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Memòria d'Activitats

2021

ACOMPANYAMENTS HOSPITALARIS

AIDA, ABORDATGE INTEGRAL DE L’ABÚS

El present servei neix l’any 2001, i l’hem estat
portant a terme al llarg de 20 anys, fins al
novembre de 2021. Malauradament, no se’ns
ha adjudicat la continuïtat del nou contracte i a
partir d’aleshores el gestiona una altra entitat
social.

L’any 2021, ha estat un any d’acomiadaments
però també de noves il·lusions. Fa 19 anys, la
nostra entitat va apostar per la creació d’un
servei que tingués cura d’infants víctimes
d’abús sexual infantil (ASI), d’una manera
multidisciplinar, és a dir mèdica, psicològica i
social.

Aquest servei, té cura dels infants i
adolescents tutelats per l’administració,
donant-los l’atenció, l’afecte i l’estimació
necessària quan estan ingressats en un
hospital.
Tot i que el personal sanitari és òbviament
correcte, els educadors enviats urgentment
al hospital, acompanyen a l’infant, vigilen
la seva evolució mèdica i es relacionen amb
els metges i les infermeres per tal de saber
l’estat i l’evolució de la seva salut, garantint
així l’atenció i el seguiment dels infants i
adolescents ingressats en qualsevol centre
hospitalari.
Hem realitzat 140 serveis fins al 30 de
novembre de 2021, curiosament atenent 70
nenes i 70 nens, totalitzant 14.894 hores
d’acompanyaments hospitalaris, realitzats a 36
hospitals de Catalunya

Després de tots aquests anys de treball, el
Servei Català de Salut va decidir incorporar
la Unitat dins el seu sistema general, passant
la Unitat de Pediatria Social a ser gestionat
directament pel Institut Català de la Salut.

SUPORT A LA MAJORIA D’EDAT
Amb aquest projecte proporcionem totes les
eines necessàries de les que disposem, perquè
aquells joves tutelats o extutelats, puguin
arribar a la seva plena autonomia personal i
integració social, assolint així una vida digna,
quan arriben a la seva majoria d’edat.
Per tal d’assolir aquest objectiu, la nostra
entitat els ofereix diferents recursos bàsics
com:
Habitatge sense apartar-lo excessivament del
seu entorn habitual.
Programes personals educatius, per a
finalitzar la seva formació o realitzant cursos
per ampliar els seus coneixements.
Laborals, mitjançant la nostra Empresa
d’Inserció Laboral “EINA”, creada l’any 2003,
per que tinguin recursos econòmics propis (un
salari) i “aprenguin a treballar, treballant”.
Jurídics, assessorant-los en temes legals en els
que pugin estar immersos.
Terapèutics, donant-los suport psicològic per
enfortir el seu creixement i per en alguns casos,
els que han estat víctimes de maltractes o
abusos sexuals.
Financers, oferint-los en casos puntuals,
microcrèdits per resoldre problemes o
necessitats financeres.
Durant aquest any 2021, ha estat inclosos en
aquest servei 22 joves.

Aquest va ser un moment d’inflexió i reflexió,
un moment d’autoavaluació i de prendre
decisions que afectarien al nostre futur com
a servei i com a entitat.
Es van mantenir dues idees centrals; per
una banda portàvem molt de temps oferint
un servei a la societat i volem continuar
fent_ho, i per altra banda valoràvem que la
tasca realitzada a la Unitat de Pediatria Social
havia estat magnífica i l’hem valorat sempre,
però que havia arribat el moment de créixer
i aprofitar moltes de les coses apreses pel
camí i corregir errors que ara, amb la visió i
l’experiència de quasi 20 anys, hem detectat.
I HEM CANVIAT…
L’any 2021 ha estat l’any del tancament d’una
època i l’inici d’una altra amb la creació d’un
nou projecte, un projecte dirigit a les víctimes
d’Abús Sexual Infantil però també a les seves
famílies, incloent, quan és possible, als
agressors quan formen part d’aquest sistema
familiar.

El Projecte, al qual vam anomenar AIDA
(Abordatge Integral de l’Abús) es va
presentar oficialment el dia 19 de novembre
de 2021.
Des del març del 2021 ens hem estat formant
amb especialistes en ASI del món occidental,
sent però la metodologia i l’enfocament de la
Cloé Madanes qui ha estat la nostra inspiradora
i mestra juntament amb l’empenta i l’orientació
de la Montserrat Juvanteny.
Hem après a treballar amb una aproximació
que canvia completament l’abordatge del
procés terapèutic de l’abús, prenent com a
punt central del nostre treball la reparació de
la víctima i de la seva família en conjunt.
Tal com diu la Cloé Madanes “un abús sexual
és una ferida a l’ànima”, per nosaltres, per la
nostra experiència, aquest ferida arriba a tota
la família i és a tota la família a la que volem
ajudar a reparar aquesta ferida, aquest dolor.
En els tres primers mesos de l’any vam rebre 38
consultes relatives a 51 persones, i a partir de
l’Abril de 2021, ja com Unitat AIDA hem atès
87 consultes, relatives a 98 persones.
El nombre total de consultes al llarg de
l’any 2021 ha estat de 125, relatives a 149
persones, es pot observar, un nombre més alt
de consultes en el cas de nenes/noies que de
nens/nois.
41 persones en total (14 de l’UPS i 27 d’AIDA)
eren nens o nois, 105 en total eren nenes o
noies (36 de l’UPS i 69 d’ AIDA), una persona es
considera no binària, i en dues consultes no es
va informar a quin gènere pertanyen.

