La Fundació Vicki Bernadet crea el Premi fada a la
Cultura en reconeixement a la lluita contra els
abusos sexuals a menors
Barcelona, 30 de gener de 2013.- La Fundació Vicki Bernadet vol celebrar 15 anys
de lluita contra els abusos sexuals a menors creant el Premi fada a la Cultura, per
reconèixer a aquelles persones o entitats que han contribuït, amb la seva obra
artística, en aquesta lluita, ja sigui en l’àmbit de la literatura, la música, el periodisme o
les arts escèniques i audiovisuals.

El principal objectiu del premi és conscienciar la societat, mitjançant l’art, d’una
problemàtica greu, com són els abusos sexuals infantils, aconseguint que aquesta
realitat guanyi en rigor als mitjans de comunicació, enderrocant falsos mites i
combatent el desconeixement general de la població.

Segons els últims estudis, tant a nivell espanyol com a d’altres països de la Unió
Europea, Estats Units i Canadà, s’estima que un 23-25% de les nenes i un 1015% dels nens pateixen abusos sexuals abans dels 17 anys. Avui encara es
calcula que un 60% d’aquests nens i nenes no reben cap tipus d’ajuda.

I edició Premi fada a la Cultura
Després d’un procés de selecció, la Fundació Vicki Bernadet ha escollit els nominats
que un jurat extern avaluarà i es donarà a conèixer el guanyador el 18 de febrer de
2013 en la cerimònia d’entrega del Premi a l’auditori de la Fundació Catalunya - La
Pedrera.

El jurat valorarà que l’obra fomenti la sensibilització i la prevenció dels abusos sexuals
a menors, que sigui creativa o innovadora, que aporti valor pedagògic i/o que
promogui un canvi social. El premi consistirà en la pròpia difusió de l’obra, així com de
l’entrega d’una escultura creada per l’artista emergent Stella Rahola, apostant també
per la promoció de nous artistes.

El jurat està format per la Dra. Noemí Pereda, membre del Patronat de la Fundació
Vicki Bernadet i Professora del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic de la Universitat de Barcelona, directora del Grup de Recerca en
Victimització Infantil i Adolescent; Miquel Molins, president de la Fundació Banc
Sabadell; Santiago Vidal, jutge de l’Audiència de Barcelona; Maite Carranza,
escriptora i guanyadora del Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2012; el Dr.
Antoni Natal Pujol, pediatra, facultatiu emèrit del Servei de Pediatria de l’Hospital
Germans Trias i Pujol; Núria Ribó, especialista en periodisme audiovisual; Agustí
Villaronga, director de cinema i guionista; i Mahala Alzamora, directora de MAHALA
Comunicació i Relacions Públiques.

La Fundació Vicki Bernadet
Amb seu a Barcelona i Saragossa, la Fundació Vicki Bernadet ofereix una atenció
integral i especialitzada a les víctimes directes i indirectes d’abusos sexuals en la
infància. La Fundació va ser creada el 1997 gràcies a l’esperit de lluita i la determinació
de la Vicki Bernadet, víctima d’abusos sexuals en la seva infància, que es va enfrontar,
en el moment de la revelació, amb la inexistència de recursos especialitzats on acudir
per trobar ajuda i la reacció negativa de l’entorn més proper.

Amb 15 anys d’experiència, la Fundació compta amb un departament de Formació que
des de l’any 2000 ha format a més de 12.000 persones, una àrea de Comunicació i
Sensibilització, i d’un Centre Terapèutic i Jurídic especialitzat que ha atès a més de
6.000 persones i que al 2009 es va convertir en el servei de referència per la
Generalitat de Catalunya en l’atenció a menors tutelats. Gràcies a la tasca integral de la
Fundació, podem dir, que en aquests moments és l’entitat referent a Catalunya en la
Lluita contra els Abusos Sexuals Infantils.
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