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Associació federada

Les activitats desenvolupades durant l’any 2012 per l’Associació Catalana per la
Infància maltractada s’emmarquen en dos programes: Obre bé els ulls i ACULL.
A més dels projectes inclosos en aquesta estructura, i sempre d’acord amb l’objectiu
social de promoure i practicar el treball en xarxa, el reforç institucional i la investigació,
s’han dut a terme altres activitats, algunes de noves i altres de continuïtat.

Programa OBRE BÉ ELS ULLS

Amb la cobertura d’aquest programa, l’ACIM desenvolupa diferents activitats de
sensibilització i prevenció del maltractament infantil, adreçades a col·lectius que van
des dels mateixos infants i adolescents, als professionals que hi treballen, a les famílies,
a l’administració i a la societat en general.
 Projecte Comunica’t amb seguretat
Aquesta actuació, que es duu a terme des de fa anys, té per objectiu prioritari la
promoció d’un ús segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) entre els nens i nenes, els adolescents, les seves famílies i els seus
educadors.
Amb la idea de que nens, nenes i adolescents coneguin les potencialitats de les TIC i
prenguin consciència dels possibles riscos, i amb l’ànim d’implicar els pares, mares i
educadors, en la necessitat d’acompanyar-los en la seva vivència del món digital,
realitzem tallers dirigits, per una banda, a nens-nenes i adolescents, i per l’altra, a
mares, pares, professorat i educadors - educadores, per tal de donar-los eines que els
permetin un ús autònom, segur i responsable de les TIC i un acompanyament
responsable de nens, nenes i adolescents.
El projecte s’executa principalment a través de tallers adreçats a alumnes (cicle
superior de primària i 1r. I 2n. d’ESO), a mestres i professors, i a pares, mares i cuidadors,
amb una durada de dos o tres hores, en dues sessions.
Els objectius generals són:
- Conscienciar i formar infants i adolescents sobre la necessitat d’un ús segur i
responsable de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), tot donant-los
eines de protecció.

- Entendre que el coneixement i l’ús d’unes habilitats bàsiques és essencial per
cadascú de nosaltres, així com per comunicar-se respectuosament amb altres usuaris.
- Conèixer i prendre consciència dels principals riscos de les accions que habitualment
es realitzen a Internet: participació a xarxes socials, recerques, xats, jocs on-line, etc.
- Reflexionar sobre la necessitat de garantir el dret d’accés a la informació i la
comunicació, així com a la protecció i respecte de la pròpia intimitat i la dels altres.
- Proporcionar als infants i adolescents eines útils per desenvolupar una actitud
autònoma i responsable al món de les TIC.
- Valorar les TIC com a eines d'aprenentatge, comunicació interpersonal i d'oci.
- Reflexionar sobre els drets i deures dels infants i adolescents.
- Sensibilitzar a pares i mares sobre la necessitat de bones pràctiques per a un ús segur
de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Remarcar la importància que els adults acompanyin (no censurin) als infants i
adolescents en l'ús responsable i segur de les TIC.
- Sensibilitzar sobre les conseqüències que pot comportar un ús inadequat de les eines ordinador, telèfon mòbil, càmera fotogràfica -, des de la falta de respecte a la pròpia
intimitat i a la dels altres, fins a accions que poden derivar en delicte.
Els continguts dels tallers es desenvolupen de manera dinàmica i participativa a partir
de la projecció d’un material en format power point, curtmetratges o vídeos, amb els
següents eixos:
- Concepte d’internet i les seves utilitats: aprenentatge, comunicació, informació, oci.
Beneficis i riscos de cadascun d’ells
- Regles per un intercanvi segur.
- Ús segur de l’ordinador, el telèfon mòbil, la càmera fotogràfica.
- Què fer davant d’ una situació incòmode i compromesa per nosaltres o per altres
persones. Aprendre a dir “NO”, buscar ajuda, etc.
- Els adults han de conèixer les TIC per acompanyar, des de la confiança, als fills i filles i
als alumnes en el seu aprenentatge i creixement.
- Els nois i noies no deixaran d'utilitzar les TIC per molt que els adults s’hi oposin a elles.

