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Associació Catalana per la Infància Maltractada
des de 1988 en el camí del bon tracte

Publicació
per a la difusió i
sensibilització
envers els Drets dels
Infants i Joves

Edició Especial XIV Congrés Internacional d’Infància Maltractada
Aquest any celebrem el 30è aniversari de l'ACIM (Associació Catalana per a la Infància Maltractada), que va ser la primera associació en contra dels maltractaments dels infants tant a Catalunya com a Espanya. L’any 1990, l’ACIM va cofundar, juntament amb les associacions germanes del País Basc (AVAIM) i Madrid (APIMM), la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), d’àmbit estatal i amb seu a Madrid.
Fa pocs dies es va dur a terme el XIV Congrés Internacional d’Infància Maltractada, coorganitzat per la FAPMI i l’ACIM,
sota el lema “No parlar, no veure, no sentir: donem visibilitat al maltractament infantil”.

PRE CONGRÉS ECPAT

(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
21 novembre 2018
ECPAT Internacional és una xarxa en expansió d'organitzacions i coalicions locals de la societat civil amb un objectiu comú:
posar fi a l'explotació sexual dels infants a tot el món. ECPAT realitza investigacions d'avantguarda per desenvolupar la
comprensió col·lectiva del que es necessitarà per posar fi a l'explotació sexual dels nens.
La jornada del pre congrés va acollir la Quarta Edició del Seminari Internacional sobre ESIA (explotación sexual de la
infància i l’adolescència), que es va centrar en el fenomen de l’Explotació Sexual Infantil i Adolescent en els Viatges i el Turisme (ESIAVT), que es veu afavorida per múltiples factors que augmenten la vulnerabilitat dels infants i adolescents a patir
aquest tipus de violència.
Les conclusions a les què es va arribar apunten cap a la necessitat d’una acció coordinada entre tots els agents implicats,
des de les administracions fins al sector privat empresarial, passant per organitzacions i particulars de la societat civil.

Fòrum turisme i infància: Protegint la infància i l'adolescència davant l'explotació sexual en els viatges de turisme. La
responsabilitat del sector privat empresarial en la promoció dels drets de la infància i la protecció de nens i nenes davant
l'explotació sexual infantil en els viatges i el turisme.
Aquest espai va reunir experts de diversos àmbits relacionats amb la indústria de viatges i turisme, així com amb la protecció de la infància i l’adolescència. Hi ha consens quant a que la indústria de viatges i turisme pot constituir un factor de vulnerabilitat per a aquesta problemàtica: la seva expansió amb un nombre creixent de viatgers i turistes, l'aparició de nous
tipus de viatges i turisme, sovint informals, i les múltiples formes en que les persones es connecten a tot el món, fa que els
serveis i infraestructures d'aquesta indústria siguin utilitzades pels delinqüents sexuals per cometre crims contra infants i
adolescents.
Els dos objectius principals del Fòrum van ser:
 Compartir bones pràctiques des del sector dels viatges i el turisme (i agents vinculats) en matèria d'inclusió de la perspectiva de la Infància i l'Adolescència en les seves activitats de negoci i iniciatives dutes a terme en matèria de promoció dels Drets Fonamentals de nens i nens i protecció d'aquests Drets
 Posar en comú propostes per a la millora de la prevenció de la vulneració dels Drets de la Infància en l'àmbit dels Viatges i el Turisme i de protecció d’infants i adolescents
Durant la tarda també va tenir lloc un Cinefòrum amb la pel·lícula "No tinguis por", amb la participació del seu director
Montxo Armendáriz i de la Dra. Victoria Noguerol.
Veure recull de fotografies
al final de la newsletter

