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Benvolgudes sòcies,  
Benvolguts socis, 
 
 

Aquest ha estat el primer any de la meva presidència. He recollit el testimoni i la feina ben 

feta per la Maria-Eulàlia Palau durant la seva presidència, seguint el seu compromís amb la 

lluita pel bon tracte a la infància, denunciant tots els aspectes relacionats amb el 

maltractament, la negligència i l’abús sexual.  

Durant l’any 2016 s’han fet moltes activitats, però m’agradaria destacar algunes d’elles, 

com ara els Grups de Treball Interdisciplinari sobre “Vulneració dels Drets dels Infants en 

les ruptures conflictives de parella” (GT1) i sobre “Violències visibles i invisibles a l’escola” 

(GT2), així com la participació en el XIII Congrés Internacional d’Infància Maltractada 

organitzat per la FAPMI a Múrcia, sota el lema “Construyendo modelos para el buen trato 

a la infancia”.  

També el 2016 ha estat l’any de la creació de la Delegació Territorial d’ACIM a Ponent, acte 

que va tenir lloc al Monestir de les Avellanes, seu també de la biblioteca de l’ACIM. 

Per acabar, agrair a tots els socis i voluntaris la seva col·laboració en les tasques d’ACIM. 

També vull fer una especial menció al personal tècnic d’ACIM pel seu compromís i la feina 

ben feta i a la resta de companys de la Junta. 

Salutacions 

 
 
 
Carme Tello Casany 
Presidenta  

 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Carme Tello Casany, Presidenta 

Josep Lluís Ortuño Cámara, Vicepresident  

Maria-Pau Teixidó Palau, Secretària 

Vicente Mora Baringo, Tresorer 

Conxita Vila Vila, Vocal 
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Programa ACULL 
 

 

 

 

Objectiu 

Aquest programa té dues vessants amb els seus objectius diferenciats:  

o l’atenció a famílies i infants i adolescents en situació de vulnerabilitat o risc i 

o la sensibilització i prevenció del maltractament infantil. 

Ens proposem donar resposta a totes aquelles persones que es trobin davant d’un fet 

real o sospitat de maltractament infantil (propi o de tercers, actual o passat, a l’{mbit 

familiar, professional o comunitari), tot acompanyant, assessorant, derivant i fent la 

contenció necessària en cada cas. 

A més de l’actuació en situacions concretes, des d’aquest marc volem també fer 

prevenció i sensibilització sobre tot tipus de maltractament, difusió dels drets de la 

infància i promoció del bon tracte. 

 

Resultats 

El nombre d’usuaris directes del Programa Acull durant 2016 ha estat de 382. Per edats 

dels usuaris/beneficiaris, es pot discriminar en 122 infants i adolescents, 260 adults, dels 

quals 124 han estat professionals vinculats i 136 altres (progenitors o familiars, terceres 

persones coneixedores d’un possible cas de maltractament infantil, adults que han 

patit alguna situació de maltractament durant la seva infantesa, etc.) 
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D’acord amb això el nombre d’usuaris menors d’edat atesos ha estat, per edat: 

 

S’han obert 72 expedients nous durant l’any 2016 i s’ha donat continuïtat a 67 

expedients ja oberts en anys precedents, però que encara han necessitat durant 

aquest any l’atenció que s’ofereix a través del Servei. 

Com s’ha comentat en línies anteriors, el principal objectiu del Programa ACULL és 

prevenir tot tipus de maltractament envers la inf{ncia i l’adolescència, contribuir a la 

millora de l’atenció a infants víctimes/agressors, i proporcionar el suport necessari a les 

famílies i als professionals involucrats.  

En aquest sentit, la tipologia de maltractament per la qual més es consulta continua 

essent la psicològica/emocional  (28,78%), el maltractament físic (13,67%) i l’abús sexual 

(8,63%), seguit de la negligència (5,04%), la violència entre iguals (2,88%) i el 

maltractament institucional (0,72%). 
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Igual que en anys anteriors, continua essent significativa la incidència de casos en els 

quals els presumptes maltractaments inicialment notificats acaben revelant més un 

conflicte amb l’ex-parella que no pas un veritable maltractament per part de l’altre 

progenitor i el seu entorn. Com ja s’ha informat en la memòria anterior, aquesta 

circumst{ncia va motivar la convocatòria d’un grup de treball interdisciplinari que ha 

crescut i les activitats del qual s’han anat diversificant. 