- Si confiem solament en les eines de control, hem de saber que les poden saltar. El que
cal fomentar és el discerniment entre el que és segur i el que ens deixa desemparats.
La intervenció de l’ACIM també té lloc abans i després dels tallers:
Abans dels tallers, perquè es recomana que durant els dies previs, els beneficiaris
responguin un qüestionari on-line allotjat al nostre blog (blog.acim.cat), les respostes
dels quals ens permeten adaptar el taller als coneixements i necessitats del grup,així
com detectar possibles situacions irregulars o de risc. La lectura de les enquestes amb
les respostes dels alumnes, ens han permès detectar diferents casos de ciberbullying,
sexting, i addiccions a Internet o a determinats videojocs no recomanables per a l'edat
dels alumnes (pel seu elevat grau de violència gratuïta, o per altres continguts no
adequats com ara sexe, apologia de les drogues, etc.).
Després dels tallers, sobretot si s’ha detectat alguna situació de les esmentades en el
paràgraf anterior, amb les enquestes o al llarg de les sessions, s'inicia un treball d'ajuda
a l’infant o adolescent, sempre de manera conjunta amb tutors i equips directius.
Aquest treball ha comportat algunes sessions de coordinació amb els professors-tutors
de cada grup, format que tenim intenció de reproduir durant el proper curs en un
major nombre de centres educatius.
Durant l’any 2012, a través de 59 tallers fets a diferents centres d’educació primària i
secundària, s’ha arribat al voltant de 1331 beneficiaris directes, entre alumnes,
professors, i pares i mares.

 Cicle La tracta esclavitza, la llibertat és un dret. Tracta de veure-ho
En conveni amb Metges del Món–Catalunya, s'ha dut a terme en el període 2010-2012
una sèrie de cicles de cinefòrums per sensibilitzar a la ciutadania sobre la gravetat del
tràfic i tracta de persones, nens, nenes, adolescents, joves, i sobretot dones amb la
finalitat d’explotació sexual comercial.
L’objectiu d’aquesta intervenció va ser el d’arribar als professionals en formació, tant
en universitats (UdL, UAB, UB, URV), com a escoles d'adults (Sant Boi de Llobregat,
Badalona), i Instituts de Formació Professional amb CFGS de la família de Serveis a la
Comunitat (Barcelona). També s'ha actuat per sensibilitzar a la població en general,
per apropar-nos al “possible usuari”, sent aquesta la principal raó per a la realització
dels cicles de cinefòrum en centres cívics de diverses poblacions.
De forma paral·lela als cinefòrums va tenir lloc l'exposició "Dones de vida alegre?" que
va ser visitada per 580 persones.

 Campanya Un de cada cinc
Després de mesos de preparatius i gestions a diferents nivells, l'Associació Catalana per
la Infància Maltractada va iniciar, durant el darrer trimestre de l'any 2012, el procés de
presentació a Catalunya de la Campanya del Consell d' Europa “Un de cada cinc”,
contra la violència sexual sobre infants i adolescents.
En el marc del compromís de partenariat assumit per l’ACIM amb el Consell d’Europa,
s'han traduït els materials de la campanya al català, i es duen a terme activitats de
difusió i sensibilització, amb els objectius prioritaris de fer prevenció, i sensibilitzar els
professionals de l’ensenyament, dels serveis socials, de la sanitat, i les famílies, per
detectar situacions de risc, derivar i esdevenir suport d’infants i adolescents que
pateixen aquestes situacions en un espai normalitzat i per a tots, com són l’àmbit
escolar i social.
El pas inicial de la presentació de la Campanya a Catalunya com a país, va tenir lloc
el dilluns 22 d’octubre de 2012, a la ciutat de Barcelona (al Centre Social i Cultural
Caixa Fòrum, cedit per l’ Obra Social “la Caixa”), i va comptar amb la presència del Sr.
Josep Lluís Ortuño (Director General de la DGAIA), la Sra. Elda Moreno (Cap del Servei
d’Igualtat i Dignitat Humana, que inclou les àrees d’Infància, Tràfic de persones,
Violència de Gènere i Igualtat del Consell d’Europa), i les ponències de la Sra. Ma.
Jesús Larios, Adjunta al Síndic de Greuges per a la Infància, del Sr. José Manuel Alonso

