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Des de 1988 en el camí del bon tracte
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Realment podem parlar d’una
societat amb consciència de la
seva coresponsabilitat en la
defensa de la infància?

Agenda ACIM
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Carta de presentació de la
Nova Junta Directiva
Benvolgudes i benvolguts,

Com molts de vosaltres ja sabeu, en la darrera Assemblea General
Ordin{ria vam renovar la Junta Directiva de l’ACIM i a partir del
mes d’abril es va renovar la Junta d’ACIM.

ACIM Terres de Ponent.
XIII Congreso Internacional de
Infancia Maltratada.

Els nous companys responsables de continuar la tasca engegada
l’any 1988 són: Carme Tello, presidenta; Jose Luis Ortuño,

Congrés Serveis Socials.

vicepresident; Maria-Pau Teixidor, secretària; Vicente Mora,

Notícies i activitats pròpies,
participació en fòrums,
jornades, etc.

tresorer i Conxita Vila, vocal.

En la línia de donar més visibilitat a la nostra associació i afavorir
Tallers, sessions formatives,
presentacions.

la participació activa dels socis i sòcies, cada dos mesos ens
comprometem a fer una Newsletter . Pensem que a més de les
informacions que generi l’associació, agenda d’activitats i notícies

Activitats i
Notícies d’interès

5

Publicacions de tercers, espai
per a aportacions dels socis,
etc.

d’enterès, és molt important rebre articles d’opinió per part de
tots els socis/es, així com informació sobre activitats i iniciatives
d’interès.

.

justo
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Realment podem parlar d’una societat amb consciència de la seva coresponsabilitat en la defensa de la
infància?

Des de finals del segle XX venim observant modificacions molt importants en l'entorn dels infants
i adolescents: manca de suport familiar o social als pares i mares que treballen en horaris no
compatibles amb es horaris escolars dels fills; increment del consum de tòxics i alcoholisme en
els pares i mares; manca de sentit comú a l’hora d’organitzar les regles i funcionament familiar;
confusions generacionals entre pares i fills; fills/es víctimes dels divorcis o separacions
conflictives dels progenitors; increment del bullying, el ciberbullying o la violència entre iguals;
fills/es observadors passius de la violència entre els pares; entre molts altres.

Els canvis socials i culturals no només han afectat les famílies del país sinó que la societat ha
rebut un flux molt important d'emigrants amb valors socials, familiars, culturals i religiosos molt
diferents als nostres. Infants i adolescents que han vingut com a emigrants junt amb les seves
famílies, o deixats a cura de terceres persones al seu país d’origen per emigrar, posteriorment,
en ser reclamats en els reagrupaments familiars. El xoc cultural d'aquests infants i la seva
adaptació solen ser font de conflictes i malestar.

El problema del maltractament, negligència i/o abús sexual infantil es dona en totes les capes de
la nostra societat: famílies “aparentment normalitzades”, escoles, ludoteques, equips esportius,
esplais, etc. Encara que sembla que hi ha una major sensibilitat i preocupació en la societat sobre
el tema, aquests nens i nenes continuen sent majoritàriament invisibles.

Persisteixen les dificultats en la detecció, l'efectivitat de l'atenció familiar i individual i les
dificultats de coordinació en xarxa dels professionals implicats. Per això, es molt important que
els professionals que estan directament relacionats amb els infants i adolescents tinguin
elements per detectar que alguna cosa no va bé i si més no el nen o la nena cal ser escoltat, no
solament pel que diu, sinó per la conducta i els canvis que observem en ells. Hem de adreçar els
esforços a donar eines de detecció. Després és, moltes vegades, massa tard.
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El disabte 26 de noviembre de 2016 vam
tenir, al Monestir de Les Avellanes, un dia
joiós amb dos fets pels que alegrar-se: la
presentació oficial de la Delegació Terres
de Ponent de l’ACIM i la signatura de
l’acord per fer del Monestir la seu de la
Delegació. Hi vam comptar amb una
padrina d’alt nivel, com és la Dra. Victoria
Noguerol, que ens oferí una conferència
inaugural i un taller difícils d’oblidar. La
cloenda de la Jornada va ser musical i va
donar lluiment a un dia ple de festa i, a la
vegada, de compromís a seguir endavant,
malgrat les dificultats, per millorar
l’atenció als infants, els adolescents i les
famílies. El Fons Documental i Bibliogràfic
que ja despunta n’és una prova fefaent.

ACIM
Terres de Ponent

Agenda
ACIM
La presidenta
de l’ACIM,
Dra. Carme Tello,
i el Director
del Monestir,
Sr. Robert Porta,
després de la
signatura de
l’acord.