 

 

Quant a la procedència dels usuaris, es manté la tendència relativa a la localització 

geogràfica dels casos, tot i que durant aquests darrers anys s’ha enregistrat un lleu 

augment de les consultes i demandes d’altres Comunitats Autònomes i inclús de 

l’estranger. La procedència majoritària de les demandes ha estat Barcelona ciutat i 
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comarca del Barcelonès (41,09%), i comarca del Vallès Occidental (36,43%), 

circumst{ncia que facilita l’atenció personalitzada i presencial per a la majoria 

d’expedients oberts, així com l’establiment de contactes presencials amb altres serveis 

i professionals implicats a cada cas.  

Igualment s’han rebut demandes procedents de tot el territori destacant-se, així 

mateix, demandes procedents d’altres territoris autonòmics i inclús de fora del país 

(3,88%) que tot i que no representen un volum significatiu sí que posen en evidència la 

major difusió i coneixement que està assolint el recurs. 

 

El perfil dels usuaris és majoritàriament de familiars que sospiten o han detectat algun 

tipus de maltractament en els seus fills/es, néts/es o nebots/des, i busquen 

assessorament, recursos d’abordatge i, principalment, contenció. Habitualment es 

tracta de membres de la família nuclear i, en alguns casos, de l’extensa; en menor 

nombre, però tot i així creixent, s’han rebut també demandes de professionals 

vinculats tant directament com indirecta amb el món de l’infant i/o l’adolescent.  

Altres usuaris que s’han adreçat al Servei són aquelles persones que, sense tenir relació 

amb l’infant o l’adolescent i davant la sospita d’algun tipus de risc o maltractament, 

busquen assessorar-se i informar-se sobre el procediment per notificar aquestes 

sospites. 

S’ha continuant rebent un nombre sostingut de demandes de persones adultes que 

han estat maltractades durant la seva infantesa o adolescència i que ara necessiten 

parlar-ne, ja que tot i haver suportat aquesta experiència durant molts anys, degut a 
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factors concomitants com ara quedar a l’atur, trencar la parella, o dificultats amb 

l’habitatge, en l’actualitat veuen ressentida la seva capacitat de resiliència i 

requereixen suport professional. Aquesta tipologia de demanda ha assolit, durant l’any 

2016, el 4,32% del total. 

 

 

Davant aquest fet, la Junta Directiva de l’entitat va aprovar la proposta de convocar un 

Grup d’Ajuda Mútua (reunió JD 14.07.16, punt 6) del qual es va fer difusió durant el 

segon semestre de l’any però que, fins al moment d’elaboració de la present memòria, 

no ha assolit el nombre mínim de participants confirmats com per posar-se en marxa. 

Es manté la iniciativa per al proper exercici. 

Quant a la tipologia de maltractament que aquestes persones adultes van patir trobem 

majoritàriament maltractament psicològic/emocional (50,00%), seguit del maltracta-

ment físic  (33,33%) i abús sexual infantil (16,67%). 
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Finalment, destaquem que durant l’any 2016 s’ha continuat atenent futurs 

professionals/estudiants de diferents disciplines, que s’adrecen al Servei en demanda 

de formació, assessorament i informació genèrica sobre l’abordatge del 

maltractament infantil, així com informació estadística i de recursos del territori, 

increment segurament motivat per la repercussió d’altres activitats desenvolupades 

per l’associació. En total s’han atès 17 demandes de diferents disciplines i centres 

educatius i/o Universitats vinculats amb el món de la inf{ncia i l’adolescència. 

 

 

Programa OBRE BÉ ELS ULLS 
 

 

Activitats de prevenció de tipus específics de maltractament infantil, adreçades a 

col·lectius que van des dels mateixos infants i adolescents, als professionals que hi 

treballen, a les famílies, a l’administració i a la societat en general. Consta del projecte 

Comunica’t amb seguretat i de la difusió de la Campanya Un de cada Cinc, del Consell 

d’Europa. 

