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25 ANYS EN
EL CAMÍ DEL
BON TRACTE
ALS INFANTS



Associació Catalana per la Infància Maltractada
Barcelona, Maig de 2013

Presentació

Celebració del 25è aniversari de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada

Programa L’acte començarà a les set de la tarda

· Quim Casas,  presentador

· Jordi Querol

Primera part:

Vals Pòstum.
Fantasia Impromptu
Vals Brillant Op. 34, núm. 3, de F. Chopin

Segona part:

Danses Espanyoles, d’ I. Albéniz
Gitanerías, d’ E. Lecuona

· Mercè Framis

Ombres xineses. “Jo tinc una Caseta”,
de R. Folch i Camarassa

· Aaron Ribas

Primera part:

Jeux sur la Plage, F. Mompou

Segona part: 

Jeunes Filles au Jardin, F. Mompou

· Marga Carbonell

“La Canija”, titelles

Carmen Torres, Realitzadora vídeo

Estela Parra Lubary, Regidora

El passat 8 de març l’Associació Catalana per la In-
fància Maltractada, l’ ACIM, va fer 25 anys de la 
seva fundació.

Una història relativament curta en la qual han pas-
sat moltes coses, majoritàriament positives -segons 
el nostre parer- per a la infància en general, però 
sobretot positives per a la infància que pateix situa-
cions de maltractament i negligència.

Pensem que l’ ACIM ha col·laborat en la sensibilit-
zació dels professionals i de la societat en general, 
i en la detecció, diagnòstic, tractament i prevenció 
del fenomen del maltractament al nostre país. I això 
cal agrair-ho a les persones fundadores, a aquelles 
que amb iniciativa i generositat van implicar-se en 
les diverses accions que s’han dut a terme durant 
aquests anys, i a les que continuen i se sumen al 
present i futur d’aquest camí del bon tracte a la in-
fància, que segueix necessitant la nostra implicació 
i la de tots aquells a qui puguem fer partícips de la 
il·lusió per aquesta tasca.

Gràcies per acompanyar-nos en aquesta celebració. 

· Sant Andreu Jazz Band

“Si tu vois ma mere”

“China boy”

“Thesse foolish things” 

Joan Chamorro, direcció
Alba Esteban, saxo
Alba Armengou, trompeta
Paula Berzal, trombó
Carla Motis, guitarra
Jan Domènech, piano
Abril Sauri, bateria
Magali Datzira, contrabaix
Elsa Armengou, trompeta
Elia Bastida, violí
Marçal Perramon, saxo tenor
Joan Martí, saxo soprano
Marc Martín, piano
Joan Aleix Mata, bateria
Eva Fernandez, veu i saxo


