Sres. Elda Moreno, i Maria-Eulàlia Palau, Presidenta d' ACIM. 

- “Què ens preocupa de l’atenció a la infància a Catalunya? Prevenir o 

compensar des de l’escola, el lleure i els serveis socials”, Sra. Ma. Jesús 

Larios , Adjunta al Síndic de Greuges per a la Infància. 

- “Els maltractaments infantils i actituds  dels professionals: de la teoria a la 

pràctica”, Sr. José Manuel Alonso. 

- “La solitud de l’ infant abusat”, Sra. Vicky Bernadet. 

- “El dolor de l’ infant”, Dr. Jorge Barudy. 

- “El pediatre en el treball en xarxa: defensor de l’ infant, reforç a la 

parentalitat positiva”, Dr. Francesc Domingo. 

- Protocol d’ actuació en les situacions de maltractament infantil i adolescent 

en l’ àmbit educatiu. Sr. Josep Miquel Perez, del Servei d' Escola i Família de 



 

 

la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, 

Departament d’ Ensenyament.  

 

L'assistència -al voltant de 100 persones de tot el país-, en concordança amb els 

objectius de la Campanya, va estar integrada per un ampli ventall de col·lectius 

professionals, entre els que es destacaven de l'àmbit de l'Ensenyament -inspecció i 

EAPs- i dels Serveis Socials, però també hi va haver representació de Sanitat, Lleure, 

Fiscalia de menors, Mossos d'esquadra, i Federacions de famílies. 

A més del full de referències i abstracts que es van lliurar als assistents el mateix dia, 

amb posterioritat es van penjar a la pàgina web de l' ACIM (www.acim.cat) totes les 

ponències presentades.  

Cal esmentar que per a celebrar aquesta Jornada, des de l' ACIM es va demanar i 

obtenir la col·laboració de l' Obra Social “la Caixa”, que va cedir gratuïtament una 

sala del Centre Social i Cultural Caixa Fòrum, entre d'altres aportacions. 

 

III. b)    Presentacions al llarg del país. 

Com a continuació del procés de presentació de la campanya compromès des de l' 

ACIM, es va posar en marxa un seguit de presentacions a cada capital de província, i 

al territori de la Val d'Aran-Lleida Nord. 

D'acord amb l'objectiu prioritari de la Campanya, d'arribar als professionals que són 

a la primera línia de contacte amb els infants, es va optar per fer contacte de 

manera preferent amb els respectius Serveis Territorials d'Ensenyament, per tal 

coordinar amb ells les dates i horaris més adients, així com l'estratègia de difusió 

que a cada territori fos més profitosa. 

Referent als continguts de cada presentació, des de la nostra associació es va 

proposar sempre la mateixa estructura, amb prou flexibilitat per donar cabuda als 

professionals o àmbits que a cada ciutat resultessin més adequats:  

http://www.acim.cat/


* una presentació institucional a càrrec del corresponent director/a del servei 

territorial d’Ensenyament,  

* la presentació de la Campanya i una breu ponència a càrrec de la presidència d' 

ACIM,  

* una taula rodona moderada per la direcció local de la DGAIA, integrada per 

representants de la sanitat, la inspecció d'ensenyament i els serveis socials de base, 

en torn al tema “Què podem fer per a millorar la detecció i prevenció de l’Abús 

Sexual i altres maltractaments? Què oferim des dels nostres serveis i què 

demanem als altres?” 

En tots els casos, un cop passada la presentació es va demanar als ponents 

autorització per a incloure a l’apartat Campanya de la web d' ACIM el contingut 

sencer o un resum de les respectives ponències, de manera que tothom que hi 

estigui interessat, hagi assistit o no a l'acte, pugui tenir al seu abast la informació 

compartida. 

 

III. b.1)    Presentació a Lleida. 

Aquesta Jornada va tenir lloc a l'auditori de l'Escola Oficial d' Idiomes de la ciutat de 

Lleida, el dia dijous 22 de novembre de 2012, en l'horari de 17 a 20. 