 

1. Projecte Comunica’t amb seguretat 
 

 

Objectius 

- promoure l’ús segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) entre els infants, els adolescents, les seves famílies i els seus 

educadors,  

- que els infants i adolescents coneguin les potencialitats de les TIC i prenguin 

consciència dels possibles riscos, incidint sempre en el desenvolupament de la pròpia 

responsabilitat, l’autoprotecció i la protecció dels drets dels altres,                  
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- que els pares, mares, cuidadors i educadors prenguin consciència de la necessitat 

d’acompanyar els infants i adolescents en la seva vivència del món digital, com a part 

inseparable del procés educatiu i d’un bon exercici de la parentalitat, 

- posar en valor els aspectes positius de les tecnologies en tant eines de creixent 

utilització i destacar alhora que, com a eines, no són bones ni dolentes sinó que tot 

depèn de l’ús que en fem. 

 

 

Com ho fem? 

El projecte s’executa principalment a través de tallers adreçats a alumnes de prim{ria i 

secundària, a mestres i professors, i a pares, mares i cuidadors, amb una durada de 

dues hores, generalment en dues sessions. 

Per tal de fer una formació el més adaptada possible, abans de la primera sessió 

mantenim reunions amb l’equip docent i passem al grup destinatari una enquesta 

sobre els seus h{bits d’ús i nivell de coneixements, informació que permet també  

detectar possibles situacions de risc. Un cop realitzat el taller es passa una enquesta de 

satisfacció i, si es detecta, confirma o manifesta algun cas concret, oferim la nostra 

col·laboració a través del programa Acull. 

Com a suport es fa una presentació en power point amb explicació de conceptes 

teòrics i projecció d’imatges i vídeos que ajuden a promoure la reflexió, de manera que 

les sessions són {gils i participatives. En acabar el taller, a més de l’enquesta de 

satisfacció anònima, es lliura als assistents un tríptic institucional amb un decàleg de 

bones pràctiques, perquè puguin tenir sempre presents els consells compartits. 
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Resultats 

Durant l’any 2016 es van fer 34 

tallers, en 12 centres educatius de les 

ciutats de Barcelona, Sant Quirze del 

Vallès i Santa Coloma de Gramenet. 

A través d’aquestes activitats es va 

arribar a 657 beneficiaris directes, 

entre alumnes des de 4rt de Primària 

fins a 4rt d’ESO, pares i mares i 

professorat.  Segons les opinions 

recollides a les enquestes de 

satisfacció, les valoracions positives 

o molt positives superen el 90%. 

 

 

2. Campanya Un de cada cinc 

 

 

Tot i mantenir el compromís de difusió del material de la Campanya, durant l’any 2016 

no hi va haver ocasions de fer-ne presentacions específiques. Sí s’ha continuat, com és 

habitual, lliurant el material en totes les entrevistes de demanda d’informació per a 

estudiants en treballs de recerca, d’acollida de voluntariat i de formació interna. 

Així mateix, en altres presentacions de l’entitat, com ara la Jornada de presentació de 

la Delegació territorial de Ponent, s’ha inclòs el material de la campanya en la 

documentació lliurada als assistents. 

Barcelona
30; 88%

Sant 
Quirze del 

Vallès; 
2,6%

Santa 
Coloma 

de 
Gramenet

2,6%

Distribució geogràfica dels tallers 
Comunica't amb seguretat



13 
 

Mereix recordar que desde l’inici del compromís amb el Consell d’Europa, l’ACIM va 

poder arribar de manera directa amb el missatge de la campanya al voltant de 900 

persones de diferents àmbits professionals, famílies i públic en general. 

 

 

Programa DRETS EN ACCIÓ 
 

 

En la línia marcada pel Consell d'Europa des de l'any 2006 amb el seu Programa 

Construint una Europa per a i amb els Infants, i com a continuïtat de la iniciativa posada 

en marxa l’any del 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants de 

Nacions Unides, es va mantenir i ampliar el desenvolupament del Programa Drets en 