Varea, de la Sra. Vicky Bernadet, del soci Dr. Jorge Barudy, del soci Dr. Francesc
Domingo, del Sr. Josep Miquel Perez, del Servei d'Escola i Família del Departament
d’Ensenyament, i de la senyora presidenta de l’associació.
Com a continuació del procés de presentació de la campanya compromès des de
l'ACIM, es va posar en marxa un seguit de presentacions al llarg del país, per a les
quals es va optar per fer contacte de manera preferent amb els respectius Serveis
Territorials d' Ensenyament, d'acord amb l' objectiu prioritari de la Campanya d' arribar
als professionals que són a la primera línia de contacte amb els infants.
Referent als continguts de cada presentació, l’ACIM va proposar sempre la mateixa
estructura, amb prou flexibilitat per donar cabuda als professionals o àmbits que a
cada ciutat resultessin més adequats segons les dinàmiques de les xarxes locals: una
presentació institucional, a càrrec del corresponent director o directora del servei
territorial d’Ensenyament o càrrec assimilable; la presentació de la Campanya i una
breu ponència a càrrec de la presidència d' ACIM; una taula rodona moderada per la
direcció local de la DGAIA, integrada per representants de la sanitat, la inspecció
d'ensenyament, i els serveis socials de base, entorn al tema de què podem fer per a
millorar la detecció i prevenció de l’Abús Sexual i altres maltractaments, què ofereix
cada servei i què demana dels altres. En tots els casos, un cop passada la presentació
es va demanar als ponents autorització per a incloure a l’ apartat Campanya de la
web d' ACIM el contingut sencer o un resum de les respectives ponències, de manera
que tothom que hi estigui interessat, hagi assistit o no a l'acte, pugui tenir al seu abast
la informació compartida.
La primera d’aquestes presentacions, a la ciutat de Lleida -22 de novembre de 2012, a
l' auditori de l'Escola Oficial d' Idiomes de la ciutat- va quedar a càrrec del senyor
Miquel Àngel Cullerés Balagueró, Director del Servei Territorial d’ Ensenyament de
Lleida, seguit per la presentació i conferència de la Presidenta d’ ACIM. La

Taula

Rodona, moderada per la Sra. Dolors Camí, Cap de Serveis local de la DGAIA, va estar
integrada pel Sr. Vicente Mora, soci ACIM i Inspector d’ Ensenyament, la Sra. Lourdes
Zanuy, Cap del Servei de Gestió i Acció Social de l' Ajuntament de Lleida, la Sra.
Carme Tello, sòcia d’ACIM i Psicòloga al CSMIJ Hospital Sant Joan de Déu, la Dra.
Teresa Vallmanya, sòcia d’ACIM i Pediatra de l’ Hospital Arnau de Vilanova.
Dies després, i a la seu del Conselh Generau d’ Aran, el dia dilluns 3 de desembre de
2012, es va fer la presentació a Vielha-Lleida Nord, amb una convocatòria que va
incloure a més del territori aranès, les comarques de Pallars Subirà, Pallars Jussà i Alta
Ribagorça. Donades les particularitats administratives del territori, la presentació va