Va comptar amb una assistència en torn a les 45 persones, i, de manera semblant a 

la jornada a Barcelona, dels diferents àmbits professionals implicats en la vida 

quotidiana dels infants i adolescents. 

La presentació va quedar a càrrec del senyor Miquel Àngel Cullerés Balagueró, 

Director del Servei Territorial d’Ensenyament de Lleida, seguit per la conferència  

“Mestres i professors, agents de prevenció d’ASI i altres maltractaments, i suport de 

resiliència », a càrrec de la Sra. Maria-Eulàlia Palau del Pulgar, Presidenta d’ACIM. La 

Taula Rodona, moderada per la Sra. Dolors Camí, Cap de Serveis local de la DGAIA, 

va estar integrada pel Sr. Vicente Mora, Inspector d’Ensenyament, la Sra. Lourdes 



 

 

Zanuy, Cap del Servei de Gestió i Acció Social de l'Ajuntament de Lleida, la Sra. 

Carme Tello, Psicòloga CSMIJ Hospital Sant Joan de Déu, la Dra. Teresa Vallmanya, 

Pediatra de l’ Hospital Arnau de Vilanova. 

 

III. b.2)    Presentació a Vielha – Lleida Nord. 

Aquest cop l'acte va ser acollit a la mateixa seu del Conselh Generau, el dia dilluns 3 

de desembre de 2012, en l'horari de 17 a 20. La convocatòria va incloure a més del 

territori aranès, les comarques de Pallars Subirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. 

Va comptar amb una assistència de en torn a les 55 persones, dels diferents àmbits 

professionals ja esmentats. 

Donades les particularitats administratives del territori, la presentació va quedar a 

càrrec del Sr. Eduardo Valdecantos Dedieu, Conselhèr de Benèster e Salut del 

Conselh Generau d'Aran, seguit per la presentació de la Campanya i la conferència 

de la Sra. Maria-Eulàlia Palau del Pulgar. La Taula Rodona, va ser moderada per la 

Sra. Maria Angels Borràs, Directora del Servici Aranès de Benèster e Salut, i 

integrada pel Sr. Josep-Lluís Boix Peinado, Inspector d’Ensenyament, la Sra. Lurdes 

Subirà, Coordinadora de l' EAIA Lleida Nord, la Sra. Susagna Nevado, Psicòloga del 

CSMIJ Hospital Sant Joan de Déu, i la Dra. Imma Caubet, Pediatra de l' Espitau Val 

d'Aran. 

 

III. b.3)    Presentació a Girona. 

La Jornada, celebrada el dimecres 12 de desembre de 2012, va dur-se a terme a 

l'Auditori Josep Irla, de l'Edifici de la Generalitat. 

Va comptar amb una assistència de en torn a les 40 persones, dels diferents àmbits 

professionals, però en aquesta ocasió amb una marcada majoria de representants 

de l'àmbit escolar. 



La inauguració va quedar a càrrec del Sr. Josep Fernàndez Menchón, Adjunt  del 

Director del Servei Territorial, seguit per la presentació de la Campanya i la 

conferència de la Sra. Maria-Eulàlia Palau del Pulgar. La Taula Rodona, en aquesta 

ocasió amb el tema “Treball en xarxa per la detecció i prevenció de l'abús sexual i 

altres maltractaments”, va ser moderada pel Sr. Josep Maria Garcia, Inspector 

d'Educació, i integrada per la Sra. Silvia Casellas, Cap de Serveis local de la DGAIA, la 

Sra. Maribel Ministral, Directora de l'EAP Gironès Oest, i pel Dr. Francesc Bastida, 

Cap del Servei de Pediatria de l'Institut s'Assistència Sanitària. 

 

III. b.4)    Presentació a Tarragona. 

Aquesta darrera Jornada de l'any 2012 va tenir lloc a la Sala d'Actes de l' Institut 

Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona, el dia dilluns 17 de desembre, en l'horari de 

16 a 19. Va comptar amb una assistència en torn a les 80 persones dels diferents 

àmbits professionals. 