Acció. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius 

- arribar a la ciutadania amb una decidida aposta per la difusió dels drets dels infants i 

adolescents, com a requisit indispensable per a la necessària assumpció de la 

coresponsabilitat ciutadana en la defensa d’aquests drets, i la formació de futurs 

ciutadans feliços i compromesos,  
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- com que no és possible defensar això que no es coneix, volem que els mateixos 

infants i adolescents coneguin els seus drets i prenguin consciència de la necessitat 

d’autoprotecció, de  protecció dels drets dels altres, i de les obligacions que 

comporten,                  

- sensibilitzar, prevenir i col·laborar a eradicar qualsevol tipus de maltractament 

infantil, tot i que, val aclarir, la major demanda d’activitats s’adreça a discriminació, 

violència entre iguals, assetjament/ciberassetjament i masclisme adolescent, 

- donar als pares, mares i cuidadors eines i estratègies per a un exercici positiu de la 

parentalitat, 

- remarcar que els drets no són un fenomen de la naturalesa, sinó el resultat de llargs 

processos socials i polítics, que cal defensar-los per no perdre’ls, i que el 

reconeixement formal és només un primer pas, i s’ha de treballar quotidianament per 

a un assoliment efectiu, real i a l’abast de  tothom. 

 

Com ho fem? 

El projecte s’executa a través de sessions 

formatives, tallers, xerrades/taller i jocs 

adreçats a alumnes de primària i 

secundària, els seus mestres i professors, 

infants i joves usuaris de centres oberts, 

estudiants universitaris o de cicles 

formatius, famílies i col·lectius diversos, 

com ara gent gran i associacions de dones 

o de veïns, amb una durada d’una o dues 

hores/sessions segons demanda i 

disponibilitat. 

 

Sempre amb la intenció d’aportar els continguts més adaptats a les necessitats i 

inquietuds del grup destinatari, abans de la primera sessió es mantenen reunions amb 
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els agents de referència (caps d’estudis, equips docents, educadors/es, tècnics 

municipals, etc.), per tal d’adequar el missatge i incidir en aquells temes considerats 

especialment sensibles, com ara l’assetjament escolar (bullying), el masclisme 

adolescent, la discriminació racial, sexual o religiosa, les mancances en l’exercici de la 

parentalitat, etc. D’aquesta manera s’han pogut dissenyar activitats per a públics tan 

diversos com dones usuàries de serveis socials, infants i adolescents de diferents 

centres oberts, dones associades i, els més habituals, alumnat de primària i secundària, 

famílies i professorat. 

Un cop realitzada l’activitat es passa una enquesta de satisfacció, i, si es detecta, 

confirma o manifesta alguna situació concreta de maltractament o risc, s’ofereix la 

col·laboració de l’ACIM a través del programa Acull. 

Depenent del públic destinatari, els tallers poden comptar o no amb el suport d’una 

projecció en power point, però en tots els casos, i amb matisos, tenen tres parts: una 

breu introducció històrica sobre els processos que han permès arribar a l’actual 

situació de reconeixement dels drets dels infants i adolescents; una dinàmica de jocs 

(cartes dels drets, joc de la piràmide, joc de les etiquetes); i una posada en comú de les 

reflexions del grup amb repàs dels drets en diferents blocs, destacant i aprofundint els 

temes més sensibles per a cada grup en concret. En acabar el taller es lliura als 

assistents un tríptic institucional amb un decàleg de bones pràctiques, perquè puguin 

tenir sempre presents els consells compartits. 
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Resultats 

Durant aquest tercer any d’execució del programa es van dur a terme 143 activitats, en 

38 centres educatius, recreatius, comunitaris i associatius de les ciutats de Barcelona, 

Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 

Gavà, Viladecans i Sant Quirze del Vallès. A través dels diferents tallers, xerrades, 

sessions formatives i participació en activitats obertes es va arribar a un total de 3.186 

beneficiaris directes, entre alumnes que van des de Cicle Mitjà de primària a Cicles de 

Grau Superior, pares i mares, professorat, grups de dones i públic en general.  Segons 

les opinions recollides a les enquestes de satisfacció, la valoració positiva de l’activitat 

es mou en una mitjana d’entre el 85% i el 95%. 

 

 

  

59%
13%

11%

8%

6% 1% 1% 1% Barcelona

Badalona

L'Hospitalet

Viladecans

Sant Boi

Sant Climent

Gavà

Sant Quirze
Distribució geogràfica de les activitats



17 
 

 

 

Grups de Treball Interdisciplinaris 
 

 

Davant els reptes que planteja la defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència i la 

sensibilització envers una necessària coresponsabilitat ciutadana en aquest sentit, a 

l’ACIM continuem apostant pel treball en xarxa i, per consegüent, coordinant grups de 

treball interprofessionals entesos com espais conjunts d'estudi, debat, elaboració de 

noves i adequades eines d'actuació i disseny d'estratègies de sensibilització.  

