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PrEsEntACió

En aquests últims anys hem començat a prendre 
consciència més clarament d’una realitat que 
no s’ha volgut veure. Tanmateix, la realitat 
s’ha obert camí i ha obligat a obrir els ulls i 
fer-se càrrec de les conseqüències d’un dolor 
que no només afecta les víctimes, centre de la 
nostra atenció, sinó també els seus entorns. 
Tant el Papa Francesc com el Pare General i el 
Pare provincial han motivat/urgit a reaccionar 
més contundentment contra aquesta realitat 
i tractar-la amb responsabilitat. Per aquest 
motiu, la Companyia de Jesús a Espanya s’ha 
plantejat tractar d’una manera molt més seriosa 
i profunda la delicada i dura realitat dels abusos 
a menors i persones en situació de vulnerabilitat, 
en totes les obres, centres i activitats educatives, 
pastorals o socials.

Dins d’aquestes actuacions que s’estan 
portant a terme a la Província, hi ha la creació 
d’un Sistema d’Entorn Segur. Per què es diu 
així? Aquestes mesures que s’estan prenent 
s’han incitat més proactivament per totes les 
situacions d’abusos que han anat sortint a la 
llum en les últimes dècades i que han posat 
de manifest una manca de responsabilitat 
social i cultural, dins i fora de l’església, 
respecte de la protecció d’aquells que estan 
en situació de desemparament o vulnerabilitat. 
Afortunadament, però, d’aquest dolor col·lectiu 
i des de les ferides profundes de les víctimes, 
estem tenint l’oportunitat de visibilitzar el que 

no podem seguir permetent i l’oportunitat de 
canviar la nostra cultura, actituds, actuacions i 
aconseguir que aquestes conductes doloroses 
no passin més al nostre entorn. És per això que 
volem crear un sistema que no sigui reactiu, 
sinó proactiu, que faciliti i potenciï la cultura 
del Bon Tracte, que garanteixi relacions sanes 
i ambients segurs. Així doncs, volem que 
aquest manual que tens a les mans sigui una 
eina facilitadora d’aquest canvi de cultura i que 
t’ajudi a tenir més clar com, des de les pròpies 
actuacions, pots col·laborar a evitar conductes 
no desitjades i crear aquest entorn segur que 
tots volem en qualsevol obra, centre o activitat de 
la Companyia de Jesús a Espanya. Fins i tot ens 
agradaria que aquest manual, juntament amb la 
resta de mesures que s’estan prenent en relació 
amb el Sistema d’Entorn Segur, pugui contribuir 
que anem influint/col·laborant amb la resta de 
l’església i en la societat que ens envolta per ser 
vertaders evangelitzadors i portar el missatge 
i la nostra missió com a seguidors de Jesús, 
no només en les nostres obres, i construir així 
aquest regne d’amor al nostre entorn.

Com podeu veure, el compromís i l’aposta 
institucional són molt sòlids, però també serien 
insuficients sense la vostra ajuda i compromís. 
És per això que per llegir aquest document 
necessitem que la vostra actitud sigui favorable 
a construir aquests entorns segurs, sigui 
quina sigui la vostra tasca. No us demanem 
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formar part d’aquest Sistema que possibilitarà, 
gràcies a la vostra dedicació, que les persones 
del vostre entorn es sentin realment segures per 
poder desenvolupar-se en plenitud. Gràcies per 
col·laborar a construir Entorns Segurs.

que simplement ho llegiu per tenir informació 
sobre com actuar, us demanem que utilitzeu 
aquest material assumint un compromís en 
l’aplicació de tot el que s’hi suggereix, posant-
hi no només interès sinó una intenció real de 
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ABANS DE COMENÇAR

UnEs PArAULEs D ADVErtÈnCiA: 
sEnsiBiLitAt

Parlar del tema de l’abús sexual i la prevenció en qualsevol organització pot suposar un repte i és 
important fer-ho sense crear una atmosfera de desconfiança i pànic. El personal de l’organització pot 
sentir-se amenaçat pel tema de l’abús o pensar que no té rellevància en la seva tasca professional. 
La sensibilitat en les discussions sobre la protecció dels menors i adults en situació de vulnerabilitat 
és essencial ja que els participants (adults i menors) poden haver tingut experiències personals 
d’abús que els podrien causar angoixa. És important distingir entre els diferents tipus d’experiències 
de la gent en relació amb els temes de protecció. Per exemple, algunes persones de l’organització 
poden haver tingut experiències personals d’abús al llarg de la vida que s’han de tractar amb 
molta sensibilitat. D’altra banda, hi ha persones que han pogut experimentar l’abús per un tercer 
en l’organització (per exemple, si han presenciat un incident d’abús, o han hagut de gestionar una 
acusació mentre ocupaven una posició de direcció, etc.) que podria ser útil per a futures discussions 
i lliçons d’aprenentatge. 

Estiguem atents a totes les reaccions que ens genera. Deixem-nos “afectar” per tal de poder 
tractar aquest assumpte amb determinació i sense por, però amb sensibilitat i prudència.

,
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el 
COMPROMÍS 

INSTITUCIONAL
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hem estat conscients del dolor de moltes de 
les víctimes i constatem que les ferides mai no 
desapareixen i ens obliguen a condemnar amb 
força aquestes atrocitats, així com a unir forces 
per erradicar aquesta cultura de mort; les ferides 
no “prescriuen mai”. El dolor de les víctimes és 
un gemec que clama al cel, que arriba a l’ànima 
i que durant molt temps va ser ignorat, callat 
o silenciat. Però el seu crit va ser més fort que 
totes les mesures que es van emprar per provar 
de silenciar o que fins i tot van intentar resoldre’l 
amb decisions que en van augmentar la gravetat 
i van caure en la complicitat. Un clamor que el 
Senyor va escoltar i així ens va demostrar una 
vegada més de part de qui vol estar. El càntic de 
Maria no s’equivoca i se segueix xiuxiuejant al 
llarg de la història perquè el Senyor recorda la 
promesa que va fer als nostres pares: «Dispersa 
els homes de cor altiu, derroca els poderosos del 
tron i exalta els humils, omple de béns els pobres, 
i que els rics se’n tornin sense res.» (Lc 1,51-
53), i sentim vergonya quan constatem que el 
nostre estil de vida ha desmentit i desmenteix 
el missatge que recitem.

Amb vergonya i penediment, com a comunitat 
eclesial, assumim que no vam saber ser on 
havíem de ser, que no vàrem actuar a temps 
reconeixent la magnitud i la gravetat del mal 
que s’estava causant en tantes vides. Hem 
descuidat i abandonat els petits. Faig meves 
les paraules del llavors cardenal Ratzinger quan, 
en el Via Crucis de Divendres Sant del 2005, 
es va unir al crit de dolor de tantes víctimes i, 
clamant, deia  «Quanta brutícia en l’església i 

«Quan un membre pateix, tots els altres pateixen 
amb ell » (1 Co 12,26). Aquestes paraules de 
sant Pau ressonen amb força en el meu cor 
en constatar que una vegada més el patiment 
que han viscut molts menors a causa d’abusos 
sexuals, de poder i de consciència comesos 
per un considerable nombre de clergues i 
persones consagrades. Un crim que genera 
profundes ferides de dolor i impotència, en 
primer lloc, en les víctimes, però també als seus 
familiars i a tota la comunitat, siguin creients 
o no creients. Amb la mirada al passat, mai no 
podran ser suficients les accions per demanar 
perdó i buscar la manera de repara el mal que 
s’ha causat. Amb la mirada al futur, mai seran 
poques les accions que es facin per generar una 
cultura capaç d’evitar que aquestes situacions 
no només no es repeteixin sinó que no trobin 
espais per ser encobertes i perpetuar-se. El dolor 
de les víctimes i dels seus familiars és també el 
nostre dolor, per això urgeix reafirmar-nos una 
vegada més en el compromís per garantir la 
protecció dels menors i dels adults en situació 
de vulnerabilitat.

1. Si un membre pateix

En els últims dies es va fer públic un informe 
on es detallen les experiències viscudes per 
més de mil supervivents, víctimes de l’abús 
sexual, de poder i de consciència en mans de 
sacerdots durant aproximadament setanta 
anys. Si bé es pot dir que la majoria de casos 
corresponen al passat, amb el pas del temps 

SANTA SEDE

CArtA DEL sAnt PArE FrAnCEsC 
AL POBLE DE DÉU
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165). La crida de sant Pau a patir amb els qui 
pateixen és el millor antídot contra qualsevol 
intent de seguir reproduint entre nosaltres les 
paraules de Caïm «Soc jo el guardià del meu 
germà?» (Gn 4,9).

Soc conscient de l’esforç i el treball que es 
realitza en diverses parts del món per garantir i 
generar les mediacions necessàries que donin 
seguretat i protegeixin la integritat d’infants i 
adults en situació de vulnerabilitat, així com 
de la implementació de la “tolerància zero” i 
dels mètodes per retre comptes per part de 
tos aquells qui realitzin o encobreixin aquests 
delictes. Hem tardat en aplicar aquestes accions 
i sancions tan necessàries, però confio que 
ajudaran a garantir una major cultura de l’atenció 
als altres en el present i en el futur.

De la mateixa manera que fem aquests 
esforços, és necessari que totes les 
persones batejades es sentin involucrades 
en la transformació eclesial i social que tant 
necessitem. Aquesta transformació exigeix la 
conversió personal i comunitària, i ens porta 
a mirar en la mateixa direcció que el Senyor 
mira. Sant Joan Pau II deia: «Si vertaderament 
hem partit de la contemplació de Crist, hem de 
saber descobrir-lo sobretot en el rostre d’aquells 
en els quals ell mateix ha volgut identificar-
se» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). 
Aprendre a mirar cap on el Senyor mira, a ser 
on el Senyor vol que siguem, a convertir el cor 
davant la seva presencia. L’oració i la penitència 
hi ajuden. Convidem a tot el sant Poble fidel a 
Déu a l’exercici penitencial de l’oració i el dejuni 
seguint el mandat del Senyor[1], que ens desperti 
la consciència, la solidaritat i el compromís amb 
una cultura de l’atenció als altres i del “mai més” 
a tot tipus i formes d’abús.

entre els que, pel seu sacerdoci, haurien d’estar-
hi completament entregats! Quanta supèrbia, 
quanta autosuficiència! [...] La traïció dels 
deixebles, la recepció indigna del seu Cos i de 
la seva Sang, és certament el dolor més gran 
del Redemptor, el que li traspassa el cor. No 
podem fer res més que suplicar-li des del fons 
de l’ànima: Kyrie, eleison – Senyor, salva’ns 
(cf. Mt 8,25)» (Novena Estació).

2. Tots pateixen amb ell

La magnitud i gravetat dels esdeveniment 
exigeix assumir aquest fet de manera global i 
comunitària. Si bé és important i necessari en 
tots els camins de conversió tenir coneixement 
de tots els esdeveniments, això no és 
suficient. Avui se’ns desafia com a Poble de 
Déu a assumir el dolor dels nostres germans 
vulnerats en carn i esperit. Si en el passat 
l’omissió va poder convertir-se en una forma 
de resposta, avui volem que la solidaritat, en el 
sentit més profund i desafiant, es converteixi 
en la nostra manera de teixir la historia present 
i futura, en un àmbit on els conflictes, les 
tensions i especialment les víctimes de tots 
tipus d’abusos puguin trobar una mà estesa 
que les protegeixi i rescati del seu dolor (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). Aquesta 
solidaritat ens exigeix també denunciar tot 
allò que posi en perill la integritat de qualsevol 
persona. Solidaritat que reclama lluitar 
contra tot tipus de corrupció, especialment 
la corrupció espiritual, «perquè es tracta d’una 
ceguera còmoda i autosuficient on tot acaba 
semblant lícit: l’engany, la calumnia, l’egoisme, 
i tantes formes subtils d’autoreferencialitat, ja 
que “Satanàs es disfressa d’àngel de llum (2 
Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 
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una obertura penitencial capaç de deixar-se 
renovar des de dins. Qualsevol acció enfocada 
a erradicar la cultura de l’abús de les nostres 
comunitats, sense una participació activa de 
tots els membres de l’església, no aconseguirà 
generar les dinàmiques necessàries per una 
transformació sana i realista. La dimensió 
penitencial del dejuni i l’oració ens ajudarà com 
a Poble de Déu a mostrar-nos davant de Déu i 
dels nostres germans ferits, com a pecadors que 
imploren el perdó i la gràcia de la vergonya i la 
conversió, i així es podran elaborar accions que 
generin dinamismes en sintonia amb l’Evangeli. 
Perquè «cada vegada que intentem tornar a la 
Font i recuperar la frescor de l’Evangeli, brollen 
nous camins, mètodes creatius, altres formes 
d’expressió, signes més eloqüents, paraules 
carregades d’un significat renovat per al món 
actual» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11).

És imprescindible que com a Església 
puguem reconèixer i condemnar amb dolor i 
vergonya les atrocitats comeses per persones 
consagrades, clergues i fins i tot per tots aquells 
de tenien la missió de vetllar i tenir cura dels 
més vulnerables. Demanem perdó pels pecats 
propis i aliens. La consciència del pecat ens 
ajuda a reconèixer els errors, els delictes i les 
ferides generades en el passat i ens permet 
obrir-nos i comprometre’ns més amb el present 
en un camí de renovada conversió.

De la mateixa manera, la penitència i l’oració 
ens ajudarà a sensibilitzar els ulls i el cor davant 
del patiment dels altres i a vèncer l’afany de 
domini i possessió que moltes vegades es torna 
arrel d’aquests mals. Que el dejuni i l’oració ens 
despertin les orelles davant el dolor silenciat dels 
nens, joves i minusvàlids. Dejuni que ens faci 
venir gana i set de justícia i impulsi a caminar en 

És impossible imaginar una conversió de 
l’acció eclesial sense la participació activa 
de tots els integrants del Poble de Déu. És 
més, cada vegada que hem intentat suplantar, 
silenciar, ignorar, reduir petites elits al Poble de 
Déu construïm comunitats, plans, accentuacions 
teològiques, espiritualitats i estructures sense 
arrels, sense memòria, sense rostre, sense cos, 
en definitiva, sense vida[2]. Això es manifesta 
amb claredat en una manera anòmala d’entendre 
l’autoritat en l’Església —tan comú en moltes 
comunitats on han tingut lloc conductes d’abús 
sexual, de poder i de consciència— com és el 
clericalisme, una actitud que «no només anul·la 
la personalitat dels cristians, sinó que té una 
tendència a disminuir i devaluar la gràcia 
baptismal que l’Esperit Sant va posar al cor dels 
nostres»[3]. El clericalisme, afavorit pels propis 
sacerdots com pels laics, genera una escissió en 
el cos eclesial que beneficia i ajuda a perpetuar 
molts dels mals que avui denunciem. Dir no a 
l’abús és dir enèrgicament no a qualsevol forma 
de clericalisme.

Sempre és bo recordar que el Senyor «en la 
història de la salvació, ha salvat el poble. No 
existeix identitat plena sense pertànyer a un 
poble. Ningú no se salva sol, com a individu 
aïllat, sinó que Déu ens atrau tenint en compte 
un entramat complex de relacions interpersonals 
que s’estableixen en la comunitat humana: Déu 
va voler entrar en una dinàmica popular, en la 
dinàmica d’un poble» (Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate, 6). Per tant, l’única manera que tenim 
per respondre aquest mal que ja s’ha emportat 
tantes vides és viure’l com una tasca que ens 
interpel·la a tots com a Poble de Déu. Aquesta 
consciència de sentir-nos part d’un poble i d’una 
història en comú farà possible que reconeguem 
els nostres pecats i errors del passat amb 
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ho va fer de qualsevol manera, sinó que va estar 
dempeus i al seu costat. Amb aquesta postura 
manifesta la seva actitud a la vida. Quan vivim la 
desolació que ens produeixen aquestes llagues 
eclesials, amb Maria ens anirà bé «insistir més en 
l’oració» (S. Ignasi de Loiola, Exercicis Espirituals, 
319), una forma de buscar creixement en l’amor 
i fidelitat a l’església. Ella, la primera deixebla, 
ens ensenya a tots els deixebles com hem de 
parar-nos davant el patiment dels innocents, 
sense evasions ni pusil·lanimitat. Mirar Maria 
és aprendre a descobrir on i com ha d’estar el 
deixeble de Déu.