La inauguració va quedar a càrrec de la Sra. Maria Angels González i Estremad, 

Directora del Servei Territorial d’Ensenyament de Tarragona, seguit per la 

presentació de la campanya i la conferència de la Sra. Maria-Eulàlia Palau. La Taula 

Rodona, moderada per la Sra. Isabel Carrasco Panadés, Cap de Serveis local de la 

DGAIA, va estar integrada per la Sra. Serafina Sánchez González, Inspectora 

d’Ensenyament, la Sra. Olga Ibàñez, TS del CSMIJ de Tarragona, la Dra. Dolors Coll, 

Metgessa del Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència, la Sra. Rosario Moreno 

Ríos, de l' EAP T-07 Tarragonès (Sector B), i el Sr. Raül Aguilar, Cap de l'Unitat 

Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra, Regió Policial 

de Tarragona. 

 

III. b.5)    Presentació a Reus – Fundació Pere Mata, Centre Villablanca 

En aquesta oportunitat, la presentació es va fer a demanda del centre Villablanca i 

per iniciativa de la psicòloga Elisa Abellán, assistent a la jornada de Tarragona i 



 

 

tècnica d’aquest servei, dedicat exclusivament a l’atenció de persones amb 

discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. Es va aprofitar una sessió de formació, 

adreçada a treballadors del centre, amb la qual cosa l’assistència –d’unes 30 

persones- va ser exclusivament de professionals de la sanitat: psicòlegs, psiquiatres 

i infermers. Va ser el 10 de gener, de 10:30 a 12:30 hores, a l’aula de formació del 

centre. 

A més de presentar-se la Campanya i lliurar-se el corresponent material, es va 

aprofitar la trobada per presentar l’associació, anunciant també la celebració del 

25è aniversari. 

 

III. b.6)    Presentació a la Universitat de Girona 

El 19 d’abril, de 10:00 a 13:00 hores, es va dur a terme la presentació de la Campanya 

per a un curs d’estudiants de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de 

Girona, per invitació de la professora a càrrec i sòcia de l’ACIM, Montse Musellas 

Sala. L’assistència, en aquest cas, va ser de 33 persones. 

 

III. b.7)    Presentació a Osona 

La darrera presentació duta a terme fins al moment d’elaboració de la present 

memòria va tenir lloc a la ciutat de Vic, a l’Auditori de l’ Edifici el Sucre, el 22 de maig 

de 2013, en horari de 10:00 a 13:30, amb l’assistència de 73 persones, dels diferents 

àmbits professionals. 

La inauguració va quedar a càrrec del Sr. Jordi Serra, Vicepresident del Consell 

Comarcal d’ Osona, seguit per la presentació de la Campanya i la conferència de la 

Sra. Maria-Eulàlia Palau del Pulgar, i després per la ponència “Protocol d’actuació en 

les situacions de maltractament infantil i adolescent”, a càrrec del Sr. Josep Roca 

Carrió, Inspector d’ Educació.  

La Taula Rodona, sota el tema “Què podem fer per millorar la detecció i prevenció 



de l'abús sexual i altres maltractaments. El treball en xarxa a Osona”, va ser 

moderada pel Sr. Miguel Martos Tovar, Cap de Serveis de la DGAIA a la Catalunya 

Central, i integrada per la Sra. Fina Collell, Treballadora Social de l’ EAP d’ Osona, la 

Sra. Eva Alvarez, Sergent del Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Vic, la Sra. Eva 

Rovira, Treballadora Social dels SSB de Centelles, la Sra. Anna Matas, Coordinadora 

de l’ EAIA d’ Osona, la Sra. Sílvia Vilardell, Psicopedagoga de l’ Institut Pere Barnils 

de Centelles, i el Dr. Pere Domènech, Director del Servei d’Atenció a la Dona i a l’ 

Infant del Consorci Hospitalari de Vic. 