quedar a càrrec del Sr. Eduardo Valdecantos Dedieu, Conselhèr de Benèster e Salut
del Conselh Generau d' Aran, seguit per la presentació de la Campanya i la
conferència de la presidenta d’ ACIM. La Taula Rodona, va ser moderada per la Sra.
Maria Angels Borràs, Directora del Servici Aranès de Benèster e Salut, i integrada pel Sr.
Josep-Lluís Boix Peinado, Inspector d’ Ensenyament, la Sra. Lurdes Subirà, sòcia ACIM i
Coordinadora de l' EAIA Lleida Nord, la Sra. Susagna Nevado, sòcia d’ACIM i Psicòloga
del CSMIJ Hospital Sant Joan de Déu, i la Dra. Imma Caubet, sòcia d’ACIM i Pediatra
de l' Espitau Val d' Aran.
A la ciutat de Girona vam arribar el dimecres 12 de desembre de 2012, a l' Auditori
Josep Irla, de l' Edifici de la Generalitat. La inauguració va quedar a càrrec del Sr.
Josep Fernàndez Menchón, Adjunt

del Director del Servei Territorial, seguit per la

presentació de la Campanya i la conferència de la presidenta d’ ACIM, i la Taula
Rodona, en aquesta ocasió amb el tema “Treball en xarxa per la detecció i prevenció
de l' abús sexual i altres maltractaments”, va ser moderada pel Sr. Josep Maria Garcia,
Inspector d' Educació, i integrada per la Sra. Silvia Casellas, Cap de Serveis local de la
DGAIA, la Sra. Maribel Ministral, Directora de l' EAP Gironès Oest, i pel Dr. Francesc
Bastida, soci d’ACIM i Cap del Servei de Pediatria de l' Institut d' Assistència Sanitària.
La darrera presentació de l’any va ser el dilluns 17 de desembre a la ciutat de
Tarragona, a la Sala d' Actes de l' Institut Francesc Vidal i Barraquer. La inauguració va
quedar a càrrec de la Sra. Maria Angels González i Estremad, Directora del Servei
Territorial d’ Ensenyament de Tarragona, seguit per la presentació de la campanya i la
conferència de la presidenta de l’associació, i la Taula Rodona, moderada per la Sra.
Isabel Carrasco Panadés, Cap de Serveis local de la DGAIA, va estar integrada per la
Sra. Serafina Sánchez González, Inspectora d’ Ensenyament, la Sra. Olga Ibàñez,
Treballadora Social del CSMIJ de Tarragona, la Dra. Dolors Coll, Metgessa del Servei d'
Atenció a la Infància i Adolescència, la Sra. Rosario Moreno Ríos, de l' EAP T-07
Tarragonès (Sector B), i el Sr. Raül Aguilar, Cap de la Unitat Regional de Proximitat i
Atenció al Ciutadà dels Mossos d' Esquadra, Regió Policial de Tarragona.

En total, les diferents presentacions es van tenir tres-centes setanta-sis inscripcions, amb
una assistència real de tres-centes persones, segons la següent distribució:
o

Assistència a les jornades per àmbits

L'apartat “altres” inclou Fiscalia de Menors, Síndic de Greuges, fundacions, AMPAs i professionals particulars

Salut
Lleure
Universitari
ServeisSocials Bàsics
Ensenyament
DGAIA
Mossos d'Esquadra
Altres

o

Assistència a les jornades per ciutat

Barcelona
Lleida
Vielha
Girona
Tarragona

Sempre dins de les possibilitats de la nostra organització, i en la línia del compromís
assumit amb el Consell d' Europa, un cop passades les presentacions a les capitals
provincials, ens proposem dues línies de continuïtat: noves presentacions a altres
ciutats, i seminaris formatius.
a) Futures presentacions. Durant els darrers mesos i per diferents canals i contactes,
van arribar a l' ACIM propostes i demandes per portar a altres ciutats la presentació de
la Campanya. En alguns casos les gestions es troben força avançades, i en altres s'ha
fet un primer contacte amb la intenció de reprendre 'l al segon trimestre. De moment,
hi ha gestions concretes per portar la Campanya “Un de cada cinc” a la ciutat de Vic
i a Terres de l’ Ebre, i s’han fet contactes a L' Hospitalet de Llobregat, Manresa, el
Vendrell i Badalona.