Que l’Esperit Sant ens doni la gràcia de la 
conversió i la unció interior per poder expressar, 
davant aquests crims d’abús, la nostra 
compunció i la decisió de lluitar amb valentia. 

Vaticà, 20 d’agost del 2018
 Francesc

la veritat donant suport a totes les mediacions 
judicials que siguin necessàries. Un dejuni que 
ens sacsegi i ens faci comprometre’ns des de la 
veritat i la caritat amb tots els homes de bona 
voluntat i amb la societat en general per lluitar 
contra qualsevol tipus d’abús sexual, de poder 
i de consciència.

D’aquesta manera podrem transparentar la 
vocació a què hem estat cridats de ser  «signe 
i instrument de la unió íntima amb Déu i de la 
unitat amb tot el gènere humà» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1).

«Si un membre pateix, tots pateixen amb ell», 
ens deia sant Pau. Mitjançant l’actitud orant i 
penitencial, podrem entrar en sintonia personal 
i comunitària amb aquesta exhortació perquè 
creixi entre nosaltres el do de la compassió, de 
la justícia, de la prevenció i reparació. Maria va 
saber estar al peu de la creu amb el seu fill. No 
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personal, comunitària i institucional, a treballar 
la coherència vital i a posar com a objectiu 
de la nostra acció apostòlica la generació 
d’una cultura, dins i fora de l’església, capaç 
d’evitar que es repeteixin situacions d’abús i 
que garanteixi la vida sana de tots els éssers 
humans.

Com a punt de partida per impulsar un procés 
de canvis profunds i promoure una cultura de la 
protecció, el Papa s’inspira en l’advertència de 
Jesús: Aquest tipus de dimonis només es poden 
expulsar amb l’oració i el dejuni (Mt 17,21). La 
confusió, la desil·lusió, la ràbia, la sensació 
d’impotència i la desolació espiritual que aquesta 
situació està provocant en tants membres del 
Poble de Déu i en tantes altres persones a tot 
el món requereixen una renovació valenta de la 
fe que obri un espai a allò que avui ens sembla 
impossible. Ens caldrà, doncs, inspirar-nos en 
la sisena regla per al discerniment dels esperits 
de la primera setmana dels Exercicis Espirituals: 
aprofita molt l’intens mudar-se contra la mateixa 
desolació, com ara insistir més en l’oració, 
meditació, a examinar-se molt i allargar-nos 
en alguna manera convenient de fer penitència 
[319]. Iniciarem aquest camí amb les actituds 
de la primera setmana dels  Exercicis, l’oració 
i la penitència ens portaran a preguntar-nos 
què podem fer per Crist [53] pel seu cos ferit 
novament en tants menors i adults víctimes 
dels abusos.

  Estimats amics:

El Papa Francesc s’ha dirigit a tot el Poble 
de Déu, amb qui col·laborem amb la missió, 
i l’ha convidat a compartir el patiment de 
tants menors i persones vulnerables, víctimes 
d’abusos sexuals de poder i de consciència, 
comesos per un nombre considerable de 
clergues i persones consagrades, entre el 
quals hi ha també – ho reconeixem amb dolor 
i vergonya – membres de la Companyia. El 
contingut de la carta al Poble de Déu del Papa 
Francesc, del 20 d’agost del 2018, confirma 
el mandat de la Congregació General 36 a 
continuar treballant, a tots els nivells de la 
Companyia, en la promoció d’una cultura 
coherent de protecció i seguretat dels menors 
i dels adults en situació de vulnerabilitat. 

A banda de confirmar el mandat, el Sant Pare, 
reconeixent que les accions que portem a terme 
per demanar perdó mai no seran suficients, ens 
convida a anar més enllà d’allò que hem après 
aquests anys, més enllà de les polítiques de 
“tolerància zero”, els protocols d’atenció als 
casos, els esforços de reparació i els programes 
de prevenció. Ens convida a mirar el futur i a 
aprofundir la comprensió de les causes de les 
ferides causades, a reconèixer la participació 
o omissió per part de tots i a trobar els mitjans 
per generar canvis en les estructures socials 
que les provoquen. Ens convida a la conversió 

CURIA GENERALIZIA

COMPArtir EL PAtiMEnt DE LEs VíCtiMEs 
D’ABUsOs i iMPULsAr UnA  

CULtUrA DE PrOtECCió 
A TOTA LA COMPANYIA, COMPANYS I COMPANYES EN LA MISSIÓ 
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diversitat de situacions i contextos en què vivim, 
aquest estil orant i penitencial que ens obri les 
portes dels cors i compromisos apostòlics a 
formes creatives de promoure la cultura de la 
protecció dels menors i persones vulnerables 
en totes les seves dimensions complexes, com 
ja havia indicat el P. Adolfo Nicolás en la carta 
del 18 de maig del 2015. Els animo a compartir 
les iniciatives i accions que s’emprenguin tant 
dins del cos apostòlic de la Companyia com 
en d’altres grups del Poble de Déu i persones 
de bona voluntat compromesos a erradicar 
aquest mal. D’aquesta manera, aprendrem els 
uns dels altres i farem més eficaç el procés de 
canvi cultural al qual volem contribuir.

Per intercessió de Nostra Senyora de 
l’Estrada, supliquem al Senyor “amb gran 
dolor i vergonya” davant el patiment causat 
per tants abusos, i que ens acompanyi en la 
fita d’aconseguir un procés real de conversió 
personal i institucional que ens ajudi a no defallir 
en l’esforç de promoure una nova cultura de la 
vida en què tots els sers humans trobin protecció, 
justícia i condicions per una vida digna. 

Una salutació fraternal en Crist, 
 
 

Arturo Sosa, S.I.   
Superior General 

Roma, 24 d’agost de 2018 
(Original: castellà)

Faig, doncs, una crida a tota la Companyia 
i als companys i companyes en la missió, a 
identificar-nos amb el Poble de Déu que vol 
respondre al clamor del Papa Francesc. La 
nostra manera de fer ens lliga d’una manera 
especial al Sant Pare per servir millor l’Església. 
Entreguem-nos en la missió de fer tot el possible 
per col·laborar a sanar aquesta situació de 
l’Església. Ens recorda el Papa en la carta: la 
dimensió penitencial del dejuni i l’oració ens 
ajudarà com a Poble de Déu a posar-nos davant 
del Senyor i dels nostres germans ferits, com 
pecadors que imploren el perdó i la gràcia de la 
vergonya i la conversió, i així elaborar accions 
que generin dinamismes en sintonia amb 
l’Evangeli.

Acollim amb amplitud i creativitat la invitació 
que se’ns fa, com a part del Poble de Déu, a la 
pregària i a la penitència: que el dejuni i l’oració 
ens despertin les orelles davant el dolor silenciat 
dels nens, joves i minusvàlids. Dejuni que ens 
faci venir gana i set de justícia i impulsi a caminar 
en la veritat donant suport a totes les mediacions 
judicials que siguin necessàries. Un dejuni que 
ens sacsegi i ens faci comprometre’ns des de la 
veritat i la caritat amb tots els homes de bona 
voluntat i amb la societat en general per lluitar 
contra qualsevol tipus d’abús sexual, de poder 
i de consciència.

Demano als Superiors Majors, Superiors de 
Comunitats i Directors/es d’Obres Apostòliques 
que promoguin iniciatives que facin realitat, en la 
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d’assumpció de les diferents responsabilitats 
personals, institucionals i eclesials que se’n 
deriven; i d’enfilar el camí cap a la reconciliació 
plena a què Déu ens crida i convida. I és que, 
com a Companyia de Jesús, ens enganyaríem 
si creguéssim que som immunes a aquestes 
conductes reprovables o que les activitats que 
portem a terme i les nostres institucions n’estan 
lliures.

D’una banda, i sols després de quatre dies 
que el Sant Pare va enviar la carta, el P. General 
es va dirigir a tota la Companyia de Jesús i va 
sol·licitar als Superiors Majors, Superiors de 
Comunitats i Directors d’Obres Apostòliques 
que promoguin iniciatives que facin realitat, en la 
diversitat de situacions i contextos en què vivim, 
aquest estil orant i penitencial que ens obri les 
portes dels cors i compromisos apostòlics a 
formes creatives de promoure la cultura de la 
protecció dels menors i persones vulnerables 
en totes les seves dimensions complexes, com 
ja havia indicat el P. Adolfo Nicolás en la carta 
del 18 de maig del 2015.

La lectura de totes dues cartes ens pot ajudar 
a percebre de forma més profunda i nítida la 
gravetat del problema. Davant els casos d’abusos 
que puguin sorgir en el nostre entorn, el patiment 
de les víctimes i la nostra solidaritat amb elles 
ha de ser la nostra reacció més immediata, així 
com també hem de reconèixer i assumir el mal 
que haguem pogut infringir a través d’un de 
nosaltres. I, certament, és ja innegociable que 
dotem de totes les mesures i instruments que 

Estimats Companys i amics i amigues en el 
Senyor:

Us escric avui amb els desig de fer encara 
més present en la nostra vida i missió un tema 
dolorós que ens preocupa a tots: el del patiment 
de les persones que han estat víctimes de 
diferents tipus d’abusos i, conseqüentment, el 
de la necessària protecció i salvaguarda que 
hem d’oferir a aquells a qui servim en les nostres 
obres, comunitats i apostolats.

La importància del tema no respon a un 
fenomen mediàtic ni és producte d’una moda 
passatgera, o s’explica per una persecució 
orquestrada, sinó que em refereixo a una sèrie 
de fet molt greus – ara coneguts i molts d’ells 
provats – que exigeixen una major sensibilitat 
i que adopten actituds de més cura i protecció 
cap als menors i persones vulnerables, així com 
que mantinguem una atenció especial a les 
víctimes i els seus familiars.  

En aquest sentit, tant el Papa Francesc com 
el P. General ens han recordat recentment a 
l’Església i a la Companyia de Jesús la necessitat 
d’afrontar aquestes situacions amb determinació 
i des d’actituds de l’Evangeli.

El Papa Francesc, en una carta del passat 
20 d’agost al Poble de Déu, va demanar que 
tractéssim aquests dolorosos fets des de la fe 
i amb la lucidesa suficient. Fe i lucidesa que 
ens han d’impulsar per continuar en un procés 
de reconeixement del dolor de les víctimes, 

PE 2018/200 – 23 d’octubre del 2018

CirCULAr 8A:
sOBrE LA PrOtECCió i CUrA DE MEnOrs  

i PErsOnEs VULnErABLEs
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i xerrades sobre aquest tema que s’hauran 
d’integrar des de la perspectiva de la nostra 
espiritualitat. Des de l’inici del curs passat un 
equip especialitzat està liderant a la Província 
el disseny i la implantació en les comunitats 
i obres de sistemes de compliment normatiu 
(compliance) que permetin prevenir la comissió 
de delictes i disposar de protocols per quan 
aquests delictes es produeixin. I, finalment, 
s’ha creat a la Província – així apareixerà en el 
pròxim Catàleg 2019 – , la Comissió de protecció 
i atenció a menors i persones vulnerables amb 
l’objectiu de reflexionar, assessorar i avaluar el 
camí que recorrem.

Soc conscient que hi ha sensibilitats 
diferents sobre allò que en el missatge del Papa 
Francesc i el P. General ens apressen a orar i 
ens urgeixen a posar en pràctica. Tanmateix, 
crec que tots podem reconèixer que els passos 
que hem fet i les iniciatives engegades, encara 
que no han estat poques ni insignificants, 
resulten insuficients si, com ens demanava la 
Congregació General 36 i el P. Nicolás des de 
l’any 2015, l’horitzó cap on hem d’avançar és 
viure en una cultura eficaç de protecció i atenció 
als menors i persones vulnerables.

En aquest sentit, el mateix Papa Francesc ens 
va recordar que amb la mirada al passat, mai no 
podran ser suficients les accions per demanar 
perdó i buscar la manera de repara el mal que 
s’ha causat. Amb la mirada al futur, mai seran 
poques les accions que es facin per generar una 
cultura capaç d’evitar que aquestes situacions 
no només no es repeteixin sinó que no trobin 
espais per ser encobertes i perpetuar-se. 

D’altra banda, el P. General, a la reunió de 
Superiors Majors d’Europa celebrada a Barcelona 

tinguem a l’abast que possibilitin que les nostres 
comunitats, obres i ministeris siguin espais 
segurs i protegits per a tots, especialment per 
als menors i les persones vulnerables.

Si no ho fem, no seríem compassius amb 
les víctimes ni responsables i ferms amb els 
agressors. Tampoc no podríem seguir essent 
testimonis de l’Evangeli a través de les nostres 
vides i obres, ja que perdríem tota la credibilitat 
i provocaríem una desafecció real en el nostre 
entorn.

Fins ara, la Província d’Espanya ha fet alguns 
passos i ha adoptat determinades mesures en 
l’àmbit de la protecció i atenció de menors i 
persones vulnerables. Així, l’any 2013 es van 
elaborar tres documents amb orientacions 
normatives per al bon exercici de la missió: 
Codi de Conducta, Indicacions per a l’exercici 
del ministeri pastoral i Procediment en relació 
amb els menors per evitar conductes impròpies. 
Així mateix, a la Província també disposem 
d’un Protocol d’intervenció en casos d’abusos 
sexuals sobre menors i persones vulnerables 
(aquests documents es poden consultar i 
descarregar a l’enllaç: https://jesuitas.es/
es/documentos/category/10-documentos-
provincia-de-espana).

Comptem també per  aquest temes tan 
complexos amb l’assessoria canònica del P. 
Miguel Campo i amb l’ajuda que ens brinda el 
Comité de Observancia del Codi de Conducta, 
coordinat pel P. Manuel Gallego. Portem anys 
en alguns sectors apostòlics (especialment en 
el sector social i educatiu) impartint formació 
sobre prevenció i atenció en la protecció de 
menors i persones vulnerables. Per als jesuïtes 
en procés de formació s’han convocat trobades 
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evitar que es produeixin conductes que generen 
tant dolor. 

No ens guia la por sinó la certesa que estant 
amb les persones que experimenten la injustícia 
estem més a prop del dolor de Déu en el món i 
realitzem la missió que ens encomana Jesucrist. 
“Si un membre pateix, tots pateixen amb ell” (1 
Co 12, 26). Demanem a Déu amb força i amb 
confiança que ens ajudi amb la seva gràcia a 
realitzar amb èxit aquesta prova, cridats per les 
víctimes, l’Església i la Companyia de Jesús. 

Una abraçada sincera i la meva oració per 
a tots vosaltres,

Antonio J. España Sánchez SJ
Provincial d’Espanya

el mes de setembre passat, ha subratllat 
la importància d’aprofundir i augmentar la 
reflexió sobre la cultura de la salvaguarda, que 
inclou tant l’escolta i ajuda a les víctimes com 
la reconciliació i el perdó. Per això, ha nombrat 
el P. John Guiney Coordinador del projecte 
de Protecció i Seguretat de Menors (Carta 
del P. General 2018/18). El P. Guiney contarà 
amb l’ajuda d’experts per portar a terme 
l’avaluació de les normes i els procediments 
generals, l’elaboració d’un mapa de situació 
actual, i l’augment de la protecció mitjançant 
noves línies de conducta ètica, pastoral, 
professional… per tal que les nostres obres 
apostòliques i comunitats siguin entorns 
segurs per a tots.

