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Presentació 
  
 
L’ACIM, Associació Catalana per la Infància Maltractada, com a entitat federada i 
representant a Catalunya de la FAPMI (Federación de Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil), us presenta la campanya del Consell d’Europa “Un 
de cada cinc”, de prevenció contra l’abús sexual infantil. 

  
La Campanya marca un nou i important pas en el procés iniciat amb la signatura 
del Conveni del Consell d’Europa per a la Protecció dels Infants contra l’Explotació 
Sexual i l’Abús Sexual –Conveni de Lanzarote, 2010- i reconeix com a objectiu prio-
ritari la prevenció i sensibilització sobre aquesta trista realitat, tot dotant als go-
verns, als professionals de l’ensenyament i dels serveis socials, a la societat civil, a 
les famílies i als mateixos infants i adolescents, de les eines adients per fer-hi 
front, no només als casos d’explotació o abús, sinó també a tot el ventall 
d’accions –i omissions- que sense arribar a aquests extrems poden considerar-se 
com a maltractament. 
  
 
Entenem també que esdevé cabdal la construcció i promoció d’espais interdisci-
plinaris de debat i formació, així com la promoció del treball en xarxa dels dife-
rents agents professionals i socials amb responsabilitat sobre infants i adoles-
cents, ara més que mai, davant la situació global i regional de precarització de les 
condicions de vida d’un nombre creixent de famílies. 
 
  
Aquesta presentació a la ciutat de Tortosa és part del recorregut que des de l’A-
CIM volem donar a la Campanya “Un de cada cinc” arreu de Catalunya. Ja vam fer 
la presentació a Barcelona (22.10.12), Lleida (22.11.12 i 24.10.13, més seminari), Viel-
ha-Lleida Nord (3.12.12, més seminari), Girona (12.12.12), Tarragona (17.12.12) i Vic 
(22.5.13), i n’estem organitzant més (Terres de l’Ebre, Sabadell), en la línia de sen-
sibilitzar a professionals de tots els àmbits i a la societat en general. 

  
  

La Seu d’Urgell, 2 de desembre de 2013 

 
 

 
Acte de Presentació a l’Alt Urgell  de la Campanya del Consell d’Europa 

“UN DE CADA CINC” 
 

Inici 19:00 hores 
 
 

    INAUGURACIÓ de l’acte, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Albert Batalla, Alcalde de la Seu  

d’ Urgell, i del Sr. Miquel Àngel Cullerés, el Director dels Serveis Territorials de Lleida. 

 
 

    PRESENTACIÓ de la Campanya del Consell d’Europa “UN DE CADA CINC”contra la 

violència sexual sobre infants i adolescents, a càrrec de la Sra. Maria-Eulàlia Palau del 

Pulgar, Presidenta de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada. 

 
 

    Taula Rodona “LA VEU DELS INFANTS I JOVES DE L’ALT URGELL”, presentada i 

moderada per la Sra. Marta Pujantell, directora de Ràdio Seu, i amb la participació de: 
 

Dolors Farràs – Psicòloga. Coordinadora dels Serveis Socials de l’Alt Urgell 

Jordi Fàbrega – Director assistencial de Pediatria dels Pirineus 

Anna Justo – Cap del Grup d’Atenció a la víctima de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Urgell 

Susagna Nevado – Directora de l’àrea d’Alt Pirineu i Aran de St. Joan de Déu Lleida. 

Maria-Eulàlia Palau del Pulgar– Presidenta de l’ACIM  

Anna Pujol - Psicòloga Infantil del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) 

Lourdes Subirà –Psicòloga. Coordinadora de l’EAIA Lleida Nord del Consell Comarcal 

del Pallars Jussà. 

 

    CONCLUSIONS, a càrrec de la Sra. Maria-Eulàlia Palau i el Dr. Jordi Fàbrega 

 

    CLOENDA I AGRAÏMENTS a càrrec del Sr. Josep Maria Vera, Inspector en Cap dels 

Serveis Territorials d’Ensenyament de Lleida.  
 

 



 

 

 

 

 
 

 