 

GT 1, “Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella” 

 

Iniciat al desembre de 2013 a partir de la convicció que la instrumentalització dels fills i 

filles en el marc de les ruptures conflictives de parella és un tipus de maltractament 

infantil que per les seves particularitats mereix especial atenció i, sobretot, noves 

estratègies de prevenció i sensibilització, tant a nivell de la ciutadania en general com 

dels professionals implicats. 

Tal com es va informar en les Memòries anteriors, aquest grup va desenvolupar una 

primera etapa d’elaboració de documents i definició d’objectius (any 2014), una segona 

de presentacions i recollida d’aportacions de professionals de tot el país (any 2015) i 

una tercera etapa, de sensibilització i formació, l’execució de la qual abasta l’any 2016 i 

part del 2017. 

Així, doncs, durant 2016 es van fer les gestions preparatòries de les activitats 

acordades pel grup promotor: sessions formatives per a professionals i edició de 

material de formació (document de conclusions) i de sensibilització (guia pràctica per a 

famílies i ciutadania en general), que s’inclouran en la memòria del proper exercici. 
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Paral·lelament, es va aprofitar l’oportunitat del 

Congrés de Serveis Socials celebrat a Barcelona  

sota el lema “Violències en els escenaris actuals”  

(Cotxeres de Sants, 9 i 10 de novembre)  

per presentar un pòster amb les conclusions 

recollides durant les presentacions de l’any 

anterior. Hi vam poder ratificar l’encert en abordar 

aquest tema i el mètode de treball escollit,  

reflectit en l’interès manifestat  

pels nombrosos assistents de les dues jornades.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vam poder fer una breu 

explicació dels antecedents i 

conclusions del grup 

entrevistats per la rac 105 

  

 

 

 

Destaquem la col·laboració de la Fundació Obra Social la Caixa, que des dels primers 

passos d’aquest grup ha donat el seu suport i en l’etapa actual, a més, ha realitzat una 

important aportació econòmica, concretada mitjançant Conveni de data 26 d’abril de 

2016. En el marc d’aquest conveni i al moment d’elaboració de la present Memòria, 

s’han celebrat gairebé totes les sessions formatives compromeses (onze de dotze) 

més altres tres, impartides a demanda, amb una assistència de prop de cinc-cents 

professionals i està a punt de sortir la publicació de la Guia pràctica. 
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GT 2, “Violències visibles i invisibles a l’escola” 

 

A partir de les experiències recollides en ocasió del tallers del programes Drets en 

Acció i Obre bé el Ulls, més el bagatge personal i professional dels membres de 

l’entitat, tenim coneixement de situacions amb diferents nivells de conflictivitat però 

sempre vinculades a formes de relació violentes o, dit d’una altra manera, a les 

diverses expressions que pot assumir la violència en les relacions que es donen a 

l’{mbit escolar. 

Amb l’objectiu de reflexionar sobre la millor funció que podem assumir davant 

d’aquesta realitat, vam posar en marxa aquest nou grup de treball, que durant l’any 

2016 va celebrar cinc sessions de treball en les que van participar uns vint i cinc 

professionals de diferents disciplines vinculades amb l’ensenyament i la inf{ncia i 

l’adolescència. 

En el marc d’aquest grup i amb l’objectiu de compartir els neguits i les reflexions 

plantejades, es van celebrar tres trobades a la ciutat de Tarragona: 

 El 24 de novembre, una Sessió teòric-pràctica per a estudiants de la Facultat de 

Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (Campus 

Sescelades, 60 assistents).  

 El 15 de desembre, dues sessions per a Directors i Caps d’Estudis de Centres 

Educatius de Primària i Secundària (Institut F. Vidal i Barraquer, 180 assistents). 