Potser per a molts hagi estat excessiva 
la insistència en aquesta circular sobre la 
necessitat de la protecció de menors i persones 
vulnerables, però hem d’estar preparats per 
respondre evangèlicament davant les víctimes i 
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QUÈ És Un EntOrn sEGUr?
 Un espai segur on les persones poden participar, desenvolupar-se i créixer.

 Construït des d’un enfocament de drets i basat en donar resposta a les necessitats 
reals de les persones que hi participen, assumint l’atenció a la diversitat 

en totes les dimensions possibles.

 On totes les persones implicades són conscients de la seva tasca i compromís 
amb la protecció real i l’atenció mútua.

 On es garanteixen els drets de tothom.

 I es preveuen de forma eficaç i es detecta, notifica i actua davant qualsevol 
situació real o potencial que pugui suposar un risc per a la integritat física, 

psicològica, emocional o social de les persones.

 Un entorn que avalua i actualitza l’anàlisi dels riscos interns i externs i dissenya mesures 
de prevenció, erradicació, neutralització i/o reducció dels riscos. 

L’eficàcia de les mesures proposades ha de ser avaluable.

 Un espai que aspira a ser més que un context de protecció, potenciant la dignitat 
de les persones i dotant-les de poder mitjançant un tracte adequat.

 Que assumeix el rol de dinamitzador d’estratègies de prevenció basades 
en la comunitat, més enllà dels límits d’actuació de la institució, implicant tot 

el context en la missió protectora.

MISSIó 
Contribuir de forma eficient 

a la protecció de nens, nenes, adolescents i 
persones en situació de vulnerabilitat 

de qualsevol tipus de violència.

Promoure el bon tracte entre tots 
els grups de persones.

OBJECtiUs DEL sistEMA 
D’EntOrn sEGUr

 Promoure la cultura de la protecció i la 
promoció d’un tracte adequat a menors i 
persones en situació de vulnerabilitat.

 Desenvolupar un model d’implementació 
eficaç i eficient de Sistemes de Protecció 
Interns en totes les obres de la Companyia 
de Jesús a la Província d’Espanya.

 Implicar tots els agents clau, incloses 
institucions externes.

 Enfortir el canvi en la cultura de la 
protecció i bon tracte. 
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Responsable provincial d’Entorn Segur. En 
l’àmbit de la província s’encarrega de la gestió 
del Sistema d’Entorn Segur global, tant en els 
aspectes de prevenció com d’intervenció.

Consell d’Entorn Segur. Serà un equip de 
professionals externs a la Companyia de Jesús, 
que donarà suport al Provincial i al responsable 
provincial de SES en matèria de protecció 
en diversos camps com el jurídic, canònic, 
teologicopastoral, de seguretat, psicològic, etc.

A més, hi haurà alguns grups de suport, 
com el grup de Formació que estarà format per 
persones especialment preparades i formades, 
per poder col·laborar després en la formació 
de tots els treballadors i voluntaris de totes les 

A. Estructura del Sistema d’Entorn Segur

La implantació del Sistema d’Entorn Segur 
en les obres de la Companyia de Jesús a 
Espanya requereix establir una sèrie de 
funcions interrelacionades i coordinades pels 
responsables i coordinadors corresponents a 
diferents nivells. Quant a recursos humans, 
aquest sistema estarà a càrrec dels responsables 
següents:

En l’àmbit provincial

Pare Provincial. És el responsable màxim 
de la Província d’Espanya de la Companyia de 
Jesús i per tant és el responsable màxim de 
l’aplicació del Sistema d’Entorn Segur.

ELEMEnts PEr tEnir 
Un sistEMA 
D’EntOrn sEGUr
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obres de la Companyia. També ha donat suport 
un grup interdisciplinari de persones dins la 
Companyia de Jesús, que aporten orientacions 
en diversos aspectes relacionats amb el SES 
(comunicació, compliment, administració…)

En l’àmbit de cada obra

Director o directora de l’obra. Serà el 
responsable que el Sistema d’Entorn Segur 
s’implanti i sigui operatiu en la seva obra.

Coordinador o coordinadora d’Entorn 
Segur a l’obra. És la persona que en cada obra 
s’encarrega de la gestió del Sistema d’Entorn 
Segur.

Grupo SES de l’obra. Serà el grup de 
suport al director o directora i al coordinador 
o coordinadora del SES de l’obra en matèria de 
gestió del tema de protecció i atenció (aquest 
grup es formarà en aquelles obres que per les 
dimensions o característiques es consideri 
oportú)

Subcoordinadors d’Entorn Segur. En les 
institucions que tinguin molts treballadors 
i/o voluntaris (per exemple, col·legis o ONG), 
instal·lacions en diferents seus i/o activitats 
en espais diferents (per exemple, colònies), pot 
ser útil nombrar Subcoordinadors del SES per 
cadascun dels espais, àrees funcionals (per 
exemple, els directors de cicle en els col·legis) 
i activitats (per exemple, un per a cada colònia), 
que assumiran la gestió del Sistema d’Entorn 
Segur en els espais o activitats per a les quals 
van ser nombrats i seran persones de referència 
per a la comunicació de possibles sospites o 
comunicacions. Els Subcoordinadors del SES 

s’identificaran, així com el coordinador SES, en 
totes les comunicacions.

B.  El Responsable del Sistema d’Entorn Segur (SES) 
de la Província serà nombrat pel Provincial, i li 
corresponen les següents funcions:

 La implementació de la gestió del SES en 
l’àmbit de la província:

> Assegurar en nom del govern de la 
província que el SES està en funcionament 
en cadascuna de les obres de la Companyia 
en la Província.
> Garantir la visibilitat del seu funcionament 
en l’àmbit de la província (pàgina web 
institucional i altres actuacions de difusió).

  Acompanyar el desenvolupament de 
les qüestions de protecció de MAV en l’àmbit 
nacional i internacional, amb l’objectiu que la 
Província tingui en les obres les millors atencions 
i pràctiques.

> La coordinació del grup de coordinadors 
del SES de les obres:
> La coordinació de la realització d’un informe 
anual sobre el funcionament del sistema en 
la província, a partir de les informacions 
rebudes de les obres;
> La coordinació de la realització de trobades 
anuals per compartir i avaluar amb els 
coordinadores del SES de les obres, en una 
lògica d’avaluació i millora continua;
> Assegurar la realització de formacions 
regulars lligades a la salvaguarda 
(safeguarding) en les obres, així com la 
realització periòdica de formació inicial per 
a treballadors i voluntaris que s’incorporin 
a les obres.
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de REFERÈNCIA al centre, obra o activitat, per 
a les famílies, els alumnes, els treballadors o 
voluntaris respecte qualsevol consulta, sospita 
o informació en relació amb possibles abusos 
sexuals.

2.Es coordinarà amb el superior, director 
o directora del centre o institució, o amb 
el responsable de l’activitat. També s’ha de 
coordinar amb la persona responsable d’Entorn 
Segur de la Província.  Participarà en la reunió 
de coordinació anual de tots els encarregats o 
coordinadors dels diversos centres o obres de 
la Província. 

3. Haurà de conèixer tots els protocols 
d’actuació i prevenció, així com aquest Manual 
de SES.

4. Ajudarà la direcció en els casos que es 
presentin juntament amb l’equip que la direcció 
de cada centre o obra tingui organitzat amb 
caràcter permanent o per donar resposta a cada 
situació.

5. Podrà proposar a la direcció, al superior 
o responsable del centre o obra, la formació 
anual en el tema d’abusos i SES, en coordinació 
amb la persona responsable d’Entorn Segur de 
la Província i els responsables o delegats de 
Sector de la institució.

6. Portarà un registre de les incidències al 
SES per transmetre-les a la persona responsable 
d’Entorn Segur de la Província.

7. Actualitzarà la seva formació en relació 
amb abusos i el SES.

Cada sector, obra, centre o institució, donarà 
informació més concreta sobre les funcions 

  Suport als coordinadors del SES i 
acompanyament del tractament de sospites 
i denuncies

> Acompanyar i donar suport als responsables 
i coordinadors, en cas que fos necessari, en el 
tractament de sospites i denuncies en les obres. 
La comunicació al Responsable Provincial de 
les incidències greus o en les quals hi hagi 
jesuïtes involucrats serà obligatòria.
> Servir d’enllaç entre les obres i l’Equip de 
Mitjans de Comunicació de la Província, en 
cas que fos necessària l’ajuda per qüestions 
de comunicació interna o externa.
> Sempre que sigui necessari treballar en la 
comunicació social, cal fer-ho conjuntament 
amb el coordinador o coordinadora del SES i els 
responsables de comunicació de la Província.

 Altres
> En cas que sigui necessari, han d’ajudar al 
Pare Provincial en la resolució de situacions 
en què es vegin involucrats jesuïtes, i han de 
realitzar les comunicacions oportunes amb 
les autoritats civils, els bisbes locals i amb 
la Cúria General a Roma.

C.  El coordinador o encarregat del SES a cada 
obra serà nombrat pel director o directora. 
És convenient que sigui una persona amb un 
mínim d’experiència en la vida de la institució, 
a qui la majoria reconegui prudència i autoritat 
naturals, i que tingui una relació propera amb els 
beneficiaris. En algunes condicions (per exemple, 
institucions més petites) pot tenir sentit que el 
coordinador del SES sigui el propi director. En 
institucions amb personal contractat en principi 
seria preferible que no fos algú voluntari. 

1.Aquesta persona, anomenada coordinador 
o encarregat segons el sector, serà la persona 
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d’acord amb les característiques pròpies de les 
activitats que es portin a terme.  

Relació amb el Responsable Provincial del SES
> Establir contacte amb el responsable 
Provincial sempre que sigui necessari en 
cas d’incidències greus, per donar suport a 
la gestió i comunicació.

> Enviament al responsable provincial 
dels informes i avaluacions anuals de la 
institució.

> Juntament amb el Responsable Provincial i 
els responsables d’altres obres, participar en 
les trobades anuals d’avaluació i millora del 
Manual SES, i la preparació de formacions 
que es consideren oportunes.

Altres
> Sempre que es consideri oportú, 
assistir amb freqüència a formacions 
especialitzades.

D. Treballadors i voluntaris

És essencial que tots els treballadors i 
voluntaris de les institucions, ja siguin habituals 
o puntuals, rebin i tinguin coneixement del Manual 
SES, assisteixin a la Formació Inicial i firmin el 
Compromís de Coneixement i Adhesió al Sistema 
d’Entorn Segur (SES). Tots els treballadors i 
voluntaris han de participar en una Formació Inicial 
i estar disponibles per les formacions continues 
organitzades per la institució. La qüestió del 
respecte als MAV i el compliment del Codi de 
Conducta en relació amb el SES s’haurà d’incloure 
en les avaluacions del seu desenvolupament 
professional.

Com ja s’ha comunicat, és obligatori que 
tots els treballadors i voluntaris que estiguin en 
contacte habitualment amb MAV presentin a l’obra 
el certificat d’absència de delictes sexuals per tal 
que en sigui avaluada la idoneïtat per a l’exercici 
de les tasques requerides. És responsabilitat del 
director o directora de cada institució que aquesta 
obligatorietat es compleixi.

a) Indicacions respecte el SES en la contractació 
(aplicable al voluntariat)

En les entrevistes prèvies amb candidats 
se’ls preguntarà d’alguna manera sobre la qüestió 
d’abusos sexuals. Per exemple, se’ls pot demanar 
què farien si una persona els diu que ha patit o 
pateix abusos; o si rep missatges de text d’un 
MAV. És necessari tenir en compte la forma en què 
el candidat o la candidata afronten la qüestió de 
la protecció dels MAV. Per això és important tenir 
informació sobre experiències amb MAV que li 
hagin resultat difícils de gestionar.

Se’ls ha d’exigir, com és preceptiu per llei, el 
certificat d’absència de delictes sexuals.

Se’ls ha d’exigir el coneixement i l’acceptació 
del Codi de conducta per als treballadors i 
voluntaris de les obres de la Companyia de Jesús 
i específicament d’aquest manual del Sistema 
d’Entorn Segur.

b)  Formació del Sistema d’Entorn Segur

Formació Inicial

Com que la protecció de MAV és un tema nou 
per la gran majoria dels responsables, treballadors 
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Inicial, per tal que es pugui atendre les persones 
que no l’hagin fet i als nous treballadors i 
voluntaris que s’incorporin a l’obra.

Formació Continua

En el moment que s’hagi impartit la formació 
inicial, s’anirà millorat el manual i la formació 
a les persones amb la praxis que es reculli a 
cada obra sobre la resolució dels incidents que 
es vagin produint.

Així mateix, s’anirà manifestant la necessitat 
de tractar diversos aspectes sobre protecció 
i atenció des de nous punts de vista i noves 
necessitats sorgides en la societat.

i voluntaris de les obres, serà essencial tenir 
un mòdul de formació inicial sobre el Sistema 
d’Entorn Segur. El mòdul té una durada prevista 
de set hores per als coordinadors, encarregats 
o responsables d’Entorn Segur, i les que es 
considerin adients per a la resta. Inclou una part 
expositiva i una altra amb exemples pràctics, 
i serà impartida per persones relacionades al 
Sistema d’Entorn Segur.

L’objectiu és que tots els treballadors 
i voluntaris puguin participar en aquestes 
formacions. Cada obra tindrà una llista de 
treballadors i voluntaris amb les formacions en 
les quals han participat. Es pretén que cada any 
hi hagi algunes edicions noves de la Formació 
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El “per què” d’aquest manual: 

Aquest manual no és per guardar-lo en un 
calaix i oblidar-nos-en. És un material que està 
“viu”, si l’apliques al dia a dia. I, a més, està 
“viu” perquè s’anirà revisant periòdicament per 
intentar millorar-ne els aspectes que siguin 
necessaris, ja que la societat està en constant 
canvi i ens hi haurem d’anar adaptant.

No volem que siguin un conjunt de normes 
o limitacions, sinó una referència de les millors 

pràctiques per facilitar aquest canvi de cultura 
que ens porti a garantir entorns segurs als 
nostres centres, obres o activitats. 

Per això s’anima a totes les persones que 
treballen amb menors o persones en situació de 
vulnerabilitat, en qualsevol dels centres, residències, 
obres, institucions o activitats en col·laboració amb 
la Companyia de Jesús, a llegir aquestes pàgines 
i donar vida al contingut que hi trobaran.

EINES

 Codi de Conducta

 Protocols: procediments d’actuació 
i guia de comportament

 Manual del Sistema d’Entorn Segur

 Mapes de Riscos

 Pla de formació continua

 Pla de comunicació interna i externa

 Materials de difusió i sensibilització

REcURSOS
 Comitè de compliment

 Prevenció: Equip de Formació

 Intervenció: Comissions d’Escolta

 Suport jurídic (civil-penal) i canònic

 Bústies d’atenció

 Equip de Comunicació

 Dimensió teologicoespiritual

ÀMBit D’APLiCACió
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-Per saber com actuar per fomentar una 
cultura del Bon Tracte de manera precisa i 
clara. 

-Per evitar o minimitzar tan com sigui 
possible les terribles conseqüències que han 
patit moltíssimes persones.

El “per què” d’aquest manual: 

-Per canviar la manera d’apropar-nos als 
menors i persones en situació de vulnerabilitat 
que tenim al nostre entorn.

-Per sentir-nos part d’un Sistema que pugui 
garantir Entorns Segurs.

