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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. 
 

 

 

Amb molta il·lusió us comuniquem que ja s’ha organitzat l Comissió 

Organitzadora dels actes de celebració del 30è Aniversari de 

l’ACIM, que ha quedat integrada pel Francesc Domingo, Margarita 

Ibáñez, Vicente Mora, Susagna Nevado, Bàrbara Romeu, Maria-Pau 

Teixidó, Carme Tello, Mariàngels Vergara i Conxita Vila. 

En les properes edicions us anirem informant de les activitats que 

tenim previstes. 

 

 

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 
 

Posem en marxa la Comissió 

organitzadora del 30è 

Aniversari de l’ACIM 
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Agenda  ACIM 

Amb data 25 d’abril, a la ciutat de Tortosa, va tenir lloc la darrera sessió formativa per a 

professionals sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les Ruptures Conflictives de Parella. 

Es van impartir un total de quinze sessions formatives al llarg de tot el territori, amb una 

assistència global de cinc-cents onze professionals i futurs professionals. Sobre les dotze 

sessions previstes inicialment, es van haver de sumar tres més, a demanda de col·lectius 

específics. Ja tenim, també, la Guia Pràctica per al públic en general: Missatges per als pares, els 

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

Tot el material definitiu derivat de les activitats d’aquest grup de treball el podeu trobar a la 

nostra web, fent clik aquí. 

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

a l’Escola en el marc del qual celebrarem, al mes de novembre i en col·laboració amb la FAPMI, 

un seminari formatiu. 

Durant aquest primer semestre hem dut a 

terme nombrosos tallers de sensibilització i 

prevenció a diferents centres educatius, 

entitats i centres oberts. 

Comprovem que, any rere any, la demanda 

d’aquestes activitats va en augment al igual 

que la quantitat de centres que tornen a 

demanar-les per a treballar amb nous grups 

d’infants i adolescents. 

Els números del 2017, fins ara, parlen per sí 

mateixos: 65 tallers sobre bullying, 25 sobre 

masclisme adolescent, 22 sobre TIC i 7 sobre 

DDII. En total 120! 

Un projecte presentat per l’ACIM ha estat 

seleccionat per la iniciativa La Filadora 

(Barcelona en comú) en la modalitat 

‘Activitats als barris’. 

Es tracta de tallers de nova implementació, 

sobre Sensibilització envers la violència 

entre adolescents com a forma de relació 

apresa.  

S’adrecen a nois i noies de centres 

educatius o de lleure i es duran a terme 

durant la segona meitat de l’any, al 

territori del Districte de Sant Martí. 

  

http://www.acim.cat/llegiu-me/?lang=ca
https://filadora.barcelonaencomu.cat/
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Opinió 
 

 

 

 

 

 

ACIM 
Terres 

de Ponent 

 

Curs d’Estiu UdL  

sobre  

Maltractament  

i Abús Sexual Infantil 

Us recordem que 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 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). 

ACIM 

TERRES DE PONENT 

Col·laboració amb mitjans de comunicación 

23.05 Ràdio Estel. Entrevista amb la Dra. Maria-Eulàlia 

Palau al programa Tots som iguals, conduït pel Ramon 

Rion. 

25.05 Ràdio Cooltura FM. Entrevista amb la Selma 

Fern|ndez (Programa Acull), en el marc d’una activitat 

d’Aprenentatge Servei amb alumnes de l’Institut Quatre 

Cantons. 

14.06 Onda Cero. Entrevista amb la Dra. Carme Tello al 

programa La Ciutat -segment La ciutat solidària- conduït 

per l’Albert Lesan   
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La Psicòloga Mireia Quinquill{ 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 pr{ctica, inf{ncia 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 

A partir del 30 de juny la inscripció ha passat a tenir un preu general de 200 euros, però els socis i 

sòcies de l’ACIM (entitat col·laboradora) que s’hi inscriguin tindran un preu reduït de 150 euros. 

Per a més informació sobre el programa d’activitats de les jornades, podeu consultar aquest 

enllaç. 

 

 
 

 

 

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://ian-ia.org/jornadas-y-congresos.html
http://ian-ia.org/jornadas-y-congresos.html
http://ian-ia.org/jornadas-y-congresos.html
http://www.acim.cat/

