L'Abús
empresona el
teu futur, AIDA
vol ser la clau
de la teva
llibertat.

Vaig conèixer la Montse Juvanteny i la
seva família quan vaig escriure el llibre
“Li deien pare”. Vaig descobrir una dona
que havia viscut amb molt de dolor la
situació perquè un dels seus pares
d’acollida havia abusat durant anys dels
nens als quals havia d’educar, protegir i
estimar.
Aquella
experiència
va
multiplicar les ganes de la Montse de
lluitar contra l’abús, començant per lluitar
contra “el secret”. Gràcies a ella he aprés
moltes coses del món dels acolliments,
dels abusos, de la recuperació de les
víctimes i de la vida. He conegut una
lluitadora incansable, una dona honesta i
entregada. Segur que no és perfecta,
però no conec ningú que lluiti tant perquè
tot allò que envolta als infants ho sigui.
Carles Porta, periodista i escriptor.
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SERVEIS
PREVENCIÓ
Ensenyarem als nens i nenes a identificar
les seves emocions, per donar-los la
força necessària per a lluitar contra
l’arma més poderosa de l’abusador: EL
SECRET.

PRESENTACIÓ AIDA
Neix una nova manera de prevenir,
diagnosticar i reparar l’Abús: la Unitat
AIDA.
Neix una nova Unitat pilot que vol donar
compliment a la nova Llei de Garanties de
la Infància aprovada al Juliol de 2021 i,
sobretot, posar el focus de la seva
intervenció en tot l’entorn familiar de la
VÍCTIMA.

Per entendre a les persones, (infants i
adults), cal entendre les seves families,
(relacions, valors, necessitats, ...).
Cloe Madanes.

Els hi proporcionarem eines, per a
siguin capaços de fer públiques
conductes inadequades o que
molesten, SENSE POR, tant a nivell
com virtual.

que
les
els
real

DIAGNÒSTIC
No només escoltarem a la víctima, sinó
també al seu entorn familiar, i, sempre
que sigui possible, també a l’abusador.
Lluitarem per a protegir a la víctima,
sense apartar-la del seu entorn més
proper, evitant fer-li més mal.
I tal i com proposa la nova Llei,
comptarem en tot moment, amb
l’assessorament
d’una
advocada
especialitzada.

REPARACIÓ
L’Abús és una ferida a l’ànima, no una
malaltia, i per tant, no es tracta, s’ha de
REPARAR. Cada família és un sistema de
relacions. Si un dels membres cau, cau
tot el sistema. Per això, repararem a la
víctima i el seu entorn.
En les nostres intervencions reparadores
aplicarem la Teràpia Familiar Breu
Estratègica, i la TEBB.