PER A QUI

PER QUè

Directors, superiors i responsables  
de Jesuïtes d’Espanya
Coordinadors d’Entorn Segur

Sensibilitzar-se i conèixer el sistema 
en profunditat i saber actuar 

Centres i institucions de Jesuïtes  
que treballen amb menors i persones  
en situació de vulnerabilitat

Identificar els riscos i minimitzar-los.
Potenciar un Entorn Segur
Fomentar un Bon tracte

Persones sensibilitzades  
amb Entorns Segurs

Com a suport a la formació rebuda
Com a material de consulta
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Un dels objectius que té aquest Sistema d’Entorn 
Segur és el de facilitar la total transparència 
en totes i cadascuna de les actuacions que 
es porten a terme en qualsevol centre, obra o 
activitat de la Companyia de Jesús a Espanya. És 
per això que el manual serveix com a guia que pot 
orientar per aconseguir aquesta transparència. 
Però aquest no és l’únic objectiu, ja que també 
es pretén assegurar aquesta qualitat als nostres 

entorns, que es converteixin en llocs segurs on 
el Bon tracte en sigui la garantia de qualitat.

Per assegurar-nos que ho aconseguim, ens 
comprometen a portar a terme dues mesures: 
aconseguir l’acreditació com a Entorns Segurs; 
i com a conseqüència d’una constant avaluació 
interna, estar disposats a sotmetre’ns a una 
auditoria externa l’any 2022.

Un servei transparent i de qualitat
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SENSIBILITzAR-NOS
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Per què és tan important la sensibilització?

Entenem per sensibilització el procés d’augment de la resposta a un estímul per la simple 
exposició a aquest estímul. És a dir, arribar a un estat d’activació cada vegada més alt al rebre un 
tipus d’estímul.

És per això que abans de parlar de prevenir o actuar és necessari prendre consciència de la matèria. 
En aquest cas, amb més raó ja que parlem de processos i percepcions que sense sensibilització 
difícilment  serien comprensibles.

Per això, es recullen testimonis que ens presentaran vivències personals d’aproximació a les 
percepcions de la víctima.
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Per una persona com a catòlic el més 
difícil és poder parlar sobre l’abús 
sexual, però una vegada t’atreveixes 

a explicar-ho, en el nostre cas per exemple jo, el 
primer que vaig pensar va ser: aniré a la Santa 
Mare Església, m’escoltaran i em respectaran. 
La primera cosa que van fer va ser tractar-me 
de mentider, girar-me l’esquena i dir-me que jo 
i d’altres érem enemics de l’església.

Jo sé que estan parlant sobre com acabar i 
començar de nou i com reparar tot aquest mal. 
Primer, perdons falsos, perdons obligats que no 
funcionen. A les víctimes se les ha de creure, 
respectar-les, cuidar-les i repara-les. S’ha de 
reparar el dolor de les víctimes, s’ha d’estar amb 
elles i creure-les, se les ha d’acompanyar. Vostès 
són els doctors de les ànimes i, en canvi, amb 
excepcions, s’han convertit en alguns casos en 
els assassins de les ànimes, en els assassins de 
la fe. Quina contradicció més espantosa. Jo em 
pregunto, què deu pensar Jesús, què deu pensar 
Maria quan veu els seus propis pastors que són 
els qui traeixen les ovelles. Jo els demano si us 
plau que col·laborin amb la justícia, que tinguin 
una especial cura amb les víctimes.

Estem veient cada dia la punta de l’iceberg, 
quan l’església ha volgut que es digui que això 
ja ha acabat, segueixen sortint casos, per què? 
Perquè no es tracten. És com un càncer, s’ha 
de tractar el càncer sencer, no només treure el 
tumor, s’ha de fer quimioteràpia, radioteràpia, 
s’han de fet tractaments. No es pot extirpar el 
tumor i prou. Els demano que escoltin el que el 

Sant Pare vol fer, no moguin el cap en senyal 
d’assentiment i després facin una altra cosa. Jo 
l’única cosa que els demano és, i ho demano 
a l’Esperit Sant, que els ajudin a restablir la 
confiança en l’església, que els que no vulguin 
escoltar l’Esperit Sant i els que vulguin seguir 
encobrint, que se’n vagin de l’església per 
deixar pas a altre que sí que volem una Església 
nova, una Església renovada i una Església 
absolutament lliure d’abusos sexuals.

ExTRACTES D’ALGUNS TESTIMONIS QUE ES VAN PRESENTAR AL VATICÀ  
EN LA REUNIó QUE VA CONVOCAR EL PAPA PER A TOTS ELS RESPONSABLES  

DE L’ESGLéSIA CATòLICA ARREU DEL MóN, EL FEBRER DE 2019
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Des que tenia quinze anys mantenia 
relacions sexuals amb un sacerdot. 
Això va durar tretze anys seguits. Vaig 

quedar-me embarassada tres vegades, ell 
em va fer avortar tres vegades. Simplement 
perquè ell no volia un preservatiu ni un mètode 
anticonceptiu. Al principi tenia tanta confiança 
en ell que no sabia que podia abusar de mi. 
Li tenia por. I cada vegada que em negava 
a tenir relacions amb ell, em pegava. Em 

pegava. I com que jo depenia totalment d’ell 
econòmicament, faig patir totes les seves 
humiliacions. I teníem aquestes relacions tant 
a casa seva al poble com en un centre d’acollida 
diocesà. I en aquesta relació jo no tenia dreta 
a tenir parella. Cada vegada que en tenia i ell 
ho sabia, em pegava. I aquesta era la condició 
perquè m’ajudés econòmicament. Ell em donava 
tot el que jo volia quan acceptava tenir relacions 
sexuals. Si no, em pegava.
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Tinc 53 anys, soc un sacerdot religiós. 
Aquest any fa 25 anys de la meva 
ordenació. Estic agraït a Déu. Què m’ha 

ferit? Em va ferir conèixer un sacerdot. Quan 
era adolescent, després de la conversió, anava 
amb el sacerdot perquè m’ensenyés a llegir 
les Escriptures durant la Missa i ell em tocava 
les meves parts íntimes. Vaig passar una nit al 
seu llit. Això em va causar una ferida profunda. 
L’altra cosa que em va fer mal va ser el bisbe a 
qui, després de molts anys com a adult, li vaig 
parlar del que m’havia passat feia anys. Vaig 
anar-hi amb el meu provincial.

Primer li vaig escriure una carta al bisbe, 
sis mesos després d’una entrevista amb el 
sacerdot. El bisbe no em va respondre i després 
de sis mesos vaig escriure al nunci. El nunci 
va reaccionar amb comprensió. Després vaig 
veure el bisbe i em va atacar sense intentar 
entendre’m, i això em va fer mal. D’una banda, 
el sacerdot i per l’altra aquest bisbe que... Què 
sento? Em sento malament perquè ni aquell 
sacerdot ni el bisbe van respondre’m la carta, i ja 
han passat vuit anys i ell tampoc m’ha respost. 
Què m’agradaria dir als bisbes? Que escoltin 
aquestes persones, que aprenguin a escoltar 
les persones que decideixen parlar-ne. Jo volia 
que algú m’escoltés, que es sabés qui és aquest 
home, aquest sacerdot, i què fa.

Els perdono de tot cor, a aquest sacerdot 
i al bisbe. Dono gràcies a Déu per l’Església, 
estic agraït de formar-ne part. Tinc molts amics 
sacerdots que m’han ajudat.
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He patit assetjaments sexuals durant molt 
temps, més de cent vegades i aquest 
abús sexual m’ha creat traumes i records 

al llarg de la vida. És difícil viure la vida, és 
difícil estar amb gent, connectar amb la gent. 
He hagut de conviure amb aquesta actitud 
amb la meva família, amb els meus amics i 
fins i tot amb Déu.

Començava a ser capaç de distingir entre 
l’error i l’horror, de saber que el que havia 
passat no era una relació adequada sinó 

una relació d’abús, d’entendre que el que em 
turmentava no eren falsos escrúpols sinó el 
fàstic provocat per qui em maltractava el cos 
per posseir-me. El record de la violència amb la 
que coaccionava, del xantatge emocional que 
em feia passar, de com em pressionava amb 
subtilesa, del suggestiu to de veu, del menys-
preu que lluïa quan em pegava perquè jo m’hi 
resistia, de la seva agressivitat i del risc que li 
agradava córrer sense por que el descobrissin 
em van convèncer que era necessari explicar-ho 
tot.” Del llibre Víctimas de la Iglesia: relato de 
un camino de sanación.
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Jo, que vaig patir abusos intrafamiliars des dels 5 anys fins els 17, 
vaig començar a suportar-ho quan vaig poder-me’n riure”. Vicky 
Bernadet va decidir parlar del seu drama personal quan tenia 34 

anys, i el que va torbar va ser eco. “Em vaig enfadar molt perquè no hi 
havia comprensió dels abusos i sentia una soledat immensa. Un psicòleg 
em va convidar a mirar endavant però com es fa si no has superat el 
passat?”. “Para i mira els ulls d’un nen, com mira l’adult, no vol decebre 
aquella persona que li ha dit que és el seu preferit, que li farà coses que 
no ha fet a ningú més. El nen vol sentir-se especial.” Al cap d’un temps, 
“com jo ho vaig fer dels 9 als 17 anys, t’adones que el que et fan no 
t’agrada, però no saps com dir-ho”.

ExTRACTES D’ALGUNS TESTIMONIS D’ALTRES  
VíCTIMES D’ABUSOS EN L’ÀMBIT FAMILIAR



35

entornsegur

Sé que no tenia més de tres o quatre 
anys. I el món als meus peus. Era l’únic 
fill d’uns pares mig estranys, amb una 

relació amorosa que anava i venia com el vent. 
A vegades junts, a vegades separats. El pare 
passava èpoques a casa...

Durant els períodes que la mare estava sola 
casa, sense el pare, ens instal·làvem a casa els 
avis. Ells vivien al camp. Ho recordo com un lloc 
meravellós, on podia campar lliurement i on les 
coses més simples es tornaven màgiques.

Tanmateix, sempre hi va haver alguna cosa, 
encara que fos molt en el fons i a pesar de tota la 
màgia que tenia aquell lloc, que em feia pensar 
que alguna cosa no anava bé. Vaig créixer amb 
la certesa que tenia obscuritat dins meu, amb 
la seguretat que tenia un monstre amagat a les 
entranyes. 

Recordo el meu avi com un home de costums 
senzilles, policia de professió i estimat i respectat 
pels veïns. Tothom em recorda com el seu net 
preferit... tot i que en tenia molts. De gran he 
descobert com n’era de preferit per ell.

Durant tota la vida m’he sentit diferent, 
incomprès... Tota la vida acompanyat per 
aquesta inexplicable necessitat de fingir ser 
un altre. Sempre amb la idea omnipresent que 
si em mostrava “tal com era” la gent fugiria. Així 
em vaig anar perdent en el meu propi garbuix, 
entregat a aquesta compulsió d’agradar, de dir 
a tot que si, de mostrar-me graciós, amigable 
i submís. I per dins, la podridura em seguia 
guanyant l’ànima. I les nits sense dormir, i les 
ganes de res... La plenitud no estava feta per 
mi, d’això n’estava segur. Per què? Simplement 
perquè estava brut, perquè era inservible, perquè 

era un fracassat. A pesar d’haver estat un alumne 
excel·lent, a pesar de no haver tingut problemes 
aparents per relacionar-me amb els altres... a 
pesar de tot, tota la vida vaig sentir el fracàs o 
la frustració com quelcom quotidià. 

Fingia se feliç, imponent, gloriós, immutable. 
De fet vaig arribar a ser molt popular en tots 
els àmbit de la vida. Tothom volia ser amic 
meu, tothom volia estar prop meu. Tothom 
m’estimava... tothom m’estimava? No. Segur 
que no. Tothom estimava a un Marcelo de cartró, 
a una caricatura, a una imatge que jo projectava 
per amagar alguna cosa de mi que ni tan sols 
sabia què era. Per dins el monstre era més 
contundent. L’apatia em guanyava l’ànima i 
se’m menjava les fibres més íntimes. 
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El pitjor record són les nits. Déu... quanta 
por tenia a les nits i a la soledat! Apareixia el 
Marcelo real. Les crisis d’angoixa, l’odi a mi 
mateix... perquè estic segur que era odi. Fins i tot 
vaig arribar a tapar el mirall amb cinta adhesiva 
a l’altura dels ulls quan m’afaitava, perquè no 
podia aguantar la meva pròpia mirada.

Em sentia tan sol, tant a la deriva, tan culpós, 
tan culpable... i altra vegada l’interrogant. 
Culpable de què? De què?

Gairebé per casualitat (tot i que les casualitats 
no existeixen) vaig començar a anar a teràpia. 
Gairebé sense voler vaig començar a reconèixer 
quines pors tenia, quins dolors, quines parts 
més fosques, la meva culpa ancestral... I de 
cop va sorgir una imatge i el terror! Recordo 
aquesta sessió com si fos avui. Parlant d’una 
altra cosa sense importància (encara que en el 
context d’una teràpia tot té importància) em va 
aparèixer a la ment una mà molt vívida. Una mà 
que s’apropava i que em faria mal. Una mà que 
tenia les ungles acabades de tallar, en reconeixia 
cada plec de la pell... I no vaig voler recordar 
més. El terror em va envair i em vaig haver de 
medicar...

Durant un temps no vaig voler pensar 
en aquella mà. No volia recordar més. No 
volia... però llavors va començar a aparèixer 
en malsons. I pitjor encara, va començar a 
aparèixer acompanyada d’altres sensacions 
que ho feien més real. L’olor dels eucaliptus, el 
soroll d’un camió... no podia apartar aquesta mà 
del meu pensament encara que ho volgués. No 
podia fer veure que no hi era, em tornaria boig. 
Com una cabra. Però no. Vaig tornar a teràpia 
i vaig haver de començar a parlar de mà que 

apareixia tota l’estona al meu cap i també de 
les sensacions que l’acompanyaven. Aquesta 
vegada, a teràpia, vaig saber que havia patit 
abusos sexuals. Aquesta vegada vaig prendre 
plena consciència de l’horror. Qui? Com ? Quan? 
I sobre tot, per què?

Encara vaig tardar un temps a desemmascarar 
la identitat del meu agressor. La meva ment el 
defensava a capa i espasa, no volia despullar-lo 
davant la mirada adulta. No volia que descobrís 
que una de les persones en qui més confiava era 
la que més mal m’havia fet en tota la vida. Però 
va ser així. A poc a poc vaig anar reconeixent 
aquella mà, i l’aroma d’eucaliptus del camp dels 
meus avis, i el camió de l’avi, i l’anell de l’avi...

Que difícil descriure la infinita tristesa que 
em va encongir l’ànima quan per fi vaig deixar 
al descobert el meu agressor... quina desil·lusió, 
quina decepció tan gran em va partir el cor.
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No recordo gaire res més que la mà. No tinc 
consciència real de què em va fer. Ni quan temps 
va durar. Només sé que va començar als tres anys, 
aproximadament, i que va acabar als vuit. És tan 
difícil començar a acceptar que la persona que 
t’ha de cuidar és la mateixa que, per satisfer la 
seva perversió, et fa servir i et condemna a una 
vida de patiment. És tan difícil entendre que no 
és culpa teva... I ho has de repetir una vegada i 
una altra. No és culpa teva, no és culpa teva... i 
per més que ho intentes, per dins, sents que tota 
la culpa t’esclata al pit.

És tan difícil estimar-se a si mateix... acceptar-
se... Com em podia estimar si estava “demostrat” 
que no mereixia l’amor de ningú. És tan difícil 
sentir que el futur pot ser diferent. És tan difícil 
entendre que una altra vida és possible, que hi 
pot haver un destí alternatiu, un horitzó propi. 