XIV CONGRESO FAPMI
NO PARLAR, NO VEURE, NO SENTIR,
DONEM VISIBILITAT AL MALTRACTAMENT INFANTIL
22-23-24 novembre 2018
Després de les edicions anteriors, FAPMI i ACIM recullen el testimoni amb el propòsit de seguir fomentant una actitud
crítica cap a la situació de la infància al nostre país per proposar solucions i alternatives, tot mantenint la qualitat dels Congressos realitzats anteriorment i amb l'objectiu de sotmetre a debat i reflexió temes d'evident actualitat en matèria d'infància en general i, especialment, en el cas dels infants i adolescents víctimes de violència i maltractament.
Tal com proposa el lema triat "No parlar, no veure, no sentir: donem visibilitat al maltractament infantil", vam voler centrar l'atenció de tots els agents involucrats en l'atenció a la infància sobre la necessitat de seguir avançant en la visibilitat i
reconeixement d'un problema molt més real, proper i freqüent del que ens agradaria admetre, tot assumint que l'única
manera de començar a canviar aquesta realitat és precisament reconeixent la seva existència.
Entenem que el Bon Tracte i la sostenibilitat del Benestar Infantil s'ha de plantejar com un repte global, que exigeix una
anàlisi des de les administracions tant locals com provincials, autonòmiques i estatals, els professionals de tots els àmbits
involucrats, les entitats especialitzades del Tercer Sector i el sector privat com a un nou aliat en aquest compromís.

Les conferències i simposis han versat sobre:
 Bones pràctiques en intervenció en persones menors d'edat amb discapacitat intel·lectual i d'altres
tipus, víctimes de violència.
 Experiències d'intervenció per modalitat de violència com ara Abús Sexual Infantil, Explotació Sexual
Comercial Infantil i d’altres.
 Experiències d'èxit en intervenció per àmbits: clínic i terapèutic, psicosocial, educatiu i esportiu, acolliment familiar i residencial, àmbit penitenciari i centres de reforma.
 Intervencions basades en l'evidència.
 Bones pràctiques d'intervenció per perfils:
 víctimes (infants i adolescents),
 col·lectiu LGTBI,
 adults que revelen el maltractament sent majors d'edat,
 agressors adults, agressors i explotadors sexuals tant majors com menors d'edat,
 famílies i menors ex tutelats.
 Formes alternatives de cura.
 Discapacitat i salut mental infanto juvenil.
 Instruments de coordinació
 Prevenció i intervenció en Pederàstia/Pedofília.
 Neurobiologia i violència contra la infància.
 Promoció del bon tracte a la infància.
 Violència en l'esport, amb la participació de la Fundació Barça, en la qual participa l’ACIM com a memVeure recull de fotografies
al final de la newsletter

Entre d’altres professionals vam comptar amb la participació de: Alonso, J.; Arruabarrera, I.; Aznar, X.; Balcells, A.; Bartolomé, M.; Batalla, I.; Batrina, M.J.; Bonificación, A.; Campoy, I.; Cardona, J.; Cartié, M., Cedon, R.; Díaz, M.; Domingo, F.; Fábregas, A.; Fernández, J.; Fernández, M.; Gómez, E.; González, M.; Guerrero, I.; Kühn, G.; Lacasa, F.; Lamas, N.; Larios, M.J.; Marina, A.; Martínez, C.; Miranda, J.; Montserrat, C.; Mora, V.; Moreno, L.; Natal, A.; Nevado, C.; Nevado, S.; Noguerol, V.; Padial,
A.; Palau, M.E.; Pella, M.; Pera, V.; Pereda, N.; Pérez, M.; Pi, M.; Pulido, C.; Raduan, P.; Ramajo, V.; Requena, F.; Sadurni, M.;
Simó, M.; Soares, I.; Tintoré, P.; Triadó, X.; Valiente, S.; Vallmanya, T.; Vila, C.; Vila, R.; i Viseras, G.

En la cloenda, tot coincidint amb la commemoració del 18 de novembre, Dia Europeu per a la protecció dels nens de l'Abús Sexual i Explotació sexual, es va presentar la guia del Consell d'Europa contra l'abús sexual a l'esport "Start to

talk” (començar a parlar). Aquesta guia dona línies d'actuació per atendre els inconvenients que enfronten els menors, als
quals els costa parlar de l'abús sexual i de vegades no saben reconèixer-lo. Entre el 70% i el 85% dels nens coneixen als seus
agressors, que solen ser persones "de confiança". S'espera que els i les esportistes siguin forts, de manera que la vulnerabilitat
es considera debilitat, el que és un factor de risc per a ells/es. També es manifesten la culpabilitat o la vergonya davant els
adults, o la por a patir venjança com a conseqüència, o a que ningú els cregui, factors tots ells que influeixen a l'hora de parlarne. D'altra banda alguns menors, per ser molt petits o tenir disfuncionalitats, no són capaços de reconèixer l'abús, i altres vegades no saben a qui acudir. Van ser molt interessants les exposicions de: G. Viseras Díe, Exgimnasta Olímpica, Campiona d'Espanya en gimnàstica artística; i d’A. Peñalver Asensio, decatleta espanyol, Medalla de plata de decatló en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, sobre la seva experiència com a víctimes d’abús sexual pels seus entrenadors i la impotència davant aquestes situacions.
Es va clausurar el XIV Congrés amb un homenatge als anteriors presidents de la FAPMI, el seu soci fundador fa 28 anys, Dr.
A. Martínez Roig, i els seus successors, Dr. L. Martín Álvarez, Dr. J. García Pérez y Dra. M.E Palau.