 

 A.2.b. Un cop fetes les presentacions a nivells autonòmic i provincial, durant 

l’any 2013 vam fer tres diferents tipus de presentacions:  

- a nivell comarcal, amb contingut i destinataris molt semblants als de l’exercici 

anterior;  

- adreçades a col·lectius específics; en col·laboració amb entitats privades o serveis 

públics; 

- adreçades al públic en general. 

A.2.b.I Presentacions a nivell comarcal 

 OSONA (Vic, 22.05.13) L’activitat, amb una assistència de setanta-cinc 

persones, es va dur a terme de 9:45 a 13:00 hores a l’Edifici El Sucre, del Consell 

Comarcal d’Osona, el Vicepresident del qual -Sr. Jordi Serra- va inaugurar l’acte, 

seguit per la presentació i conferència de la Presidenta d’ ACIM, i per la 

presentació del Protocol BSiF-Ensenyament, realitzada per l’Inspector 

d’Educació Josep Roca Carrió. La taula rodona, moderada pel Sr. Miguel 

Martos, Cap de Serveis DGAIA Catalunya Central, va girar en torn al tema “Què 

podem fer per millorar la detecció i prevenció de l’Abús Sexual i altres 

maltractaments El treball en xarxa a Osona”, i va estar integrada per la Sra. Fina 

Collel, Treballadora Social  EAP d’ Osona, la Sra. Eva Alvarez, Sargent Mossos 

d’Esquadra de la Comissaria de Vic, la Sra. Eva Rovira, Treballadora Social dels 

SSB de Centelles, la Sra. Anna Matas, Coordinadora de l’EAIA d’Osona, el Dr. 

Pere Domènech, Director d’Atenció a la Dona i a l'Infant del Consorci 



 

 

Hospitalari de Vic, i la Sra. Sílvia Vilardell, Psicopedagoga de l’Institut Pere 

Barnils, de Centelles. 

 

  Taula Rodona 

Assistents a la Sala de l’Edifici El Sucre   

 

 

 ALT URGELL (La Seu d’Urgell, 02.12.13) En aquesta ocasió vam gaudir d’una 

presentació molt particular, gràcies a la implicació no només dels professionals 

sinó també de les famílies i el alumnat de La Seu. L’activitat, iniciada a les de 

19:00, va omplir l’aforament de l’espectacular Capella de la Immaculada, amb 

l’assistència d’unes dues-centes persones. La inauguració va quedar a càrrec 

del Director dels Serveis Territorials de Lleida, Sr. Miquel Àngel Cullerés, 

l'Alcalde de La Seu d’Urgell, Sr.  Albert Batalla, i la Sra. Maria-Eulàlia Palau, 

presidenta de l’ACIM, qui va presentar la Campanya.  



      Inauguració a la Capella de la Immaculada 

 

La taula rodona va ser moderada per la Sra. Marta Pujantell, directora de Ràdio 

Seu, i va comptar amb la participació de la Sra.  Anna Justo, Cap del Grup 

d’Atenció a la víctima de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Urgell, la Sra. Susagna 

Nevado, sòcia d’ACIM I Directora de l’àrea d’Alt Pirineu i Aran de St. Joan de 

Déu Lleida, la Sra. Lurdes Subirà, Psicòloga i Coordinadora de l’EAIA Lleida 

Nord del Consell Comarcal del Pallars Jussà, la Sra.  Dolors Farràs,  Psicòloga i 

Coordinadora dels Serveis Socials de l’Alt Urgell, la Sra. Maria-Eulàlia Palau del 

Pulgar, la Sra. Anna Pujol,  Psicòloga Infantil del Servei d’Intervenció 

Especialitzada (SIE), i el Dr. Jordi Fàbrega, Director Assistencial de Pediatria 

dels Pirineus. S’ha de destacar que en aquest cas i per iniciativa dels Serveis 

Educatius de l’Alt Urgell, les intervencions de la taula van tenir lloc a partir de la 

projecció del curtmetratge “La veu dels infants i joves de l’Alt Urgell”, filmat i 

editat pels tècnics de Pirineus TV, en el que els infants i adolescents dels 

centres educatius participants donaven el seu parer sobre els seus drets i 

deures, la família, el bon tracte, etc.  