 

Continuant amb la feina de definició d’objectius, 

preparem per al proper any, entre d’altres 

activitats, un seminari formatiu en col·laboració 

amb la Federación de Asociaciones para la 

Prevención del Maltrato Infantil, FAPMI, de la 

qual formem part.    
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ACIM Terres de Ponent 
 

 

 

  

Amb la intenció de formalitzar la 

Delegació territorial que des de fa anys ve 

treballant incansablement a Terres de 

Ponent, durant l’any 2016 es va donar curs 

a la sol·licitud dels socis que va tenir com 

resultat la Jornada de Presentació del 

dissabte 26 de novembre al Monestir de 

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, 

on va quedar establerta la seu oficial de la 

delegació, a més de ser, des de ja fa uns 

anys, el lloc on es diposita el fons 

documental de l’ACIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi vam participar unes cinquanta 

persones i vam comptar amb la Dra. 

Victoria Noguerol que, a més de 

compartir amb nosaltres les seves 

darreres aportacions sobre intervenció 

en casos d’Abús Sexual Infantil, ens va 

apadrinar en una diada tan especial per al 

socis i col·laboradors de Terres de 

Ponent. 
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Va ser una Jornada de joia i, a la vegada, de compromís amb la nostra tasca 

de servei als infants i de cura entre els professionals. 

 

La Delegació Territorial de Ponent va quedar integrada pel Dr. Francesc Domingo com 

a Delegat Territorial, la Sra. Susagna Nevado com a Secretària, el Sr. Vicente Mora com 

a Tresorer, i la Sra. Carme Piqué i les Dres. Teresa Vallmanya i Zaira Ibars com a Vocals. 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 

També al Monestir de les Avellanes, el dissabte 14 de maig va tenir lloc la Trobada 

entre Jornades amb el lema “La fabulosa fórmula de la felicidad: Arrullo para 

cuidadores”, a c{rrec del Sr. Mario San Miguel Montes, i amb l’assistència de setze 

persones.  

 

Curs d’Estiu a la Universitat de Lleida. 

 Un any més, i ja ha arribat a la 

cinquena edició, del 4 al 8 de juliol 

es va impartir el Curs d’Estiu sobre 

Maltractament Infantil,  

en col·laboració amb la Universitat 

de Lleida. 

Com és habitual, el curs va estar 

coordinat pel nostre soci fundador 

Dr. Francesc Domingo Salvany i va 

comptar amb les sòcies Zaira Ibars, 

Carme Piqué, Teresa Vallmanya, 

Susagna Nevado i Carme Tello a 

l’equip docent.  Cal també destacar 

la participació de la catedràtica Dra. 

Àngels Balcells i l’escriptor Carles 

Porta, autor del llibre “Li deien 

pare”. 
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Activitats de sensibilització destacades 

 

Amb data 11 de febrer, a Lleida, vam participar a la 

Segona Jornada de l’Adolescència que organitzada per 

la FAPAC en torn al tema Món jove i nous reptes. 

L’ACIM hi va estar representada per la Dra. Maria-Eulàlia 

Palau, qui va abordar les noves tipologies de 

maltractament infantil i adolescent.  

 

 Amb data 20 de maig, a la Facultat de Drets de la Universitat de Lleida, en el 

marc d’una Jornada sobre Maltractament Infantil i Abús Sexual Infantil en la 

que l’ACIM va estar representada per las Dras. Maria-Eulàlia Palau, Carme Tello i 

Dora Padial, es va muntar l’exposició “Artistes sense voler”. 

La mostra,  en col·laboració amb la 

FAPMI, està formada per dibuixos i 

material terapèutic realitzats per 

infants i adolescents víctimes 

d’ASI, seleccionats per les 

associacions germanes d’Andalusia 

i Cantàbria. 
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 Els dies 7 i 8 de novembre l’ACIM va participar 

novament al Dia de la Diversitat, esdeveniment 

adreçat joves estudiants d’entre 12 i 16 anys de 

diferents instituts de la ciutat de Barcelona, 

amb l’objectiu de fomentar, sensibilitzar i 

educar sobre els drets humans i, 

específicament, sobre els drets de la Infància i 

l’Adolescència. En total, les actuacions 

desenvolupades en aquestes jornades han 

tingut un total de 239 beneficiaris directes.  