És tan difícil entendre que la teva vida no està 
arruïnada i que no té remei. Entendre que el poder 
de canviar el rumb, barrejar i decidir de nou és a 
les teves mans.

És massa dolor. Massa. És massa tristesa 
acumulada. Massa anys de silenci i soledat. Són 
massa pors que van guiar la meva vida. Massa 
culpes alienes. Massa horror. Fins que decideixes 
que no és massa. Fins que per una raó de pura 
supervivència tornes a intentar posar-te dempeus. 
I les coses semblen més clares, el panorama 
més obert. I aquí em teniu. Entre vosaltres. Amb 
aquesta història a l’esquena, amb aquest dolor 
sense amb mi. I amb tota una vida que m’espera. 
I amb tota l’esperança que mai no havia tingut. 
Perquè la por ja no em guia. Perquè he pres el 
timó d’aquesta embarcació per convertir-me en 
el meu propi capità, tripulant, passatger.”

Tinc 32 anys. Treballo d’infermera en 
un hospital. Vaig patir abusos sexuals 
durant la infància que m’han causat 

una ferida molt profunda i han dificultat el 
meu desenvolupament com a persona. Han 
estat vivències molt traumàtiques. Des dels 9 
anys i mig fins a poc més dels 12, el company 
de la meva mare va abusar de mi. Aquest 

llauner va arribar a casa després de la mort 
del meu pare, que va morir jove i va deixar 
la mare sola amb 6 fills. Ell va saber com 
guanyar-se la nostra confiança. Es mostrava 
interessat en la mare però en el fons el seu 
interès érem jo i les meves germanes. Es va 
anar fent insubstituïble i va ocupar un lloc 
en la família.
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Normalment anava així. La mare ens portava 
al llit i ens deia bona nit i després venia ell i 
feia com un ritual: entrava a l’habitació quan 
estava al llit, em posava la mà a sota de la 
camisa de dormir i a l’esquena i em feia com 
pessigolles i un massatge, cosa que encanta 
a tots els infants.

Després començaven 
els tocaments. Cada nit 
el mateix. Hi ha coses 
que passaven durant 
aquella estona que no 
recordo gaire bé. Altres 
no les recordo tant, com 
si estiguessin rodejades 
de boira. Tinc records 
borrosos del que em 
feia a mi i del que em feia 
fer-li a ell. Em sembla tan 
al·lucinant que a vegades 
no ho puc creure, fins i 
tot dubto de si va passar 
realment.

Entre les atencions i 
carícies que em brindava, 
s’hi incloïa el fet de 
banyar-me. Li encantava 
fer-ho, suposo que per 
quedar-se a soles amb mi. Quan acabava, em 
treia de la banyera, m’embolcallava amb molt 
de tacte amb la tovallola i em portava a coll 
fins al llit.

D’aquells moments em venen al cap records 
molt borrosos i sospito que algun d’aquests 
dies es va posar a la banyera amb mi i em va 
violar. Segurament va ser un dia que estàvem 
sols a casa. Aquest és l’únic record que tinc, 

juntament amb un altre dia al soterrani. Tots 
els altres records són de tocaments. 

Em sentia molt confusa, emocionalment 
inestable i no entenia res ni del seu comportament 
mentre durava l’abús ni de després. Ell m’ho 
feia tot de nit, i de dia semblàvem una família 

normal que seguia una 
educació idealista. Era com 
si coexistissin dues vides: 
una en la foscor i l’altra a la 
llum del sol.

Ell  em manipulava 
per fer-me sentir a poc a 
poc còmplice. D’aquesta 
manera guardava “el nostre 
secret”. Ningú més, només 
ho sabíem ell i jo.

Jo ho intentava esborrar 
per poder ser normal el 
dia següent. Sempre feia 
un gran esforç perquè 
no se’m notés gens. Era 
bona alumna i l’escola 
m’anava bé. Després 
d’anys de visites bastant 
regulars a la meva habitació 
(pràcticament venia cada 

nit), de sobte va deixar de venir i d’interessar-se 
per mi. Va ser just quan vaig entrar a la pubertat. 
Això em va confondre i em va deixar en un estat 
psicològic molt abatut.

Hi ha una part de mi que volia que aquests 
records no fossin veritat. Abans no n’era 
conscient. Van ser tant violents i traumàtics 
que els vaig esborrar. Anys després dels abusos 
vaig començar a patir insomni; de fet no havia 
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dormit mai bé, ni de nena ni durant la joventut. 
Quan vaig començar a tenir relacions sexuals amb 
nois, el fet d’entrar en contacte amb l’home i la 
sexualitat va fer que connectés amb aquella ombra 
i amb aquesta ferida enorme. Vaig començar 
a tenir un comportament destructiu contra mi 
i la meva vida. Prenia drogues que em van fer 
desconnectar més de mi.

Però el pitjor sentiment és el sentiment de 
culpa que et queda: em sentia bruta, em feia fàstic 
el meu cos i em feia retrets a mi mateixa. I així 
era fàcil que en moltes situacions de la meva vida 
acabés sent jo la culpable. No em valorava i no 
se’m valorava. Això ha marcat moltes situacions 
de la meva vida. També he experimentat sovint 
el sentiment de no ser vista.

M’ha ajudat molt mirar, sentit i ordenar els 
fets, i també posar cada cosa al seu lloc i fer 
responsable cadascú de la seva part: la que 
pertoca a la meva mare, la que té l’home que va 
abusar de mi, la meva pròpia i fins i tot la de les 
persones del meu voltant, fins i tot els professors 
que no em van preguntar mai què em passava.

Com passa amb un arbre que no rep llum 
i es torça per buscar-la i poder sobreviure, el 
meu desenvolupament també havia deixat 
d’evolucionar en línia recta per adaptar-se a 
l’experiència traumàtica de l’abús. Ho vaig haver 
d’adreçar.

Encara queden coses per sanar respecte la 
meva relació amb els altres. Sento por i no sé si 
soc capaç d’obrir-me. Tinc una ferida oberta i 
me’n faig responsable però necessito trobar una 
persona en qui poder confiar, una persona que 
no surti corrents quan li expliqui com va ser de 
traumàtica la meva infància. La meva por més 
gran és no saber-me protegir.
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Per tal de poder actuar davant d’aquestes 
situacions, primer s’ha de saber a què hem 
de fer front i de què estem parlant. Per això, 
començarem per definir alguns dels termes i 
precisar algunes categories.

1.1 DEFINICIONS I ExMPLES  
D’ABUSOS SExUALS A MAV

1.1.1 DEFINICIONS

A continuació es presenten definicions de 
concepte clau continguts en aquest document. 
Així, en primer lloc, determinarem a quina 
part de la població ens referim amb les sigles 
MAV. En aquesta primera edició del manual 
ens centrarem en l’abús sexual a menors i 
persones en situació de vulnerabilitat, ja que 
considerem que en aquest moment centrar-
nos en aquesta realitat ens ajudarà al canvi 
de cultura necessari per crear entorns segurs. 
Altres tipus de maltractament tenen els seus 
propis protocols en vigor als centres.

Menors o adults en situació de vulnerabilitat 
(MAV)

Les sigles MAV signifiquen “menors o adults 
en situació de vulnerabilitat”. Ens referirem a 
aquesta població per aquestes sigles en la 
majoria d’aparicions en el manual. Un menor 

és un nen, nena o adolescent fins els 18 anys. 
També es considera menor una persona que 
presenta discapacitats cognitives. 

El concepte de “vulnerabilitat”, referit 
a una persona adulta, es defineix com la 
susceptibilitat de ser fàcilment ferida o malmesa 
físicament, mental, espiritual o psicològica. 
Hi ha diferents factors que influeixen en el fet 
que les persones es puguin trobar en situació 
de vulnerabilitat com l’edat, la discapacitat, la 
falta de mitjans, les situacions d’exclusió social 
o de desigualtat, o el risc d’abús, que fan que 
no es puguin cuidar a si mateixos ni protegir-
se contra el mal o l’explotació. Les persones 
que reben tractaments mèdics o terapèutics 
també s’inclouen en el concepte de “situació 
de vulnerabilitat”, així com qualsevol possible 
confluència de factors vitals que faciliten que 
la persona pugui ser manipulada, utilitzada, o 
víctima d’abusos (dependència física, emocional 
o econòmica de l’agressor; situació de poder 
per part de l’agressor, desigualtat manifesta; 
situació de “fallida vital” de la víctima, relació 
de “submissió”, etc.

Abús sexual

En l’abús sexual, es diferencies les següents 
categories: 

> Abús sexual. Qualsevol forma d’interacció 
personal amb o sense accés carnal, amb contacte 
i sense contacte físic realitzat sense violència o 

sABEr DE QUÈ PArLEM
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s’han de tenir en compte, ja que presenten 
diferents característiques i incidència: tràfic 
sexual infantil, turisme sexual infantil, prostitució 
infantil i pornografia infantil.

Com s’expressa en la definició, l’abús sexual 
de menors i adults en situació de vulnerabilitat 
és un abús a tres nivells: abús sexual, abús de 
poder i abús de confiança.

> L’abús sexual d’un menor consisteix en una 
interacció sexual entre una persona adulta i 
un menor. Tanmateix, un adolescent també 
pot abusar d’un menor (diferència d’edat de 
cinc anys entre víctima i agressor). Aquest 
acte de violència sexual pot ser amb contacte 
o sense. Una interacció sexual “amb contacto” 
fa referència a qualsevol forma de tocar com, 
per exemple, palpar parts del cos íntimes, 
penetració, masturbació. Una interacció 
sexual “sense contacte” es defineix com un 
abús sense tocar el menor com per exemple 
forçar-lo a mirar pornografia, el voyeurisme o 
l’exhibicionisme. 

> L’abús de confiança està relacionat amb l’abús 
sexual ja que normalment el cometen persones 
que coneixen la víctima o persones en qui el 
menor o l’adult en situació de vulnerabilitat 
confia. Aquest abús sol ser previ o simultani a 
l’abús sexual.

> L’abús de poder (abús per “posició dominant”) 
succeeix quan la persona adulta abusa del poder 
que té per dominar el MAV o per obtenir-ne algun 
benefici sexual en contra de la voluntat del MAV. 
Hem de tenir presents dos criteris: 

-Coerció. La persona agressora utilitza la 
situació de poder (“posició dominant”) que té 

intimidació i sense consentiment. Pot incloure: 
penetració vaginal, oral i anal, penetració digital, 
carícies o proposicions verbals explícites.
> Abús sexual infantil. Segons la definició 
aportada per l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) de 2001, “es considera abús sexual infantil 
(ASI) el fet d’incloure un menor en activitats 
sexuals que no arriba a entendre totalment, 
a les quals no està en condicions de donar 
un consentiment informat, o per les quals 
està evolutivament immadur i tampoc no pot 
donar consentiment, o en activitats sexuals 
que transgredeixen les lleis o les restriccions 
socials. L’abús sexual infantil es manifesta en 
activitats entre un menor i una persona adulta 
o entre un menor i una altra persona que, per la 
seva edat o maduresa, es troba en una posició 
de responsabilitat, confiança o poder. Aquestes 
activitats – que pretenen satisfer o gratificar les 
necessitats de l’altra persona – abracen, però 
no es limiten a: inducció que un MAV s’involucri 
en qualsevol tipus d’activitat sexual il·legal, 
l’explotació de MAV a través de la prostitució o 
d’altres formes de pràctiques sexuals il·legals i 
l’explotació de MAV en la producció de materials 
i exhibicions pornogràfiques”.

> Agressió sexual. Qualsevol forma de contacte 
físic amb o sense accés carnal amb violència o 
intimidació i sense consentiment.

> Exhibicionisme. És una categoria d’abús sexual 
sense contacte físic. Consisteix en mostrar 
òrgans o conductes sexuals sense contacte físic.

> Explotació sexual infantil. Una categoria d’abús 
sexual infantil en la qual l’agressor busca un 
benefici econòmic i que engloba la prostitució 
i la pornografia infantil. Dins de l’explotació 
sexual infantil, hi ha diferents modalitats que 
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per interactuar sexualment amb la persona 
menor o en situació de vulnerabilitat.  

-Asimetr ia  d’edat.  L’agressor és 
considerablement més gran que la víctima, 
no necessàriament major d’edat. És fonamental 
no concebre l’abús sexual com una qüestió 
únicament concernent a la sexualitat de la 
persona, sinó com un abús de poder fruit 
d’aquesta asimetria. Una persona té poder 
sobre una altra quan l’obliga a fer una acció que 
l’altra no desitjava, sigui quin sigui el mitjà que 
s’utilitzi per aconseguir-ho: l’amenaça, la força 
física, el xantatge, la manipulació... La persona 
amb poder està en una situació de superioritat 
sobre la víctima que li impedeix l’ús i gaudi de 
llibertat. Però és també important entendre que 
el “poder” no sempre deriva de la diferència 
d’edat, sinó per altres tipus de factors. L’abús 
sexual entre iguals és una realitat a què no hem 
de tancar els ulls. En aquest cas, la coerció es 
produeix per l’existència d’amenaces o perquè 
hi ha seducció, però la diferencia d’edat pot 
ser mínima o inexistent. L’asimetria pot estar 
relacionada amb el desenvolupament tant 
físic com maduratiu, cognitiu i sexual entre 
víctima i persona agressora, factors que resten 
autonomia i llibertat a la capacitat de decidir 
del MAV. Així i tot, es consideraria abús sexual.

1.1.2 ALGUNS ExEMPLES D’ABUSOS 
SExUALS SOBRE MAV

Alguns exemples d’abús sexual sense 
contacte: 

Obligar-los a mostrar els genitals.
Mostrar-los:

Un cos nu 

Una altra persona masturbant-se perquè 
s’excitin sexualment

Material pornogràfic

Un altre MAV, nen/a o adolescent que està 
essent abusat sexualment
Actes sexuals d’altres persones
...

Alguns exemples d’abús sexual amb 
contacte:

Tocar-los, acariciar-los (amb roba o sense) 
o fer-los petons sense consentiment

Penetrar-los per la boca (oral), la vagina 
(vaginal) o l’anus (anal) amb objectes o òrgans 
sexuals de l’agressor

Tocar, estimular o fer servir els òrgans 
sexuals

Obligar-los a tocar o facin servir els òrgans 
sexuals de l’agressor

...

1.1.3. DADES DE REALIDAD

En aquest apartat, a més d’algunes dades 
que presentarem, fem referència a l’Annex 1, 
on es presenten els diferent mites relacionats 
amb els abusos sexuals i es compararan amb 
algunes dades reals, que complementaran les 
dades que ara presentem. Ens centrarem en 
l’abús infantil perquè ara mateix és el col·lectiu 
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del qual disposem de més dades, segurament 
per la variabilitat dels adults en situació de 
vulnerabilitat.

El concepte d’abús sexual infantil (ASI) 
designa l’ús abusiu i injust de la sexualitat. 
Assumeix que no hi ha cap relació sexual 
apropiada entre un nen o una nena i una persona 
adulta, i atribueix la responsabilitat d’aquest 
tipus d’actes exclusivament a la persona adulta.

La persona abusada. Totes les persones que 
hem consultat afirmem que els perfils ni son 
útils ni existeixen. Tots i totes les menors són 
susceptibles de ser abusades sense que depengui 
dels menors, de cap tret específic o distintiu 
propi, de cap característica personal. Poden 
existir, com veurem més endavant, determinats 
factors de risc que succeeixen en l’entorn de 
la persona menor i que poden facilitar que es 
produeixin abusos, però ni son determinants -no 
hi condueixen necessàriament-, ni responen en 
cap cas a qualitats o comportaments privatius 
de l’individu com a tal.