Opinió

Com s’ha arribat fins aquí? Des de l’any 1995, els membres de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada de
les Terres de Ponent hem trobat al Monestir l’espai més adient per fer les Jornades biennals de formació i
sensibilització, així com diferents reunions de formació sobre continguts i aptituds específiques, o
d’autoprotecció i de millora de la nostra actitud per tal de tenir cura de nosaltres, els que volem tenir cura
d’altres. Les sinèrgies establertes han permès, igualment, dipositar-hi el Fons Documental de l’ACIM sobre Bon
tractament i Maltractament infantil, fet que permetrà fer recerques i consultes sobre aquests temes, in situ i amb
allotjament al mateix Monestir. I ara besllumem una biblioteca virtual de documentació a distància que ens
il·lusiona.
Hem volgut fer de l’acte de signatura una Jornada de joia i, a la vegada, de compromís en la nostra tasca de servei
als infants. És per això que agraïm també a la Dra. Noguerol que, 20 anys després de la Jornada del Curs 96/97 en
què ens obrí els ulls sobre l’Abús Sexual Infantil, ens hagi posat al dia en un tema de massa actualitat, i ens hagi
apadrinat en una diada tan especial per a nosaltres.
Ara toca aprofitar les condicions que els Monestir ens ofereix per endegar-hi totes aquelles activitats que ens
permetin millorar tant als nostres coneixements, les nostres aptituds i capacitats, com també la nostra actitud de
compromís en benefici de l’interès superior dels infants. Com dèiem ja fa uns anys: “No estem sols; no els deixem
sols!”
Moltes gràcies a totes i tots els que han fet possible aquesta fita. I us volem engrescar a que ens acompanyeu en
aquest camí per fer la colla cada dia més gran!
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Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de
2016 hem dut a terme diferents activitats formatives i de
sensibilització sobre Drets dels Infants i prevenció de
tipus específics de maltractament i/o violència.

Dues Sessions del Grup de Treball sobre

Violències Visibles i Invisibles a l’Escola,
iniciat al mes d’abril de 2016 i que ha celebrat cinc
trobades.
Ja estan fixades les properes sessions de treball per als
dimecres 25 de gener, 23 de febrer, 23 de març i 27
d’abril de 2017.
Dintre de les activitats d’aquest grup de treball s’han dut
a terme durant l’any 2016 a Tarragona una sessió teòricpr{ctica per a 70 estudiants de Ciències de l’Educació i
Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (24 de
novembre) i dues sessions per a més de 180 Directors i
Caps d’Estudis de centres d’educació Primària i
Secundària (15 de desembre).

Agenda ACIM

Tallers per a alumnat, famílies i professorat sobre:
· Drets de la Infància
· Assetjament escolar
· Masclisme adolescent i relacions abusives
· Prevenció dels riscos associats a les TIC
· Parentalitat positiva81 Tallers a 27 centres
educatius de Badalona, Barcelona, Sant Boi de
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Quirze
del Vallès i Viladecans.
Per als primers mesos de 2017 ja tenim lligades 50
noves activitats a 15 centres de les mateixes
localitats, a les quals se sumen, de moment,
L’Hospitalet, Mataró i Sabadell.

Grup de Treball sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de
parella. Actiu des del mes de desembre de 2013, després d’una primera etapa d’elaboració de documents i
definició d’objectius (2014), seguida de presentacions del Grup a tot el territori (2015, cinc sessions, 250
professionals participants), es troba actualment en fase de difusió, formació per a professionals i sensibilització
de la societat en general envers aquest tipus específic de maltractament.
Al moment d’edició d’aquesta Newsletter s’han celebrat, amb molt bona resposta tant per la quantitat
d’assistents com per la qualitat de les aportacions compartides, les sessions de Vilafranca del Penedès (20 de
gener), Badalona (24 de gener), Barcelona (30 de gener, Inspecció d’Ensenyament), Mataró (31 de gener) i
Lleida (2 de febrer). En breu tindran lloc les sessions de Girona (9 de febrer), Tarragona, (13 de febrer), la Seu
d’Urgell (21 de febrer), Balaguer (7 de març) i en la mateixa data a la UB, per a estudiants de Dret, Barcelona a la
seu d’ACIM (9 de març) i Vileha (4 d’abril).
A més d’aquestes activitats formatives, estem elaborant també una guia pr{ctica per a famílies, que esperem
poder enllestir per presentar en el transcurs d’aquest trimestre.

Els dies 9 i 10 de novembre de 2016 vam
presentar el tema de Vulneració dels DDII en
ruptures conflictives de parella com a pòster al
Congrés de Serveis Socials sobre Violències als
escenaris actuals.
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Activitats
i notícies d’interès

PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS FAPMI DE MÚRCIA.
COMUNICACIÓ: Crecemos leyendo, o cuando el empoderamiento familiar se da en la
biblioteca. D. Francecs Domingo Salvany. Asociación Catalana per la Infancia
Maltratada (ACIM). Centro de Asistencia Primaria Balaguer. ICS (Institut Català de la
Salut).
POSTER: Presentación del Libro "Vinculación afectiva, conductas agresivas y malos
tratos en la infancia". Tello, Batalla, Castillo, Domingo, Esquerda, Nevado, Pera,
Pifarre ACIM Ponent

JORNADES IAN-IA Intervención en situaciones de trauma relacional desde la perspectiva del Apego: escollos
y oportunidades. Universidad de A Coruña. 26, 27 y 28 de 2017
Fins al mes de juny, els socis i sòcies de l’ACIM (entitat col·laboradora) que s’hi inscriguin tindran un preu
d’inscripció reduït de 100 euros, sent de 150 euros la inscripció general. A partir d'aquest mes, la inscripció
general passa a 200 euros, mentre que la corresponent als associats de l'ACIM queda en 150.

L’Associació Catalana per la Infància Maltractada manté el seu compromís gràcies al treball voluntari
i a les aportacions dels seus socis i sòcies. Si vols col·laborar amb nosaltres en la defensa dels drets dels infants i
adolescents pots associar-te o aportar el teu treball voluntari.
La seu central és a la ciutat de Barcelona, carrer Pere Vergés, 1, planta 10, despatxos 2 i 3 (08020)
93 511 4416 – 660139467 – www.acim.cat – acim@acim.cat

