SECRETARIA DE LA JORNADA

Inscripció:


Preu: 30 euros per persona
Inclou assistència i participació a les sessions, pausa-cafè, visita guiada,
dinar i concert de cloenda

 Compte per ingressar inscripcions:

ES76 2100 0012 2902 0061 5304
Concepte: Jornada ACIM Terres de Ponent
(Fer constar el nom de qui s’inscriu, si us plau)

Contacte, informació i inscripcions
acim@acim.cat
ACIM - 935 11 44 16, de 8:30 a 16:30
Sra. Eva i Sra. Viviana
A qui adreçar resum de casos per al taller de la tarda?
Sra. Susagna Nevado
susagna.nevado@sjd-lleida.org
Fer constar el nom de qui ho presenta

Conferència

JORNADA ACIM TERRES DE PONENT - BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
(adreçar a Secretaria amb justificant de transferència abans del dia 22 de novembre 2016)

COGNOMS………………………………………………. NOM………………………………..........
PROFESSIÓ……………………………………………………………………………………...............
ADREÇA ELECTRÒNICA…………………………………………………………………….............
CP…………….... POBLACIÓ………………………………...TELÈFON………………………......
LLOC TREBALL ……………………………………………………………………………….............
DINAR al Monestir – Tria menú per dinar un cop feta la inscripció.
(*) Si cal alguna dieta específica, indicar aquí: …………………………………………….:

DATA:

JORNADA DE PRESENTACIÓ OFICIAL
DE LA DELEGACIÓ
ACIM TERRES DE PONENT

SIGNATURA:

“Abús sexual infantil, 20 anys després:
què hem après?”
a càrrec de la Dra. Victoria Noguerol
Monestir de les Avellanes
Dissabte, 26 novembre 2016

PRESENTACIÓ
Distingit/da company/a,
Des de l’any 1995, els membres de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada
de les Terres de Ponent hem trobat en el Monestir de Les Avellanes l’espai més adient per fer, cada dos anys, les Jornades ACIM Terres de Ponent. Les condicions que
recull, i la serenor que el Monestir desprèn, ens han permès organitzar-hi diferents
reunions de formació sobre continguts i aptituds específiques, i també d’autoprotecció i de millora de la nostra actitud per tal de tenir cura de nosaltres, els que
volem tenir cura d’altres.
Des de fa pocs anys, les sinèrgies han permès dipositar-hi el Fons Documental d’ACIM
sobre Bon tractament i Maltractament infantil. Això permetrà fer recerques i consultes sobre aquests temes, in situ, amb allotjament al mateix Monestir. I ara besllumem
una biblioteca virtual de documentació a distància que ens il·lusiona.
Aquest 2016, a més, la junta Directiva de l’ACIM ha donat curs a la sol·licitud dels socis de Ponent de crear la Delegació Territorial ACIM Terres de Ponent, i ens sembla
del tot coherent que el lloc físic de la nostra seu sigui el Monestir de Les Avellanes. I
volem també que aquestes ratlles, i la Jornada del dia 26 de novembre, serveixin com
una mostra més d’agraïment al Monestir de Les Avellanes per l’acceptació a ser la
seu de la Delegació ACIM Terres de Ponent, i per l’acollida que sempre ens han ofert.
Desitgem 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. Victoria
Noguerol que, 20 anys després de la Jornada del Curs 96/97 en què ens obrí els ulls
sobre l’Abús Sexual Infantil, ens posi al dia en un tema de massa actualitat, i ens apadrini en una diada tan especial per a ACIM Terres de Ponent.
Volem, doncs, encoratjar-te a que ens acompanyis en un dia tan joiós per a nosaltres,
i amb la il·lusió de poder compartir amb tu l’esperat dissabte 26 de novembre 2016,
en la Jornada de presentació de la Delegació d’ACIM Terres de Ponent al Monestir,
rep una cordial salutació.

PROGRAMA
Dissabte, 26 de novembre de 2016
A l’Aula Magna del Monestir de les Avellanes
09:00 - 09:30 h. Acollida
09:30 - 11:00 h. Presentació de la Delegació ACIM Terres de Ponent amb seu al
Monestir de Santa Maria del Bellpuig de les Avellanes
Acte inaugural
Sr. Robert Porta (Director del Monestir de les Avellanes)
Sr. Raimon Novell (Coordinador Protecció Infància Maristes Catalunya)
Sra. Estefania Rufach (Alcaldessa d’Os de Balaguer)
Sra. Concepció Cañadell (Presidenta Consell Comarcal de la Noguera)
Sr. Joan Santacana (Director Serveis Territorials, Afers Socials i Famílies Lleida)
Sra. Carme Tello (Presidenta ACIM)
Sr. Francesc Domingo (ACIM Terres Ponent)
Signatura de l’acord per establir al Monestir de les Avellanes la seu de la Delegació
Territorial ACIM Terres de Ponent
Sessió de presentació
Sr. Robert Porta. El fons bibliogràfic de l’ACIM: un centre de recursos de la informació i
aprenentatge especialitzat en bon tractament i maltractament infantil.
11:00–11:30 h. Pausa cafè (descans)
11:30-12:30 h. Conferència extraordinària
Dra. Victoria Noguerol. Abuso sexual infantil, 20 años después ¿Qué hemos aprendido? (1996/1997a 2016/2017) (*)
12:30-14:00 h. Visita guiada al Monestir i a la Biblioteca i Arxiu
14:00–16:00 h. Dinar al Restaurant “El Claustre” del Monestir
16:00–17:30 h. Dra. Victoria Noguerol. Taller de discussió de casos i situacions (**)
A l’Església del Monestir
17:30-18:00 h. Concert de cloenda amb l’Orfeó Balaguerí

Francesc Domingo
Vicente Mora
Susagna Nevado
(Delegació ACIM Ponent) (Tresoreria ACIM Ponent ) (Secretaria ACIM Ponent)

(*) El curs 96/97 ens va fer descobrir la “Detecció, avaluació i intervenció en abús sexual infantil” en la II
Jornada ACIM Terres de Ponent, celebrada al Monestir de les Avellanes
(**) Es podran plantejar casos i situacions a la Dra. Noguerol. Per a un millor aprofitament del taller cal
enviar un resum del cas o situació a susagna.nevado@sjd-lleida.org i indicar qui ho formularà.