b) Seminaris formatius. Als seminaris, que proposem que s'incloguin en els Plans de
Formació de Zona, es fa una introducció a l’ abús sexual infantil i altres maltractaments,
per tal de donar a mestres, professors i serveis educatius, informació que permeti
prevenir, detectar i actuar amb responsabilitat davant de situacions que atemptin
contra els infants i els seus drets.
Per tant, els seus objectius són: entendre la realitat de l’ Abús Sexual Infantil (ASI) i altres
maltractaments, i els efectes sobre els individus i la societat; comprendre com ocorre l’
ASI

i

altres

Maltractaments

Infantils;

desenvolupar

recursos

per

a

actuar

responsablement davant d’ aquestes situacions; entendre el rol preventiu del mestre,
professor i de l’ escola en general en la protecció dels infants i adolescents. A la zona
de Vielha-Lleida Nord, ja s'ha inclòs aquesta formació al Pla Formatiu de Zona, i només
falta acordar-ne les dates.
A través d' una metodologia dinàmica, amb estudi de casos, visionat de pel·lícules,
documentals o curt metratges que permetin l’ estudi de situacions amb la intervenció
activa de tots els participants, i una durada que es proposa de 15 o 20 hores –sempre
en la línia de treballar a cada territori de la manera que resulti més profitosa per als
professionals locals, amb format extensiu o intensiu- s' ofereixen els següents continguts:
-Conceptualització d’ASI i altres maltractaments a infants i adolescents. Què són i quins
els maltractaments infantils.
- Realitat actual i conseqüències a mitjà i llarg termini dels abusos i altres
maltractaments.
- Perfil i comportament de les persones maltractadores. Víctimes i agressors. Indicadors
de situacions de risc.
- Com prevenir des de l’ escola. Paper de l’ adult, mestre o professor, com a suport de
resiliència.
- Indicadors que un infant o adolescent és abusat o maltractat.
- Comportaments sexuals apropiats segons l’edat.
- Com reaccionar davant d’ un abús o un maltractament.
- Paper i responsabilitat del mestre o professor, de l’escola, en la detecció i notificació
al corresponent servei.
- Protocols de detecció i notificació.

Programa ACULL

Aquest programa engloba dos àmbits d’actuació força diferenciats, tot i que
estretament lligats: l’atenció de casos, i la tasca, més general, de sensibilització i
prevenció del maltractament infantil.
La vessant del tractament de casos, s’implementa a través d’un Servei especialitzat
gratuït d'Orientació i Atenció a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o
adolescents en situació de risc o de maltractament, i es dóna per part de professionals
de diferents àmbits (psicologia, pedagogia, pediatria, treball social, dret) que hi
col·laboren de manera permanent o amb una consulta puntual.
Els casos arriben per diferents canals –web, telèfon, personalment-, sigui per haver
trobat el servei a Internet, per derivació d’una altra entitat, o perquè s’hagi detectat la
situació en el transcurs dels tallers del projecte Comunica’t amb seguretat, o a
demanada de l’escola.
Els objectius del programa són:
- Atendre, orientar i fer contenció a professionals o pares i mares de nens, nenes i
adolescents, víctimes de qualsevol forma de maltractament,
- Oferir eines als professionals que tracten en ambients normalitzats amb adolescents
amb actituds agressives i d'assetjament vers els seus companys
- Donar suport i assessorament a professionals i població en general en relació als
maltractaments infantils.
Els serveis que ofereix el programa ACULL, que no pretén substituir altres recursos
existents sinó reforçar-los i complementar-los són:
- Informació i orientació, als usuaris que es dirigeixen al Servei amb aquesta demanda,
sigui sobre casos concrets o en general, o per saber cap a quin servei han d’adreçarse.
- Intervenció, als usuaris que exposen un cas concret i sol·liciten atenció per solucionarho. L’usuari pot ser directament la víctima, la família, veïns o coneguts, o persones que
circumstancialment n’han pres coneixement. En casos de perill imminent, la
intervenció requerida té caràcter d’urgent.
- Assessorament, habitualment a professionals, que s’adrecen a l’associació per
sol·licitar suport especialitzat de cara al tractament d'un cas concret.
El nombre d'usuaris directes durant 2012 ha estat de 228, inclosos en 64 expedients, dels
quals 32 corresponen a nous casos oberts durant l’any, i 32 més a seguiments