Taula Rodona   

 



 

 

 

 TERRES DE L’EBRE (Tortosa, 12.12.13) L’activitat, que es va estendre de 16:00 a 

20:00 hores, es va realitzar a la seu dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 

les Terres de l’Ebre, i va comptar amb l’assistència d’uns noranta professionals 

majoritàriament de l’ensenyament i els serveis socials. La inauguració va 

quedar a càrrec del Sr. Antoni Lluís Martí López, Director dels Serveis 

Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, i del  Sr. Joan Mayoral i 

Simón, Subdirector General de la DGAIA. Després de la presentació de l’ACIM 

feta per la seva presidenta, Sra. Maria-Eulàlia Palau del Pulgar, va tenir lloc la 

presentació de la Campanya a càrrec de la Sra. Elda Moreno, Cap del Servei 

d’Igualtat i Dignitat Humana del Consell d’Europa, i la ponència “La regresión 

de los Derechos de la Infancia en España 2007-2013”, del Sr. Gonzalo de Castro, 

Coordinador d’Estudis d’Educo, entitat que en aquesta ocasió va col·laborar 

també econòmicament amb la presentació.  

 

 Inauguració a Tortosa 

 

 

Quant a la Taula Rodona, amb la temàtica habitual de millora i prevenció de 

l’abús sexual i altres maltractaments, i treball en xarxa, va ser moderada per la 

Sra. Immaculada Obiol Baubi, Inspectora en Cap del Departament 

d’Ensenyament, i integrada per la Sra. Ester Cabanes Vall, Responsable del 

Area d’Infància del Departament de Benestar Social i Família, el Sr. Ismael 

Eixarch, Director Tècnic d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Tortosa, el Sr. 



Manel Carbó Lancharro, Cap de l’Unitat Regional de Proximitat i Atenció al 

Ciutadà dels Mossos d’Esquadra, Regió Policial Terres de l’Ebre, el Dr.  Josep 

Mercè Gratacós, Cap de Servei de Pediatria de l’Hospital Verge de la Cinta, la 

Sra. Ana Belén Castellà, Coordinadora CSMIJ Terres de l’Ebre i la Sra. Montse 

Pedret Risco, Treballadora Social EAP Ribera d’Ebre, del Departament 

d’Ensenyament.  

Taula rodona i assistents   

 

A.2.b.II Presentacions per a col·lectius específics 

 Treballadors Centre Villablanca (Reus, 10.01.13). En aquesta oportunitat, la 

presentació es va fer a demanda del centre Villablanca i per iniciativa de la 

psicòloga Elisa Abellán, assistent a la jornada de Tarragona i tècnica d’aquest 

servei, dedicat exclusivament a l’atenció de persones amb discapacitat 

intel·lectual i trastorns mentals. Es va aprofitar una sessió de formació, 

adreçada a treballadors del centre, amb la qual cosa l’assistència –d’unes 30 

persones- va ser exclusivament de professionals de la sanitat: psicòlegs, 

psiquiatres i infermers. Va ser el 10 de gener, de 10:30 a 12:30 hores, a l’aula de 

formació del centre. A més de presentar la Campanya i lliurar el corresponent 

material, es va aprofitar la trobada per presentar l’associació, anunciant també 

la celebració del acte commemoratiu del 25è aniversari. 

 



 

 

 Estudiants d’Educació i Psicologia UdG (Girona, 10.04.13). El 19 d’abril, de 10:00 

a 13:00 hores, es va dur a terme la presentació de la Campanya per a un curs 

d’estudiants de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, 

per invitació de la professora a càrrec i sòcia de l’ACIM, Montse Musellas Sala. 

L’assistència, en aquest cas, va ser de 33 persones. 

