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Publicacions  

 

Activitats futures 

 
Grups de Treball 
Interdisciplinaris. 
Tallers 
 
Curs d’Estiu UdL 
ACIM Terres de Ponent. 
(17 al 21 de juliol, la Seu 
d’Urgell) 
 
 
Notícies i activitats pròpies, 
participació en fòrums, 
jornades, etc. 
 

 

El dijous 20 d’abril es va celebrar l’Assemblea General de Socis i 

Sòcies de l’ACIM, en la qual vam tenir el plaer de comptar amb 

l’assistència de noves sòcies, així com amb un nombre considerable 

de participants per delegació.  

 

Aquest augment en la participació dels socis se suma al creixement 

sostingut que hem pogut constatar al llarg dels últims anys, quant 

als usuaris i beneficiaris de les diferents activitats que 

desenvolupem. Tal progressió no pot sinó ratificar-nos en les línies 

d’actuació que seguim, tant les de continuïtat com les innovadores. 

I animar-vos, per tant, a seguir treballant plegats.  

 

Us recordem que aquesta Newsletter ha estat concebuda, també, 

perquè tots els socis i sòcies tinguin un espai d’opinió i un canal de 

difusió  de  les activitats i notícies que considerin d’interès. 

Esperem les vostres aportacions. 
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4 Activitats i 
Notícies d’interès 
 

S’ha celebrat l’Assemblea 

General de Socis i Sòcies 
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Agenda  ACIM 

En aquest mes d’abril hem continuat duent a terme diferents sessions formatives del Grup 

de Treball interdisciplinari sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les Ruptures 

Conflictives de Parella, en el marc de les quals hem presentat les conclusions del grup a 

més de cinc-cents professionals i futurs professionals dels àmbits vinculats amb aquestes 

situacions. 

En breu tindrem, també, la Guia Pràctica sobre el mateix tema, de la que farem difusió a 

través de diferents accions de presentacions adreçades al públic en general: Missatges per 

als pares, els fills i els professionals. Caminant junts perquè no et sentis sol. 

 

Continuen les sessions del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Violències Visibles i 

Invisibles a l’Escola. Estem preparant, en col·laboració amb la FAPMI, un seminari formatiu 

en el marc d’actuació d’aquest grup, del qual esperem donar-vos més detalls en la propera 

edició d’aquesta newsletter. 

09.03.17 – Presentació del llibre “Els braços que no 

malcríen”, editat amb la col·laboració de l'ACIM i el 

suport de la Diputació de Lleida.  

En l'acte, celebrat a la Sala A. Perenya (Reg. Cultura 

Aj. Lleida) van participar el tresorer de l'ACIM, Sr. 

Vicente Mora Baringo, la directora de Pagès 

Editors, Sra. Eulàlia Pagès i les autores, Sres. Itziar 

Fernández i Carme Gabarrell.  

 

Mantenim l’oferta de tallers a centres 

educatius i entitats de tot el territori. Al 

tancament d’aquest trimestre hem arribat amb 

activitats de sensibilització i prevenció de 

l’assetjament escolar, dels masclisme 

adolescent i dels riscos associats als usos 

inadequats de les TIC, a alumnes i famílies de 

Barcelona, Mataró, Sabadell, L’Hospitalet, 

Santa Coloma G., Calaf i Salomó. 

Hem iniciat un cicle d’activitats adreçades a  

infants, adolescents i famílies dels centres 

oberts que gestiona a Barcelona Càritas 

Diocesa, entitat sòcia de l’ACIM. 
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Opinió 
 

 

 

 
 

15.04.17 - En col·laboració amb el projecte  

Àgora Teatre Lliure-UPF, la Dra. Carme Tello 

 va participar en l’espai de reflexió sobre  

La infancia davant del mirall tèrbol dels adults 

que va acompanyar la presentació de l’obra  

 Five easy pieces 

 

Excel·lent interpretació de l’obra d’en Milo Rau, a càrrec d’un grup d’infants i adolescents actors belgues.  
 

 

ACIM 
Terres 

de Ponent 

22.04.17 – Invitació de l’Ateneu Cultural 
Foment Martinenc. 

 

 

Tertúlia amb 
la Dra. Tello 
sobre 
assetjament 
escolar 

 

Curs d’Estiu UdL  

sobre  

Maltractament  

i Abús Sexual Infantil 

Ja té data i lloc el Curs d’Estiu d’aquest any sobre Maltractament i Abús Sexual Infantil que 

imparteixen els socis i col·laboradors d’ACIM Terres de Ponent. 

Serà del 17 al 21 de juliol i, en aquesta ocasió, al Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell. 

Es tracta d’una formació de 30 hores presencials més 45 de treball autònom, coordinada pel 

Delegat Territorial de Ponent, Francesc Domingo Salvany, qui també forma part de l’equip 

docent junt amb M. Àngels Balsells Bailón (UdL),  Zaira Ibars Valverde (HU Arnau de Vilanova),  

Susagna Nevado Gutiérrez (CSMIJ Sant Joan de Déu, Lleida), Carme Piqué Anguera (ABD 

Balaguer), Carme Tello Casany (Presidenta d’ACIM) i Teresa Vallmanya Cucurull (HU Arnau de 

Vilanova). 

http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2016-2017/five-easy-pieces
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La Psicòloga Mireia Quinquillà Durich, sòcia d’ACIM Terres de Ponent, ens ha fet arribar 

informació sobre la inauguració del Centre de Psicologia Nectunt, amb una interessant oferta 

formativa sobre la Teoria del Vincle Afectiu, aplicació pràctica, infància en risc i d’altres aspectes 

relacionats.  www.nectunt.org // info@nectunt.org 

 

 RECORDATORI 
 
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 d’octubre 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. 

 

 
 

 

 

Activitats  

 i notícies d’interès 

 

 

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 l’Hotel d’Entitats La Pau de 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 

http://www.acim.cat/