 

 Del 17 al 19 de novembre vam tenir el plaer de participar en el XIII Congrés d’Infància 

Maltractada, sota el lema Construyendo Modelos para el buen trato a la infancia, 

organitzada per l’associació germana de Múrcia, AMAIM, en col·laboració amb la 

FAPMI. Entre d’altres, s’hi van presentar les comunicacions de la Dra. Carme Tello i del 

Dr. Francesc Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 També sobre el Maltractament Infantil en general i, en particular, sobre les noves 

tipologies recollides com a temes dels Grups de Treball interdisciplinaris que 

coordinem, es van fer diferents sessions formatives i xerrades, com ara a la UB, per a 

un grup d’estudiants de Dret de l’Associació ELSA (16 de març, Facultat de Dret); a 

l’Associació de Dones la Pizarra de Raimunda (11 d’abril, CC Sant Martí); a la nostra seu 

de l’Hotel d’Entitats La Pau, per a l’equip tècnic i voluntariat de l’ACIM (9 i 16 de juny). 
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Participació Institucional 

 

 Observatori dels Drets de la Infància (Direcció General d’Atenció a la Inf{ncia i 

l’Adolescència, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya). Representació de l’ACIM a c{rrec de l’actual presidenta, Dra. Carme Tello 

Casany. 

 

 Taula per la Infància i l’ Adolescència a Catalunya – TIAC. El vicepresident de l’ACIM, 

Josep Lluís Ortuño, ha continuat exercint la representació de l’associació en aquesta 

Taula, a més d’exercir la tresoreria de la Taula.  

 

 Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, FAPMI. S’ha 

mantingut la puntual assistència a les reunions de Junta Directiva de la federació, a 

Madrid, a càrrec de la Dra. Carme Tello o, en la seva subtitució, del Sr. Josep Lluís 

Ortuño. 

 

 

 Xarxa dels Drets dels Infants de 

Barcelona. S’ha mantingut l’activa 

participació en aquesta Xarxa local, que 

durant l’any 2016 ha estat en procés de 

reflexió i replantejament dels seus 

objectius i activitats prioritàries.  

 

 

El divendres 21 d’octubre, l’ACIM va acollir 

una Jornada tècnica de treball de la Xarxa, 

de la qual va sortir la proposta consensuada 

d’enfocar les seves activitats futures a la 

participació infantil. 
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 Federació Catalana del Voluntariat Social. Participació en les reunions de coordinació, 

d’{mbit tècnic, assistència a la presentació del nou Manual del Voluntariat (16 de 

desembre) i  compromís de fer la presentació de l’ACIM durant el primer trimestre de 

l’exercici 2017, en el marc del programa de presentacions d’entitats que organitza la 

federació. 

 

 

Assistència a Sessions formatives, Jornades i Congressos 

 

Entre d’altres, vam participar als següents: 

 

 XI Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària, L’assetjament entre iguals: arrels, 

tractament i prevenció. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE, 

Barcelona, 21 de juny). 

 Educar sentint, educar amb sentit. Beneficis de l’educació emocional en la prevenció 

de l’assetjament escolar (Centre per a Famílies amb adolescents, 5, 6 i 7 de juliol). 

 Presentació Report Card 13 d’UNICEF, La desigualtat infantil ara i aquí: una vulneració 

de drets evitable (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 7 de juliol). 

 V Jornada Equips d’Assessorament Tècnic {mbit Família, EATAF, L'organització de la 

coparentalitat dels 0 als 6 anys: orientacions preservadores del creixement infantil. 

(CEJFE, Barcelona, 25 d’octubre). 

 II Jornada Equips Tècnics de Menors, Resiliència en víctimes i menors infractors 

(CEJFE, Barcelona, 25 de noviembre).   
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Comunicació 

S’han mantingut els canals de comunicació ja implementats en exercicis anteriors, que 

funcionen alhora com a canals de recepció de demandes de tot tipus i de diferents 

usuaris (assessorament, formació, contenció, etc.)  

o Pàgina web http://www.acim.cat/ - que 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 posar-se en contacte amb 

nosaltres, compartir materials, etc.  

o Fan-page de Facebook https://www.facebook.com/acim.associacio òptim quant 

a la capacitat immediata de difusió d’activitats i notícies d’interès, encara que 

continua sense resultar un canal utilitzat pels potencials usuaris. 

o Newsletter, l’edició de la qual es va aprovar en Junta Directiva i que es preveu 

iniciar durant l’exercici 2017. 