L’única condició personal que és necessària 
per ser víctima d’abusos en la infància i 

adolescència és, simplement, ser menor i , per 
tant, estar en situació de dependència en el 
món adult. L’abús depèn exclusivament de la 
persona agressora. 

La persona agressora. Quant als qui duen 
a terme l’abús, també hi ha coincidència en 
afirmar que els perfils serveixen de poc. L’únic 
que realment es pot assegurar amb certesa és 
que són majoritàriament homes en una proporció 
que arriba al 90% o superior.

Dir que les persones que abusen pateixen 
una malaltia mental és un tòpic que no s’ajusta a 
la realitat. Per tant, són responsables dels actes 
que realitzen, fins i tot en aquells casos en què no 
es té noció del mal que es fa, bé per inconsciència 
o bé com a necessitat d’autojustificació.

Una altra situació habitual és pensar que la 
persona que comet l’abús va ser també víc-
tima d’abús. Poden haver-hi casos, sobretot 
aquells que han normalitzat aquest tipus de 
comportament com a pauta relacional, però ni 
existeix vinculació determinant causa-efecte 
ni és pauta habitual.
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ambigües que generin confusió i descol·loquen 
la víctima, però venen d’aquesta persona en 
qui confies. Aquestes primeres fases poden 
tardar un temps o poden succeir de forma 
molt ràpida. Però és en aquest moment del 
procés quan “tot està preparat” perquè hi hagi 
un estat d’explotació (fase d’abús). La víctima, 
tot i així, no està preparada per entomar un 
abús per part d’una persona estimada, que 
l’estima i la valora. Apareixen pors, dubtes, 
justificacions, culpabilitzacions... i per part de 
l’agressor sexual poden aparèixer amenaces, 
xantatges, manipulació, accions per fer por i 
culpabilitzar la víctima, etc. A més, hi ha una 
crida al silenci, al secret, que convé a l’agressor 
i que, de vegades, la víctima pren amb facilitat, 
perquè l’allibera del fet d’haver de fer front a la 
vergonya, la incomprensió, el possible judici o 
les etiquetes dels altres, o simplement perquè 
està bloquejada i és incapaç d’expressar les 
seves vivències. Tot això deriva a la fase de 
pànic amb el consegüent canvi de conducta de 
la víctima, que o bé es retreu, s’aïlla en el seu 
mon interior, o bé es torna irritable i fins i tot 
potencia conductes d’abús, o per sobreviure 
amaga tota aquesta part de la seva vida i la 
viu com si fos una altra persona, dissociant 
durant anys tots aquests episodis que va patir, 
sense donar senyals externs de cap tipus. Més 
endavant es veuran els efectes en les víctimes.

EL PROCéS DE L’ABÚS

Tot i que no hi ha perfils clars d’agressors 
ni de víctimes, sí que sembla que poden haver-
hi alguns dels passos que s’indiquen en aquest 
cicle de l’abús. La persona (MAV), per diferent 
situacions, des de ser menor i tenir menys 
coneixement i poder, fins a trobar-se en una 
situació de debilitat o inferioritat, es troba en un 
moment vulnerable o té unes característiques 
personals que encara no han madurat. Això 
ho sol percebre l’agressor i és en aquest 
moment quan detecta la possible víctima. 
Llavors hi ha una escalada d’aproximació a 
l’objectiu. Per aconseguir generar confiança, hi 
ha una primera fase de seducció, que és quan 
l’agressor resulta encantador, pot mostrar 
la preferència per la víctima, es mostra molt 
proper i acollidor, envia missatges positius i la 
víctima se sent acollida, estimada i acceptada 
i s’estableix una relació íntima entre els dos, la 
fase de vulneració. Els vincles entre víctima i 
agressor s’estrenyen i es pot arribar a general 
una fase de dependència emocional, en què 
la confiança en l’agressor és total (és el meu 
professor, l’avi, un amic, el meu catequista... 
és una persona de referència per mi, que 
m’estima i m’aporta alguna cosa bona). Poden 
aparèixer algunes peticions “estranyes” o 

cIcLE DE L’AbúS
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PREvENIR
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Per poder prevenir aquest tipus de situacions 
que ja hem especificat, inicialment necessitem 
identificar aquells factors que poden incidir tant 
negativament com positivament per aconseguir 
tenir entorns segurs.

Després d’haver presentat tota aquesta 
informació, és important poder prevenir en la 
mesura que sigui possible, alguns dels factors 

de risc que podrien arribar a facilitar aquest 
procés d’abús. Algunes condiciones de la vida 
dels MAV fan que estiguin exposats a un risc 
més alt. Per tant, per evitar abusos és important 
fer una valoració de la vida de les víctimes i 
identificar els factors de risc. És a dir, aquells 
factors que aprofita un agressor per abusar, 
aquestes dimensions específiques de la vida 
del MAV que AUGMENTEN el risc d’abús sexual.

COnÈixEr i iDEntiFiCAr

FACtOrEs  
DE risCO

Familia
L´AGrEssOrVíctima

Ser una nena
(representa un factor 

de risc entre vuit i 
deu vegades més gran)

Entre els 
9 i 

els 16 años

Estat cognitiu i emocional
Una autoestima baixa, 

 la manca d’eines en habilitats socials, 
Debilitat emocional 

Dificultats cognitives  
Salut mental

L’absència de tutela
Viure en entorns delictius
Malaltia de llarga durada

Germà que requereixi molta atenció
Embaràs precoç

Intents de suïcidi

60% i el 75% de les víctimes
coneixien l’agressor;

44% eren parents
22% eren membres propers

6% el pare o padrastre
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Entorn  
social Otros

Culturals

ALCOhOL I DROGUES  
 Ajuda a reduir les inhibicions de l’agressor  
 i li confereix el “valor” per poder abusar.

  pot obligar la víctima a beure alcohol  
per desinhibir-se

PORNOGRAFIA
Risc de desenvolupar una tendència  

a la hipersexualització

PERTINENÇA A BANDES 
 “ritus d’iniciació”. Entre aquests  
ritus s’inclou la “violació en grup” 

Situació d’exclusió social 

Pobresa o falta de recursos
Conflictes socials o civils greus  

o estat de guerra 

Treballs forçats/ 
explotació sexual

Els anomenem “culturals” perquè no s’entenen de la mateixa 
manera arreu del món.  Entre ells n’hi ha dos que convé tenir en 
compte perquè representen una dificultat més gran per fer front a 
l’abús sexual infantil: el colonialisme intel·lectual i el relativisme 
cultural.

 Com a exemple, podem citar l’estructura patriarcal d’una 
societat. Molts investigadors han denunciat aquest element com 

un dels principals factors de risc per a l’abús sexual de menors. Però 
aquesta afirmació es difícil d’acceptar per alguns grups en certes cultures 

que identifiquen els homes com a factors de protecció social. Per això, qualsevol 
intent de distingir aquest factor pot ser percebut com a colonialisme intel·lectual 
o com a investigació motivada políticament, suposant que la posició personal no 
tingui altres motivacions. Poden produir-se fortes reacciones en contra, ja que 
alguns poden sentir que se’ls estigmatitza la cultura. Dir que el sistema patriarcal 
és dominant en una cultura o una altra no és el mateix que dir que tothom que 
pertany a una cultura concreta intenta exercir poder a expenses de dones i nenes. 
No obstant això, descartar determinades investigacions perquè se les considera que 
únicament estan motivades políticament pot ser una trampa, ja que representa una 
forma de relativisme cultural.
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FACtOrs  
DE PrOtECCió

RELAcIONATS 
AMb ELS MAV

CAPACITAT D’AUTOCONTROL, per tal d’ajudar el MAV 
a desenvolupar mecanismes saludables per identificar 
i gestionar les emocions i necessitats.

CAPACITAT DE RELACIONAR-SE, per ajudar el MAV 
a enfortir vincles d’afecció i competències socials 
saludables que aconsegueixin un equilibri entre 
autonomia i relació de pertinença.

CAPACITAT DE RESOLUCIó, per ajudar el MAV a 
desenvolupar competències per la vida diària.

LA PARTICIPACIó EN ACTIVITATS POSITIVES, es a dir, 
totes aquelles activitats que permetin la participació del 
MAV i que fomentin la formació, el desenvolupament.

Tanmateix, davant de totes aquetes 
possibles situacions de risc, també s’han 
de saber identificar els possibles factors de 
protecció, que ajudaran a garantir que els 
MAV gaudeixin d’entorns segurs. La societat 
i les esglésies han de tenir cura del context i 
l’entorn dels MAV per protegir-los millor de l’abús 

sexual i ajudar les seves famílies, comunitats, 
parròquies i associacions per tal que siguin 
entorns segurs. Aquests factors de protecció 
són dimensions específiques de la vida del MAV 
que DISMINUEIXEN el risc d’abús sexual. Són 
factors que fomenten ambients segurs per als 
MAV.

ALCOhOL I DROGUES  
 Ajuda a reduir les inhibicions de l’agressor  
 i li confereix el “valor” per poder abusar.

  pot obligar la víctima a beure alcohol  
per desinhibir-se

PORNOGRAFIA
Risc de desenvolupar una tendència  

a la hipersexualització

PERTINENÇA A BANDES 
 “ritus d’iniciació”. Entre aquests  
ritus s’inclou la “violació en grup” 
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COMUnitAt

relacionats 
amb les famílies

LA NECESSITAT D’UN ENTORN  
ESCOLAR POSITIU. 

ENTORN COMUNITARI POSITIU.

SITUACIó DE VIDA ESTABLE. 

Treballar en l’entorn dels MAV, 
aportant eines perquè aquests 

entorns puguin ser segurs.

Ajudar els pares i mares o 
altres familiars a desenvolupar 

hABILITATS QUE ELS ATORGUIN 
EINES PER A L’EDUCACIó.

El BENESTAR DEL PROGENITOR o 
responsable o cuidador. 

Prestar especial atenció  
a la relació d’un MAV  

amb els seus pares

●	 “LA MILLOR MANERA 
●	 DE PROTEGIR  

ELS MAV éS 
●	 EMPODERAR-LOS 

PERQUè 
●	 ES PROTEGEIxIN 
●	 ELLS MATEIxOS”
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2.3 LA CULTURA DEL BON TRACTE

Prevenir l’abús sexual és una tasca complexa, 
que afecta no només els professionals, sinó que 
ha d’involucrar els diversos agents socials de la 
comunitat. No és possible reduir la incidència 
de l’abús, ni atenuar-ne els efectes en el MAV, si 
no fomentem unes pautes de tracte adequades. 
Per això, cadascun dels programes de prevenció 
s’ha d’emmarcar en un enfocament de promoció 
del bon tracte.

Què entenem per bon tracte?

El bon tracte és una forma de relació. El bon 
tracte es defineix segons la possibilitat d’acostar-
se a l’altre des de l’empatia, la comprensió, el 
respecte, la tolerància, per garantir la igualtat 
legal, social, religiosa, des d’una costum i opció 
de vida i no des d’una obligació o norma social. 
La construcció d’aquest escenari és una tasca 
que demana la transformació gradual de la 
comunitat cap una cultura del bon tracte que 
es caracteritzi per prendre consciència de les 
pròpies pràctiques.

El punt de partida dels bons tractes consisteix 
en respondre correctament les necessitats de 
cura, protecció, educació, respecte, empatia i 
vinculació afectiva.

Si s’entén així, el bon tracte inclou tots 
els estils de relació i de comportaments que 
promoguin el benestar i assegurin una bona 
qualitat de vida. 

El bon tracte es desenvolupa, s’aprèn i és 
un procés que s’ha d’iniciar en la infància. 
La importància de rebre bons tractes a 
edat primerenca radica en què afavoreix el 

desenvolupament socioafectiu sa i els futurs 
aprenentatges i, a més, comporta una sèrie de 
beneficis tant en el pla neurobiològic com en 
el psicològic i, en conseqüència, també en el 
desenvolupament cognitiu i social.

D’una banda, aquest terme es refereix a 
les capacitats de les persones per cuidar-se 
i fer front a les necessitats personals pròpies 
i, per altra banda, establir relacions afectives i 
d’amor als altres. En el cas dels professionals 
podríem canviar aquest últim concepte per 
interès superior de l’altre, del pròxim.

Les persones que treballen amb MAV, 
desenvolupen models educatius i de relació 
de bon tracte de les següents maneres:

Establint relacions afectives, d’acceptació 
incondicional, empatia, suport i respecte. 

Facilitant models de relació sans amb 
coherència educativa, marcant els límits, 
així com acceptant crítiques i postures 
divergents.

Aportant suport, control, confiant en les 
possibilitats de cada individu, mostrant 
respecte a les diferències individuals, i 
fomentant l’autoconfiança.

Fomentant relacions de confiança, en què 
la comunicació sigui oberta i se’ns pugui 
explicar qualsevol actitud, comportament o 
comentari dels companys, altres educadors 
o educadores o de qualsevol adult que pugui 
molestar o fer sentir incòmode.

Controlant els comportaments mitjançant 
intervencions inductives, consistents i 
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corregint el comportament inadequat amb 
mètodes o estratègies clares, raonables i 
respectuoses.

Ensenyant les normes i les regles que 
modulen els comportaments dins l’àmbit de 
l’educació formal i no formal des d’un marc 
de relacions afectuoses, que són recordades 
i reforçades de forma natural i quotidiana. 

Orientant les famílies i els entorns cap 
a pautes educatives, de coneixement i 
acceptació dels propis fills i filles.

Ensenyant a pensar, des de la reflexió sobre 
les possibles conseqüències a curt i llarg 
termini, per arribar a buscar solucions des de 
l’anàlisi de la realitat de forma més àmplia.

Aquesta cultura del bon tracte, com ja hem 
comentat, és essencial per generar Entorns 
Segurs, per això ampliem aquest apartat amb 
el suggeriment d’unes bones pràctiques que es 
presenten a l’Annex 2.

2.3.1 Comportaments que cal fomentar, 
comportaments que cal evitar i 
comportaments no permesos

L’objectiu d’aquest Sistema d’Entorn Segur 
no és formalitzar o eliminar tota la dimensió 
personal o d’afecte en les relacions amb els MAV. 
L’acollida respectuosa i conscient és essencial 
per al creixement i el desenvolupament dels 
menors i, si no hi és, en la relació personal no hi 
ha valoració i integració de qui sigui vulnerable 
o es trobi als marges. Aquesta dimensió és 

important ja que està inspirada en l’Evangeli i 
és aquesta la font que les obres de la Província 
d’Espanya de la Companyia de Jesús volen 
seguir: és el “sentit de la missió” que busca 
tenir cura del pròxim, que anima els treballadors, 
convertint la seva tasca en més que una simple 
“feina”, i és aquest mateix “sentit de missió” que 
anima els voluntaris, amb la mateixa entrega i 
“professionalitat”.

Tota la guarda, capacitació i comunió humana 
no es fan sense “proximitat” i “implicació”. I 
aquesta és la “marca de qualitat”, ja present 
en tantes institucions, moviments i activitats 
de la Província d’Espanya de la Companyia de 
Jesús, que aquest sistema d’entorn segur vol 
seguir alimentant i potenciant.

Però si, per una banda, la promoció d’un 
entorn segur pretén que les bones pràctiques es 
promoguin i augmentin, per una altra apunta a 
identificar i eliminar les que no ho són. Per això 
aquest Sistema i el manual, en la bona tradició 
de Sant Ignasi, no estan tancats ni acabats. 
En serà l’aplicació en les obres i l’experiència 
de tots el que permetrà millorar-lo, detectar-hi 
pràctiques i situacions inadequades, incloure-
hi situacions noves no previstes, avaluar-ne 
regularment en conjunt (al nivell de cada obra 
i a nivell global de la PECJ) i proposar nous 
ensenyaments i pràctiques.