 

 Treballadors La Paeria (Lleida, 24.10.13). Per iniciativa de l’Àrea d’Infància i 

Família de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida, 

i de manera semblant a la presentació feta al Centre Villablanca, es va dur a 

terme aquesta presentació, exclusiva per a treballadors dels Centres Oberts, 

Ciberaules i Educadors dels serveis socials municipals. Se li va donar un format 

de ponència més treball pràctic per grups sobre dos blocs temàtics: com 

millorar la prevenció, i com millorar el treball en xarxa per afavorir la detecció i 

la intervenció. Va tenir una durada de tres hores (de 9:40 a 12:30), i hi van 

assistir 27 professionals.  

      

Sessió de treball amb educadors de la Paeria 

 

A.2.b.III Presentacions per al públic en general 

 Rotary Club de Sabadell (15.04.13). En la línia de portar la Campanya més enllà 

de l’àmbit educatiu o dels professionals més propers a la infància, es va fer 



aquesta presentació a l’Hotel Urpí de la ciutat de Sabadell, a la que van assistir 

unes quaranta persones, convocades per l’entitat col·laboradora. 

 

 Associació de Dones La Pizarra de Raimunda (Barcelona, 13.05.13). Seguint el 

format iniciat amb la presentació abans referida, es va fer aquesta, per a les 

sòcies i col·laboradores de l’associació de dones La Pizarra de Raimunda, 

entitat amb la que mantenim un vincle des de fa anys. L’activitat va incloure 

també la conferència “El bon tracte a la infància en temps de crisi”, i va 

comptar amb una assistència d’unes vint i set dones, la majoria d’elles mares i 

àvies amb molta sensibilitat amb el tema abordat.   

 

 Biblioteca Pública Vapor Badia (Sabadell, 17.12.13). amb la mateixa temàtica 

tractada en la presentació referida en el punt anterior, és a dir Campanya més 

conferència, es va fer una presentació oberta a tots els públics a aquesta 

biblioteca de Sabadell centre, en horari de 19:00 a 20:30, que va comptar amb 

una assistència d’unes quinze persones.  

 

Amb totes les presentacions ressenyades, des de l’ACIM es va poder arribar de 

manera directa amb el missatge de la campanya -prevenció de l’abús sexual infantil- i 

de la promoció del bon tracte, a un total de cinc-centes trenta set persones de 

diferents àmbits professionals, famílies i públic en general. 

 A.2.c.  Sempre dins de les possibilitats de la nostra organització, en la línia 

del compromís assumit amb el Consell d' Europa i sense deixar de banda la 

col·laboració amb nous programes, per la Campanya “Un de cada cinc” es 

plantegen dues línies de continuïtat: noves presentacions, a través dels diferents 

contactes de l’associació i sempre comptant amb algun tipus de col·laboració local, i 

seminaris formatius. 



 

 

III. Altres actuacions relacionades amb la Campanya. 

Un cop passades les presentacions a les capitals provincials vam iniciar les de nivell 

comarcal, o a col·lectius determinats, i és aquesta la direcció en la que ens 

proposem continuar. També quant als seminaris formatius, que proposem ampliar i 

adaptar a diferents àmbits professionals i socials, com ara professionals de l’àmbit 

escolar, dels serveis socials, del lleure i l’esport, de la salut, advocats i mediadors, i 

famílies i món associatiu (veïnal, cultural, etc.) 

 

IV. a) Seminaris formatius. 

Als seminaris, que proposem s'incloguin en els Plans de Formació de Zona, es fa una 

introducció al tema de l’abús sexual infantil i altres maltractaments, per tal de donar 

a mestres, professors i serveis educatius, informació que permeti prevenir, detectar 

i actuar amb responsabilitat davant de situacions que atempten contra els infants i 

els seus drets. 

Per tant, el seus objectius són: entendre la realitat de l’ Abús Sexual Infantil (ASI) i 

altres maltractaments, i els efectes sobre els individus i la societat; comprendre com 

ocorre l’ASI i altres Maltractaments Infantils; desenvolupar recursos per a actuar 

responsablement davant aquestes situacions; entendre el rol preventiu del mestre/ 

professor i el de l’escola en general, en la protecció dels infants i adolescents. 