 

Finançament 

 

Durant l’any 2016, les fonts públiques de finançament de l’associació han estat les 

següents: 

- el Ministerio de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, que manté la subvenció per al 

Programa de Prevenció del Maltractament Infantil (Acull), amb un import semblant al  

dels darrers exercicis (57.992,00 €).  

- la Diputació de Barcelona, per al Projecte Bon tracte als Infants i Adolescents, del 

Programa Drets en Acció (3.631,76 €). 

- la Diputació de Lleida, per a l’edició de la Guia “Els braços que no malcrien” (2.000,00 

€). 

http://www.acim.cat/
https://www.facebook.com/acim.associacio
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- l’Ajuntament de Barcelona, per als Projectes Construïm una Barcelona per a i amb els 

infants i Comunica’t amb seguretat, ambdós del Programa Drets en Acció (5.600,00 € 

en total, 3.600 € i 2.000 €, respectivament). 

 

 Per la seva banda, del sector privat s’ha comptat amb: 

- la Fundació Obra Social la Caixa, a través de dues vies: 

 Convocatòria 2015 d’Acció Social i Interculturalitat, per al Projecte Bon tracte als 

infants i adolescents, del Programa Drets en Acció (16.560,00 €). 

 Ajut concedit per a sessions formatives i edició de material del Grup de Treball 

sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella 

(9.000,00 €). 

- Caixabank S.A., amb el donatiu no finalista de l’Oficina 3169, amb un import semblant 

al d’anys anteriors (1.200,00 €). 

 

Correspon fer esment en aquest apartat que, amb la intenció d’ampliar les fons de 

finançament i alhora enfortir la tasca de sensibilització de l’ACIM, es va dissenyar un 

programa de Formació per a empreses. 

Es tracta d’una oferta formativa per a treballadors i particulars vinculats empreses de 

diferents sectors, sobre Turisme responsable, Abús sexual infantil i altres 

maltractaments, Assetjament escolar, Eines per a un ús segur de les TIC i Vulneració 

dels DDII en ruptures conflictives de parella. 

L’entitat inclou en el cost de la formació la preparació particularitzada de la formació, 

l’elaboració del material i la impartició de la sessió (mínim dues hores), i ofereix també 

el reconeixement com a empresa sensibilitzada amb la infància. 

Al moment de preparació d’aquesta memòria, hi ha dues empreses interessades en 

aquesta formació, s’ha impartit una sessió i n’hi ha dues més en procés de preparació.   
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Despeses 

1. Arrendaments 

2. Subministraments 

3. Material Fungible 

4. Altres Serveis 

5. Serveis Professionals Independents 

6. Informàtica 

7. Assegurances 

8. Despeses de Personal 

9. Altres Despeses 

TOTAL 

2.323,04 € 

1.075,55 € 

1.097,89 € 

3.743,56 € 

726,00 € 

3.240,57 € 

471,43 € 

79.129,84 € 

10.617,55 € 

102.425,43 € 
  

Ingressos 

1. Quotes de Socis Individuals 

2. Quotes de Socis Institucionals 

3. Subvencions Públiques 

4. Ajuts Entitats Privades 

5. Donacions 

6. Altres 

TOTAL 

 5.700,00 € 

  2.250,00 € 

69.223,76 € 

 21.595,32 € 

     260,00 € 

  4.697,04 € 

103.726,12 € 
 

 

 

  

Fons de finançament

Socis - Individuals

Socis - Institucionals

Subvencions públiques

Ajuts entitats privades

Donacions

Altres
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Disseny i coordinació: Equip tècnic ACIM  

 
Recursos Humans i 
Massa societària 
(al 31-12-16) 
 

 
Treballadors contractats: quatre tècniques a temps parcial 
Voluntaris: dinou  
Socis: noranta-cinc individuals, nou institucionals  

 

Fundació Barcelona, 8/3/88 
 

 
Registres 

 
9664-B, secció 1a . Registre Territorial d’Associacions de la Direcció General del Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
Y00727. Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 
 

 
Reconeixements 
públics i privats 

 
Declarada com 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). 
 

 

 
Seu física i virtual 
 
 
 
 

 
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 
acim@acim.cat 
 
 

  https://www.facebook.com/acim.associacio  
 
 
 

 

Formem part de: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.acim.cat/
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