Finalment, aquest Sistema, permetrà que es 
faci més transparent la intervenció i la presència 
de col·laboradors i voluntaris amb els MAV. Hi 
ha paraules i comportaments que, fins i tot si 
són motivats per la millor de les intencions, 
poden ser llegides com ambigües, o recollides 
en forma d’acusació. Els qui actuen han de 
tenir clar que tot allò que diuen i fan no pot ser 
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resultat de les necessitats no resoltes, sinó 
dels desig de servei gratuït i desinteressat. La 
tradició secular de la Companyia parla de la 
famosa “regla de la prudència”, que ningú no 
faci en un ambient més discret allò que no faria 
a la vista de tothom1. Així evitem situacions 
que poden provocar comentaris, sospites i/o 
acusacions de males pràctiques, tan si són 
deliberadament malèvoles o només equivocades, 
que són sempre difícils de “desmuntar” i que 
poden afectar molt negativament la reputació 
de les persones, de l’obra i de la pròpia PECJ, 
així com també de l’Església.

Promoure bones pràctiques, evitar les males 
pràctiques i fer més transparent el servei que 
s’ofereix als MAV són les línies de força dels 
comportament que es presenten a continuació, 
i que formen part integral del Sistema d’Entorn 
Segur que fa una crida a tots els col·laboradors 
i voluntaris perquè s’hi comprometin. Aquests 
comportaments no eliminen el contingut dels 
codis de conducta i altres reglaments interns 
propis de cada obra, que s’han de considerar 
un complement del manual.

2.3.1.1 Comportaments que s’han 
d’adoptar i promoure en el context de 
l’obra i de relació amb els MAV (per 
promoure un “model de conducta”) 

Promoure una vida amb sentit:

Visió realista, positiva i responsable de la vida

Hàbits de vida saludables que promouen 
el benestar físic i mental

Promoure relacions saludables, integradores 
i constructores de comunitat:

Adopció dels principis de bona educació 
(responsabilitat, puntualitat, respecte per 
les opinions i béns dels altres, respecte en 
les interaccions socials, etc.)

 Compliment de les lleis, normes i 
regles establertes, així com promoció del 
compliment a través del reforç positiu i de la 
mesura disciplinar justa aplicada de forma 
serena i explicada amb claredat

Promoció de la col·laboració i d’un esperit 
de sana esportivitat

Integració i participació de tots, acollint i 
valorant la diferència

Relacions properes saludables, obertes i 
segures

 Hàbits de comunicació oberts i 
transparents, i de resolució pacífica de 
conflictes.

Promoció d’una atenció especial als MAV i 
al Programa d’Entorn Segur:

Respecte a cada MAV i a la inviolable 
dignitat personal, inclòs el ple respecte a les 
seves opinions, interessos, espai personal, 
intimitat, béns i informacions personals.

Promoció de l’autonomia i de la capacitació 
dels MAV, a través del comportament i 
d’accions de capacitació.

1   Cfr. “Oráculo manual y Arte de Prudencia”, 
Baltasar Gracián, regla 297: ”Actuar sempre com 
si ens veiessin”
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Promoció d’hàbits de conscienciació i 
d’autoprotecció dels MAV, i disponibilitat 
per atendre i/o fer seguiment de les peticions 
de consell i ajuda.

Atenció especial als MAV amb necessitats 
especials (especialment en situacions de 
deficiència o malaltia greu; comprensió 
limitada de la realitat, sexualitat i violència; 
dificultats/incapacitat de comunicació, etc.).

Tenir consciència que sovint la persona 
adulta responsable de la cura i atenció es 
percep com a “model de conducta” pels MAV, 
i per això ha d’actuar com a tal

Practicar la cultura, els valors i les mesures 
de protecció i atencions que propugna el 
Sistema d’Entorn Segur. Es buscarà ajuda 
en el cas de dubtes o necessitat de consell, 
es recorrerà als responsables en el cas de 
sospites i denuncies i es col·laborarà amb la 
resta de l’equip de l’obra per tal de posar-ho 
en pràctica i defensar-ho.

2.3.1.2 Comportaments i actituds que 
s’han d’evitar amb els MAV (que poden 
ser “inapropiats”)2  

Indicacions generals:

Ús del llenguatge i converses que poden 
ser percebudes com a sexualment ambigües, 
agressives, humiliants, amenaçadores, 
ofensives o discriminatòries.

Gestos i comportaments que poden 
percebre’s de forma ambigua.

Contacte físic ambigu i/o innecessari (per 
exemple, abraçades forçades).

Indicacions sobre comportaments específics: 

Estar a soles amb un MAV (excepte si està 
previst/autoritzat per l’obra com per exemple 
suport psicològic o pedagògic, situacions 
de conversa a petició d’ells, preparació 
programada d’activitats, acompanyament 
en cas de malaltia, etc.)

Transportar a soles un MAV (excepte si 
està previst/autoritzat per l’obra)

Portar al domicili propi o anar a casa del 
MAV, i molt especialment sense la presència 
de tercers (excepte si està previst/autoritzat 
per l’obra).

Dormir al mateix lloc on dormen els MAV 
(excepte si està previst/autoritzat per l’obra).

Posar-se en altres situacions amb MAV 
que puguin provocar sospites, comentaris i/o 
falses acusacions (excepte en les situacions 
previstes/autoritzades per l’obra).

En tots els casos, tot i que l’actuació estigui 
autoritzada o prevista per l’obra, es prendran 
mesures com obrir portes, utilitzar espais amb 

2  “Inapropiat” és un concepte que fa referència al 
context en què es produeix una determinada ac-
ció. Una conducta pot ser “inapropiada”, depenent 
de persones i circumstàncies. Així, per exemple, 
besar els propis fills abans que vagin a dormir és 
una conducta apropiada, tot i que fer-ho en unes 
colònies als MAV que hi participen pot conside-
rar-se, en principi, inapropiada.



57

entornsegur

Tenir relacions preferencials o gestos que 
siguin ambigus, exclusius, dominadors o 
discriminatoris vers la resta

Converses i visualització de continguts 
inapropiats (per exemple, de caràcter sexual, 
violent, ofensiu o discriminatori), sigui de 
forma presencial o via Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC).

Tot tipus de contacte físic inapropiat 
(incloent, però no limitant-s’hi, tota forma 
de contacte/relació sexual).

L’existència d’un comportament considerat 
“inapropiat” o “no permès” per part d’un 
treballador o voluntari provocarà un procés de 
“incidència interna”, i no limitarà la possibilitat 
d’obrir, en cas que sigui justificat, un procés 
disciplinar o aquell procés que es consideri 
oportú.

Sobre l’ús d’imatges i de les TIC, es donaran 
indicacions més concretes a l’Annex 3. També 
és recomanable, per l’accés que els MAV puguin 
tenir a la pornografia i les repercussions que té 
en relació amb conductes i hàbits sexuals, que 
es dediqui un temps a aquest tema que està 
desenvolupat a l’Annex 4. 

2.4 ACTUACIONS PER PREVENIR

2.4.1 Prevenció respecte les persones. 

Nivells de prevenció

Una vegada s’hagin assenyalat algunes claus 
per afavorir l’atenció mútua i el bon tracte entre 

tancament de vidre, s’assegurarà que hi hagi 
presència de dos adults, etc.

A més, es tindran en compte totes les 
indicacions recollides tant en el Codi de Conducta 
de la Companyia de Jesús a la Província d’Espanya, 
com en els documents de la web sobre la manera 
de procedir en relació amb els menors.

 
Indicacions sobre la relació amb els MAV:

 Trobades o activitats que generen 
ambigüitat sobre si l’obra hi està involucrada 
o no (per exemple, activitats amb MAV fora 
de l’obra, no autoritzades/conegudes per 
l’obra tot i que els MAV o els seus familiars/
tutors legals s’ho  puguin pensar)

Vincles afectius o professionals no 
autoritzats amb els MAV fora de l’àmbit 
institucional

2.3.1.3 Comportaments no permesos 
amb els MAV (perquè són “il·legals” o 
“completament inapropiats”)  

Indicacions generals:

Utilitzar, promoure o permetre l’ús del 
llenguatge en converses amb  expressions 
sexualitzades, agressives, humiliants, 
amenaçadores, ofensives i/o discriminatòries

Utilitzar, promoure o permetre gestos i 
comportaments sexualitzats, agressius, 
humiliants, amenaçadors, ofensius i/o 
discriminatoris
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tots, ens centrem en la prevenció com a mètodes 
d’intervenció destinats a reduir la incidència de 
l’abús. S’hi diferencien diferents nivells:

2.4.1.1 Prevenció primària

És qualsevol intervenció amb població 
general (pares, mares, MAV, professionals, 
etc.) que té com a finalitat afavorir maneres 
d’estar i de relacionar-se positives. És la tasca 
de prevenció més eficaç ja que, si té èxit, redueix 
la incidència dels casos d’abús sexual. Una part 
important d’aquestes intervencions consistiria 
en la implementació de programes diversos que 
busquen minimitzar els factors de risc i reforçar 
els factors protectors que hem assenyalat 
anteriorment. Alguns exemple dels programes 
serien els següents:

Programes d’educació socioemocional. 
Acompanyar els nens, nenes i adolescents 
en el desenvolupament de l’autoconcepte 
i l’autoestima mitjançant l’educació 
socioemocional contribuirà que es sentin 
més segurs i aquesta seguretat és un factor 
de protecció davant d’un possible abús 
sexual. 

Programes de creixement personal. Per 
treballar amb totes aquelles persones que 
necessiten reforçar certs aspectes personals 
que els facilitaria no estar exposats a 
situacions de risc o vulnerabilitat.

Programes de prevenció d’abusos sexuals. 
Disposar de la informació dels abusos 
sexuals, ajustada a l’edat i nivell evolutiu 
de cada MAV, és un element clau per a la 
prevenció. 

Programes d’educació afectivosexual. 
Una educació afectiva i sexual de qualitat 
afavorirà l’acceptació positiva de la 
pròpia sexualitat i promourà relacions 
interpersonals equilibrades i satisfactòries, 
factors de protecció davant de possibles 
abusos sexuals.

Programes per afavorir bons usos digitals. 
Com que en l’actualitat el món digital 
implica riscos de noves tipologies d’abusos 
sexuals, s’ha d’educar en un ús conscient, 
responsable i segur.

Programes pel desenvolupament de 
competències parentals. Acompanyar els 
pares i mares en el desenvolupament de 
competències que els ajudin a tenir cura, 
relacionar-se i guiar el creixement dels seus 
fills i filles. Així mateix, s’ha de sensibilitzar 
sobre la importància del nucli familiar en 
aquesta prevenció i afavorir que puguin 
transmetre una visió saludable i positiva 
de la sexualitat.

2.4.1.2 Prevenció secundaria. 

En aquest àmbit es treballa amb les persones 
anomenades “de risc” d’una manera més precisa 
i específica. Tots el MAV estan en risc de patir 
abús sexual, però en el cas de menors en 
col·lectius d’algunes situacions específiques, el 
risc augmenta. Fem referència concretament a: 

Menors institucionalitzats

Persones que pateixen alguna discapacitat 
física o psíquica
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en relació amb la nostra relació i comportaments 
amb els MAV, és també important el disseny 
de les activitats que s’han de dur a terme amb 
aquesta població, així com tenir en compte uns 
espais adequats per portar-les a terme. Tenir 
en compte tots aquests aspectes ens permetrà 
que totes les nostres actuacions estiguin ben 
definides i siguin transparents, així doncs es 
minimitzen els riscos i s’augmenti la protecció.

És per això que en totes les obres, centres 
i espais on es realitzen activitats en què hi 
participen MAV amb personal (contractat o 
voluntari) relacionat amb la Companyia de Jesús, 
es prendran unes mesures concretes, com tenir 
portes de vidre o utilitzar espais oberts, per 
exemple. Com que aquestes mesures poden ser 
molt variades depenent de les característiques 
de l’activitat i del lloc on es realitzi, cada obra o 
centre haurà de dissenyar per a cada activitat 
prevista amb MAV un Mapa de Risc d’Entorn 
Segur. En aquest mapa, s’hi identificaran els 
possibles riscos que puguin derivar de l’activitat 
i les actuacions per tal de minimitzar-les o 
evitar-les. A més, s’haurà de fer una avaluació 
de resultats per assegurar-nos del correcte 
funcionament de les mesures que hem adoptat.

2.4.2.1 Mapes de risc

El Mapa de Riscos d’Entorn Segur, propi de 
cada obra, pretén identificar i donar resposta 
als diferents riscos d’abús sexual que podrien 
aparèixer en cada activitat que es desenvolupi 
en les tasques quotidianes. El mapa és un 
documento intern de cada obra, i s’ha d’elaborar 
durant la implantació inicial del Sistema d’Entorn 
Segur, i ser objecte d’actualitzacions periòdiques 
(per exemple, en l’avaluació anual del sistema), 

Persones, especialment menors, en situació 
de pobresa o de falta de recursos 

 Menors que v iuen en famí l ies 
desestructurades

Menors que viuen en famílies on hi ha hagut 
experiències prèvies d’abús 

Aquestes poblacions tenen més probabilitat 
de patir un abús sexual. Amb aquesta enumeració 
es pretén impedir que la situació s’agreugi amb 
un possible abús, però no és adequat inferir-ne 
una relació causa-efecte; en cap cas significa 
que pertànyer a una d’aquestes poblacions porti 
necessàriament a una situació d’abús. Es tracta 
de probabilitats que deriven d’investigacions 
anteriors.

2.4.1.3 Prevenció terciària

Es treballa quan ja hi ha hagut un abús, tant 
amb l’agressor –per evitar que reincideixi–, com 
amb la víctima –perquè no en torni a patir– 
proporcionant-li pautes d’autodefensa, a més 
d’una possibilitat de tractament i rehabilitació 
eficaç. És difícil establir el límit entre aquesta 
tasca i el tractament en si mateix, però, 
encara que sovint coincideixin, poden servir 
de complement perquè compleixen objectius 
diferents i segueixen metodologies diferents.

2.4.2 Prevenció en l’àmbit d’aplicació. 

Activitats i espais

Per poder facilitar la prevenció, a banda de 
seguir les pautes que s’han indicat anteriorment 
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i de forma incremental (és a dir, sense eliminar 
els riscos identificats en les revisions anteriors).

Hi ha diverses formes de construir el Mapa de 
Riscos, i cada obra anirà guanyant experiència en 
la forma de fer-lo i actualitzar-lo. És important 
que al final de l’elaboració, les situacions de 
risc més probables o més greus s’identifiquin i 
es minimitzin o s’eliminin si s’han adoptat les 
mesures corresponents. 

Uns criteris generals per avaluar el risc poden 
ser:

1. Identificar els riscos tant en l’activitat en si, 
com al lloc en què es realitza.

2. Identificar qui està en risc, qui pot esdevenir 
una víctima i com. En especial, cal prestar 
atenció als grups més vulnerables.

3. Identificar la probabilitat de dany que hi pot 
haver.

4. Identificar les conseqüències dels danys 
(des de menor a sever o fatal). Els riscos 
més severs necessiten atenció urgent.

5. Identificar els controls o actuacions que hem 
de posar en marxa per limitar o reduir el risc.

A més d’aquests criteris generals, l’Annex 5 
presenta algun possible model de metodologia 
per tal d’elaborar-lo.