d'expedients oberts durant 2011. S'ha atès a un total de 79 nens- nenes o adolescents
(49 corresponents a casos nous). El nombre d'adults atesos ha estat de 62 (29
corresponents a casos nous) i el de professionals, 87 (72 corresponents a casos nous).
Així mateix, les accions de la vessant de sensibilització i prevenció, lliguen directament
amb les activitats descrites a l’apartat anterior, tant amb els tallers del projecte
Comunica’t amb seguretat com amb les presentacions i seminaris de la Campanya
del Consell d’Europa “Un de cada cinc”.
Treball en Xarxa i Comunicació

 Participació en Jornades i Congressos.
En la línia de dur a terme la tasca permanent de sensibilització sobre el maltractament
infantil i promoció de llaços amb altres entitats de la xarxa, així com de difusió de
l’existència i actuacions de l’associació, es va participar en els següents fòrums:
a) Jornada anual sobre Justicia e Infancia, promoguda pel Ministerio de Justicia, al
que va assistir la presidenta de l’associació, en el marc de la nostra condició d’entitat
federada a la FAPMI.
b) XI Congreso Internacional de Infancia Maltratada, també relacionat amb les
actuacions promogudes per la federació, i al que van assistir la tresorera i una vocal de
l’associació.
c) Jornada tècnica de reflexió sota el títol Filles i fills de la violència masclista. Una
mirada a Catalunya, organitzada per l’ Institut Català de les Dones, en el marc del seu
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista.

 Taula per la Infància i l’ Adolescència a Catalunya – TIAC
Durant aquest any es va mantenir la participació de l’ ACIM a la Taula, a càrrec de la
seva Tresoreria, inicialment per part de la presidència de l’associació, i després per part
de la vicepresidència. A més de l’assistència a les reunions periòdiques, es va anar
amb la resta d’integrants de la Junta Directiva de la TIAC a la visita anual a la
presidència del Parlament de Catalunya.

 Participació en l’ Observatori dels Drets de la Infància.

Aquest òrgan assessor i consultiu de la Generalitat, que funciona dins de l’àmbit de la
DGAIA, compta amb la participació de l’ ACIM representada per la seva presidenta,
en les reunions plenàries i de la comissió permanent, i en dues comissions de treball:
-

Comissió Elaboradora d’un Manual d’estil sobre el tractament Informatiu de
casos de Maltractament Infantil, adreçat als mitjans de comunicació i amb el
que es dóna compliment a la disposició de l’art. 85, punt 3, de la Llei dels Drets i
les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.

-

Comissió Organitzadora de les III Jornades de l’ Infant a Catalunya, encara
sense data i en les que en el proper any l’associació serà representada per la
seva tresorera.