Debat del Cinefòrum, amb participació de la Dra. Victoria Noguerol, el Sr.
Montxo Armendáriz, director de la pel·lícula “No tengas mied0” i de la Dra.
Carme Tello Casany, presidenta d’ACIM i Vicepresidenta de FAPMI.

Taula Inaugural del Congrés, amb el Sr. Á. Parreño, Director General de Servicios
para las Familias y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSCBS), la Sra. E. Cabanes, Directora de la DGAIA; el Sr. Miquel Essomba, Comissionat d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona; la Sra. Juan López Calero, Presidenta
de FAPMI; el Dr. Xavier Triadó, Director de l’IDP-ICE de la UB i la Dra. Carme Tello
Casany, Presidenta d’ACIM.

Una representació d'ACIM-Terres de Ponent: Dr. Francesc
Domingo, Dra. Teresa Vallmanya, Dra. Carme Tello, Sra.
Susagna Nevado i Dra. Àngels Balcells.
La imatge institucional del XIV Congrés Internacional FAPMI ha estat creada pel Sr. José Luis
Martín Zabala, Dibuixant, guionista i humorista gràfic, coautor del Cartell promocional junt
amb el dissenyador, Sr. Miguel Aparici.

La Fundació Barça va organitzar un simposi sobre
Violència en l’esport amb el Sr. José Ignacio Alonso
Romero, la Sra. Ester Morillas, la Sra. Laia Ruich i la
Sra. Àngels Grado.
La Dra. María Antonia Castillo va realitzar el taller Protocols d’actuació davant
el bullying a l’escola.

El Dr. Antoni Martinez Roig, President d’honor de la
FAPMI i Soci fundador de l’ACIM.
Participants de la Taula de Línies de Treball de la FAPMI i de les seves
entitats membre: Alejandra Pascual, FAPMI; Viviana de Sousa-Serro,
ACIM; Vanessa Ramajo, REA; Inma Araújo, AMINO-Galicia; Noemí Lamas, ASACI-Asturias; María Díaz Angulo, CAVAS-Cantabria; Silvia Valiente, APIR-La Rioja; Patricia Raduán, RANA-Illes Balears; Isabel Guerrero, AMAIM, Murcia.

Acte de commemoració del Dia Europeu
per a la protecció dels Infants davant l’Abús Sexual i l’Explotació Sexual, amb la
participació de la Sra. Elda Moreno, Cap
del Departament de Dignitat Humana i
Igualtat del Consell d’Europa; la Sra. Juana
López Calero, Presidenta de FAPMI; el Sr.
Antonio Peñalver Asensio, Decatleta espanyol, Medalla de plata de decatlon en els
Jocs Olímpics de Barcelona 92 i Professor
d’Atletisme i Economia de l’Esport de la
UCAM; la Sr.a Gloria Viseras Díe, Exgimnasta olímpica, Campiona d’Espanya en gimnàstica artística i Presidenta de l’organització ‘Oro, Plata y Bronce’.

Imatge de l’Acte de cloenda i homenatge al President d’Honor de la FAPMI, Dr. Antoni Martinez Roig i als expresidents de la Federació,
Dra. Maria-Eulàlia Palau, Dr. Luis Martín Álvarez i Dr. Jesús García Perez; acompanyats pels actuals membres de l’ACIM i de la FAPMI, Sra.
Belén Villa Arrien, Sra. Juan López Calero, Dra. Carme Tello Casany, Sr. Antonio Carballo, Sr. Vicente Mora Baringo, Sra. Vanessa Ramajo
Díez, Sra. Susagna Nevado Gutiérrez, Dr. Francesc Domingo i Salvany, Sra. María Díaz Angulo i Sra. Raquel Raposo Ojeda.
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