A través d'una metodologia dinàmica, amb estudi de casos, projecció de pel·lícules, 

documentals o curtmetratges que permetin l’estudi de situacions amb  la 

intervenció activa de tots els participants, s'ofereixen els següents continguts:  

 Conceptualització d’ASI i altres maltractaments a infants i adolescents. Què 

són i quins els maltractaments  infantils. 

 Realitat actual i conseqüències a mitjà i llarg termini dels abusos i altres MI 

 Perfil i comportament de les persones maltractadores. Víctimes i agressors. 

Indicadors de risc. 



 Com prevenir des de l’escola. Paper de l’adult: mestre o professor, com a 

suport de resiliència.  

 Indicadors que un infant o adolescent és abusat o maltractat. 

 Comportaments sexuals apropiats segons l’edat. 

 Com reaccionar davant un abús o un maltractament.  

 Paper i responsabilitat del mestre/a o professor, de l’escola, en la detecció i 

notificació al corresponent servei.  

 Protocols de detecció i notificació. 

 

En relació amb la seva durada, proposem seminaris de 15 o 20 hores, i sempre en la 

línia de treballar a cada territori de la manera que resulti més profitosa per als 

professionals locals, s'ofereix l'opció entre dos formats: extensiu, amb periodicitat 

setmanal o quinzenal, en sessions de 3 hores; o intensiu, concentrat en un cap de 

setmana (divendres tarda i dissabte sencer).  

Entre el 27 de febrer i l’ 11 d’abril de 2013 es va dur a terme un seminari a la ciutat de 

Vielha, amb una durada de quatre sessions, impartit per la Maria-Eulàlia Palau i les 

sòcies Ester Batlle (també tresorera), Susagna Nevado i Teresa Vallmanya. Hi van 

assistir dotze persones, totes de l’àmbit escolar (centres i EAPs). 

Entre el 20 de març i el 8 de maig van celebrar-se les cinc sessions del seminari 

impartit a la ciutat de Lleida, impartides per les mateixes professores, excepte la 

Sra. Nevado, a les que es van sumar les Sres. Carme Tello i Mariona Pòrtulas. 

L’assistència en aquest cas, del mateix àmbit, va arribar a les dinou persones.  



 

 

Disseny i coordinació: Equip tècnic ACIM  

Imatge de portada: realitzada i cedida per l’Alex Valls   bit&ma www.bitima.cat 

 
Junta Directiva Maria-Eulàlia Palau del Pulgar, Presidenta 

Josep Lluís Ortuño, Vicepresident  
Sònia Pino Barquilla, Secretària 
Maria Milagros Calleja Gutiérrez, Tresorera 
David Nadal Miquel, Vocal 

 
Recursos Humans i 
Massa societària 
(al 31-12-15) 
 

 
Treballadors contractats: quatre tècnics a temps parcial 
Voluntaris: vint  
Socis: 95 individuals, 8 institucionals  

 
Fundació Barcelona, 8/3/88 
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9664-B, secció 1a . Registre Territorial d’Associacions de la Direcció General del Dret i 
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Reconeixements 
públics i privats 

 
Declarada como a entitat d’utilitat pública per Resolució del Ministeri de l’Interior 
(Ordre INT/4256/2006, de 26 de desembre, BOE 23.01.2007). 
Creu de Sant Jordi, el 2007 atorgada por la Generalitat de Catalunya. 
Premi Janusz Korckzak pels Drets de la Infància de la Fundació Juristes sense Fronteres 
(2008).  
Premi Josep Parera de l’ Obra Social Caixa Penedès (2005) 
Premi d l’Obra Social Caixa Sabadell (2008) 
Premis de la Pizarra de Raimunda (2008 i 2014). 
Premi Cercle Solidari, Condis Nens/es i noves tecnologies (2008). 
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Hotel d’Entitats La Pau, c/ Pere Vergés, 1, Planta 10, Despatxos 2 i 3, 08020, Barcelona 
93 511 4416 -660 139 467 
www.acim.cat 
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  https://www.facebook.com/acim.associacio  
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