 Comunicació
a) Pàgina web. La pàgina web permet a l’associació difondre les seves dades,
programes, projectes i notícies i, per tant, esdevé un mitjà a través del qual moltes
persones i entitats ens poden conèixer i posar-se en contacte amb nosaltres.
Per altra banda, resulta una eina idònia per compartir amb altres professionals i amb el
públic en general, els materials que constantment es van produint, en el marc de les
activitats de l’associació. Cara a l’any vinent, ens proposem organitzar un grup
específic, dins del grup de voluntariat, amb la missió d’actualitzar i mantenir el web, i la
comunicació amb els socis.
b) Perfil de Facebook. Donada la gran utilitat d’aquesta xarxa social com a canal de
difusió, entenem que la seva implementació s’explica per si mateixa. A poc a poc,
estem aconseguint nous amics i una comunicació molt propera amb tot tipus d’usuari,
i aquesta via s’ha fet servir tant per compartir informació, com per oferir-se voluntari o
fer consultes.
c) Contactes amb els mitjans de comunicació. S'ha fet assessorament a alguns diaris
de cara a la redacció d’articles sobre maltractament i s’ha donat assistència a les
peticions d'informació sobre explotació sexual comercial de nens, nenes i adolescents
(ESCNNA), de forma presencial, virtual i telefònica. També sobre aquest tema es va
generar un monogràfic seguint la petició de l’Agència de Notícies Europa Press.
Es va participar en diversos debats i entrevistes radiofòniques, a nivell local, autonòmic i
estatal, sobre maltractament, pornografia i pedofília.
En ocasió de la presentació a Catalunya de la Campanya “Un de cada cinc” es va
donar una entrevista a TV3 de Catalunya, al mes d’octubre, on la presidenta de

l’associació va poder explicar amb força detall el contingut de la campanya i sobretot
la necessitat de sensibilitzar la societat amb la realitat de l’abús sexual en particular, i
del maltractament infantil en general.

Informació general

 Pla de Voluntariat
Amb la mirada posada en les activitats previstes per l’any 2013, durant els darrers
mesos de 2012 es va començar a dissenyar el nou Pla de Voluntariat de l’ ACIM, amb
elaboració de la documentació necessària i recerca de bones pràctiques entre altres
entitats de la a la Federació Catalana del Voluntariat Social. La responsable del Pla és
la vicepresidenta de l’associació.

 Finançament
Les fonts de finançament dels programes implementats per l’ ACIM durant l’any 2012
han estat el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Diputació de
Barcelona, l’ Ajuntament de Barcelona i Caixabank, que d’una o altra manera han
mantingut la seva aportació al llarg dels darrers exercicis, i l’empresa The Body Shop,
que ho va fer de manera ocasional.

 Fitxa tècnica

Junta Directiva
(reunions mensuals)

Maria-Eulàlia Palau del Pulgar, Presidenta
Maria-Josep Bartrina Andrés, Vicepresidenta
Sònia Pino Barquilla, Secretària
Ester Batlle Bachesteve, Tresorera
Pilar Gatius, Mariona Pòrtulas Ambròs i Àurea Quintana Baulés, Vocals

Comitè Executiu

Maria-Eulàlia Palau del Pulgar
Ester Batlle Bachesteve
Mariona Pòrtulas Ambròs

(reunions setmanals,
més trobades
requerides per temes
específics)

Recursos Humans i
Massa societària

Treballadors contractats: tres (comptable i dos tècnics)
Voluntaris: vuit
Socis: 116 individuals, 10 institucionals (al 31-12-12)

Fundació

Barcelona, 8/3/88

Registres

9664-B, secció 1a . Registre Territorial d’Associacions de la Direcció
General del Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de
Generalitat de Catalunya
Y00727. Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Reconeixements
públics i privats

Declarada como a entitat d’utilitat pública per Resolució del Ministeri de
l’Interior (Ordre INT/4256/2006, de 26 de desembre, BOE 23.01.2007).
Creu de Sant Jordi, el 2007 atorgada por la Generalitat de Catalunya.
Premi de la Pizarra de Raimunda (2008).
Premi Cercle Solidari, Condis Nens/es i noves tecnologies (2008).
Premi Janusz Korckzak pels Drets de la Infància de la Fundació Juristes
sense Fronteres (2008).
Premi Obra Social Caixa Sabadell (2008).

Seu física i virtual

Pere Vergés, 1, Ed. Piramidó, 10a. planta, Despatxos 2 i 3
Hotel d’Entitats La Pau, 08020, Barcelona
93 511 4416 -660 139 467
www.acim.cat
acim@acim.cat
https://www.facebook.com/acim.associacio?ref=tn_tnmn