El Mapa de Riscos s’ha de revisar 
periòdicament, sobretot si l’activitat canvia o és 
nova. S’hi han d’anar afegint les noves situacions 
de risc que poguessin ser identificades i les 
noves mesures de protecció que s’han de 

posar en funcionament (i actualitzar, si fos el 
cas, les situacions de les mesures relatives 
als riscos identificats). Si hi ha més persones 
convidades a la revisió, més complet serà el 
resultat, i es suggereix que en el procés s’hi 
incorporin col·laboradors, voluntaris, MAV i 
els familiars o responsables legals. Com és 
evident, no s’aconseguirà ni preveure ni eliminar 
tots els riscos, però s’espera que l’elaboració i 
l’actualització del Mapa de Riscos ajudi cada 
obra a protegir i cuidar cada vegada millor els 
MAV que en formen part.

2.4.2.2 Qüestions per tenir en compte en 
totes les activitats no habituals

Com acabem d’exposar, el Mapa de Riscos 
de l’obra podrà ser un element important per 
identificar i disminuir o eliminar les situacions 
de risc (existència d’abusos i absència de 
bones pràctiques) en el dia a dia d’una obra, 
en els espais i activitats habituals. No es 
tracta de substituir procediments i pràctiques 
d’atenció que cada obra ja tingui, sinó de 
complementar-les i enriquir-les.

El cas de l’activitat no habitual suposa 
una alteració substancial de les situacions 
de risc identificades en l’obra, i per això es 
suggereix que durant la planificació es faci 
un Mapa de Riscos específic per aquesta 
activitat, utilitzant la metodologia i la matriu 
presentada. El Mapa de Riscos que en resulti 
després s’arxivarà amb la resta de documents 
de l’activitat.

Quant a altres consideracions en activitats 
no habituals, en recordem algunes que formen 
part de les bones pràctiques recomanades:
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necessitats especials

Organització segura dels transports

Organització segura de les pernoctacions

Assegurança per a tots els participants i 
monitors

Presència d’una guia i una farmaciola de 
primers auxilis

Presència d’una guia de procediments i 
contractes per a emergències (especialment 
el contacte amb els responsables de la 
institució i els responsables legals del menor 
o persona vulnerable)

Informe d’accidents

Obtenció de l’autorització escrita i contacte 
per part dels encarregats de l’educació o 
responsables legals i si és un adult, del propi 
interessat.

Obtenció de tota la informació respecte al 
menor o persona en situació de vulnerabilitat 
per a l’activitat per part dels encarregats 
de l’educació o responsables legals, 
especialment quan es tracta de MAV amb 
necessitats especials (cures especials que 
cal tenir en compte, contactes permanents, 
autorització, indicacions de cures íntimes, 
etc.)

Llista de participants en l’activitat

Presència de monitors qualificats per 
l’acompanyament i integració de MAV amb 
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INTERvENIR
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Després d’haver estat veient tot allò que es 
pot fer per prevenir situacions d’abús, també 
hem de saber com actuar quan creiem o tenim 
constància que hi ha una possible situació de 
desprotecció. Saber intervenir adequadament 
en aquestes situacions és fonamental, tant 
per la seguretat de la víctima i el seu entorn, 
com perquè les nostres actuacions garanteixin 
l’evolució adequada del procés que s’hagi de 
dur a terme.

Evidentment, s’han de tenir en compte molts 
aspectes, que influiran en l’adopció d’unes 
mesures o unes altres. Cada cas és diferent 
depenent de factors com qui és l’agressor 
(voluntari, treballador, jesuïta, o una persona 
que es trobi de forma substancial a l’entorn, fins 
i tot algú extern a l’obra); el tipus d’abús comès 
i les conseqüències que té aquest abús per a 
la víctima; l’edat de la víctima; etc. Però, a més, 
també serà important com, quan i a través de 
quin mitjà tenim coneixement t d’un possible 
cas.

Diferenciarem dos moments o tipus de 
procés: d’una banda, tindrem en compte aquelles 
situacions en què no es revela de forma directa 
una situació d’abús, sinó que conèixer uns 
fets d’aquest tipus pot dependre de la nostra 
capacitat de detecció i interpretació de senyals 
o indicis que puguin ajudar-nos a destapar un 
cas d’abús; i per altra banda, tindrem en compte 
aquells casos que no són revelats bé per part 

directa de la víctima o per part d’un testimoni 
o tercer que és coneixedor dels fets (que pot 
ser des d’un amic o familiar fins una denuncia 
o la premsa).

En tots dos casos, l’acostament a la víctima 
és fonamental i s’ha de saber acollir i escoltar 
per facilitar el difícil pas de reconèixer-se víctima 
d’aquest tipus de fets. En aquest sentit és 
fonamental la manera en què es recull i registra 
la informació, ja que determinarà el curs i la 
credibilitat del procés. I per suposat, és essencial 
conèixer com s’ha d’actuar i a qui cal informar 
i derivar per mantenir la prudència i discreció 
necessària per actuar de forma correcta i eficaç 
en aquests casos. 

A continuació, seguim analitzant alguns dels 
aspectes essencials en la intervenció.

3.1 SABER DETECTAR I SABER 
INTERPRETAR: SENyALS I INDICADORS

De vegades, podem reconèixer i identificar 
una sèries de senyals o indicadors físics, de 
comportament i emocionals del MAV, aquest 
procés s’anomenarà Detecció.

Els treballadors o voluntaris que estan en 
contacte amb els MAV, molt sovint conviuen 
una gran part del temps amb ells i això els situa 

intErVEnir
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en una posició privilegiada per a la detecció de 
situacions de risc.

Per fer una correcta detecció d’aquestes 
possibles situacions, s’han d’observar 
sistemàticament en diferents moments i 
contextos:

 Les activitats dirigides

 Les sortides

 Les relacions que tenen amb persones 
adultes i iguals

 L’aspecte (roba, cops i ferides, estat físic 
general, estat emocional…)

 L’assistència

 Coneixement de possibles situacions de 
risc o aïllament quan no tenen les necessitats 
bàsiques cobertes

 Quan els MAV tenen alguna discapacitat 
que els dificulta la comunicació és 
fonamental observar la comunicació no 
verbal i els possibles canvis en l’actitud

És bàsic compartir amb els serveis socials 
o altres administracions del territori aquelles 
situacions de fragilitat que el col·laborador o 
voluntari detecta per saber si es presenten en 
el context familiar i social, per tal de propiciar 
una detecció precoç que, alhora, permetrà una 
intervenció preventiva.

L’observació d’alguns indicadors d’abús 
no significa que els MAV es trobin en aquesta 
situació; hi ha situacions familiars que també 

poden provocar simptomatologia en el MAV. El 
contacte amb els pares i mares, tutors legals 
o “guardes” també té l’objectiu de valorar el 
posicionament i la disposició per col·laborar 
amb les obres o institucions apostòliques: la 
percepció o el grau de consciència, la implicació 
amb el fi de buscar solucions al respecte, 
la motivació o la capacitat per modificar la 
situació.

3.1.1 Senyals i indicadors d’abús sexual

Un MAV que ha patit abús sexual pot partir 
diferents conseqüències a curt i llarg termini 
de diversos tipus. Per això exposarem alguns 
possibles indicadors, tot i que hem de tenir en 
compte que el fet de mostrar alguns d’aquests 
símptomes no és sempre degut a patir abús, ja 
que pot tenir altres possibles causes i per això 
les nostres actuacions són tan delicades quan 
en detectem algun. No obstant això, sense que 
se’ns desperti un estat d’hipervigilància i sospita, 
aquests indicadors ens poden servir d’ajuda.

A l’Annex 7 es presenten alguns dels 
indicadors que es poden detectar especialment 
amb els menors d’edat. 

A més, entre les conseqüències psicosocials, 
emocionals, conductuals o físiques que pateixen 
algunes víctimes, també podem trobar senyals 
que ens alertin que s’ha pogut patir una situació 
d’abús.

3.1.1.1 Aspectes psicosocials 

Algunes de les conseqüències psicosocials 
poden ser:
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Impotència. Els MAV que pateixen abusos 
sexuals senten que la seva voluntat i dignitat 
són insignificants per l’agressor. Senten que 
els tracten com a objectes per a la satisfacció 
de les seves necessitats sexuals i l’abús de 
poder.

● 
 Pèrdua de confiança. La confiança dels 
MAV minva, així com també experimenten un 
sentiment d’inutilitat i rendició. Les persones 
que pateixen l’abús, sovint pensen que no 
han hi ha lluitat prou en contra.

  Silenci. L’abús sol provocar que les 
persones afectades siguin incapaces de 
parlar. No comprenen què ha passat i 
no poden explicar-ho. Solen succeir-se 
sentiments ambivalents i de lleialtat vers 
l’agressor. 

 Sentiment de culpa. Tot sovint hi ha una 
relació entre agressor i víctima abans de 
l’abús. Aquesta relació es caracteritza per 
l’afecte, la confiança i la dependència. Per 
la fusió confusa d’afecte i violència sexual, 
les víctimes sovint senten que és difícil 
reaccionar en cas d’abús. 

 Vergonya. L’abús sexual no només viola 
massivament el sentit de privacitat de 
l’abusat, sinó que l’abusat interioritza els 
actes i la humiliació infligits per l’agressor 
i els integra en la pròpia imatge.

 Desig de desaparèixer. Les persones que 
han esta víctimes d’abús sexual intenten 
fer-se “invisibles” o “desaparèixer” per fer 
de l’abús i el seu patiment quelcom invisible 
per la resta.  

3.1.1.2 Símptomes físics que poden 
aparèixer com a conseqüència d’una 
situació d’abús:

● 
 Malalties de transmissió sexual

 Lesions en zones genitals 

  Dolor, pal·lidesa, pèrdua de sang o 
secrecions als genitals, anus o boca

 Dolor persistent o recorrent durant la 
micció i defecació

 Enuresis o incontinència nocturna inesperada 
no connectada amb l’ensenyament de control 
d’esfínters (demanar anar al lavabo)

 Quadres de dolor inespecífic

 Malalties gastrointestinals 

 Obesitat

 Símptomes cardiopulmonars i un estat 
de salut precari

3.1.1.3 Conseqüències psicològiques

Les conseqüències psicològiques a curt 
termini poden aparèixer en forma d’estrès, 
trastorn o reacció aguda (xoc). Sovint es pot 
observar un trastorn posttraumàtic a mitjà o 
llarg termini com també una probabilitat més 
alta d’altres símptomes psicològics tals com:

 Depressió
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 Pensaments suïcides

 Abús de substàncies estupefaents

 Trastorn d’ansietat

 Trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT)

 Trastorn del son 

 Trastorn de l’alimentació

 Trastorn sexual

3.1.1.4 Aspectes conductuals

Els canvis de conducta en l’àmbit social 
resultat d’una agressió o abús sexual poden ser: 

 Aïllament

 Agressió cap un mateix i/o altres

 Abús de drogues o alcohol

 Trastorns alimentaris 

 Falta de concentració

 Regressió

 Conducta sexualitzada

3.1.1.5 Davant tot això: com ho podem 
detectar?

Per observació de senyals indicatius en 
el MAV que serien una alerta per POSAR LA 

MIRADA EN AQUESTS MEV:

 Canvis de comportament o anomalies 
sobtades en el MAV

  Baix rendiment (acadèmic o laboral) 
d’aparició sobtada i no justificable per 
dificultats d’aprenentatge o falta de destresa

 Canvis físics i en l’estat d’ànim

 Conducta sexual inadequada

Com hem indicat a l’inici d’aquest apartat 
de la intervenció, hem de ser cautelosos si 
ens ha semblat detectar algun indicador 
compatible amb haver patit abús. Aquesta 
cautela es tradueix en interpretar de manera 
adequada aquestes senyals, sense ampliar 
ni dramatitzar res, i alhora sense minimitzar 
o no voler veure-les. Si no n’estem segurs, 
podem seguir observant amb prudència i 
sense obsessionar-nos, o podem consultar 
el coordinador d’Entorn Segur del nostre 
centre o institució o directament amb la 
Responsable Provincial d’Entorn Segur. De 
totes formes, hem de ser molt prudents a 
l’hora de transmetre’ns la informació o 
sospita. Per suposat, no s’ha de comentar a 
ningú que no sigui la persona responsable, ja 
que aquesta informació és protegida i d’alta 
sensibilitat (com s’indica en l’Annex 8 relatiu 
a la Protecció de Dades), per això no s’ha de 
compartir obertament en cap espai, ni dins 
ni fora de la institució.

Cal assenyalar que és convenient crear les 
condicions que faciliten les revelacions amb 
una educació formal específica als MAV des 
d’edats primerenques amb la forma i el mètode 
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adequat a cada edat. Així els MAV estan en 
millors condicions per reconèixer les actituds 
inadmissibles.

3.2 SABER ACTUAR (PASSOS A SEGUIR 
DES DE LA SOSPITA INICIAL FINS  
LA INTERVENCIó)

En el moment que tenim una sospita en 
haver detectat senyals o indicadors específics, 
o quan ens ha arribat una revelació que s’ha 
de confirmar, hi ha diverses actuacions que es 
poder dur a terme.

3.2.1 Si tenim una sospita, s’hauria de 
compartir exclusivament amb el responsable/
coordinador d’entorn segur, aportant els 
indicadors detectats, perquè s’estableixin els 
passos a seguir (des d’una observació més 
precisa, fins a l’obertura d’una investigació per 
part d’una persona capacitada per saber què i 
com investigar-ho)

3.2.2 Si ens arriba una revelació indirecta, 
el procés és com en l’apartat anterior, ja 
que es tracta d’una sospita d’un tercer. Si 
aquest tercer afirma haver estat testimoni 
d’una situació d’abús, es comunicarà al 
coordinador d’entorn segur, perquè decideixi 
conjuntament amb el superior, director o 
responsable de l’obra. Aquests responsables 
tindran una entrevista amb la víctima per 
confirmar la informació que han rebut i en 
quines condicions (comunicar-ho a l’adult 
responsable o familiar, per exemple). Aquesta 
fase és un moment i un procés molt delicat, 
que no només exigeix una bona disposició, 
sinó “saber fer” i estar preparat.

3.2.3 Si és directament la víctima qui ens 
ho revela (revelació directa), hem de mantenir 
la calma i deixar les nostres pors de banda, ens 
hem de centrar NOMÉS en ESCOLTAR i acollir el 
relat de la víctima, ens hem de creure les seves 
paraules i intentar retenir mentalment cada 
paraula que ens trasllada amb tanta literalitat 
com ens sigui possible.

Començarem per tenir en compte unes 
recomanacions generals.

3.3 RECOMANACIONS PER PROCEDIR 
DAVANT LA NOTICIA D’UNA SITUACIó 
D’ABÚS SExUAL

Sigui quin sigui el mitjà pel qual una obra 
o institució rebi la notícia d’un possible abús 
(qualsevol dels mitjans indicats anteriorment o 
des de la família de la víctima o fins i tot per la 
premsa), és necessari tenir algunes qüestions 
clares abans de començar qualsevol actuació.

3.3.1. Criteris generals per actuar

 Primer, hem de mantenir la calma.

 Hem d’actuar sempre intentant protegir 
l’interès superior del MAV. 

  Cal prevenir situacions que poden 
perjudicar greument el desenvolupament 
integral i el benestar del MAV.

  Cal intervenir de manera coordinada, 
seguint pautes compartides i mútuament 
acceptades com a vàlides.
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 També hem de garantir el dret del MAV a 
ser escoltat en totes decisions que l’afectin. 

 Cal prestar atenció de manera immediata 
i àgil, per evitar retards en la intervenció.

 Hem de buscar la intervenció mínima, 
evitant el maltractament institucional 
generat per la reiteració d’actuacions o per 
actuacions en condicions poc adequades 
(evitar la revictimització)

 Cal possibilitar la valoració, el suport i 
la intervenció terapèutica de les víctimes 
d’abús sexual, siguin o no objecte d’una 
mesura de protecció.

3.3.1.2 Saber ACOLLIR, saber RECOLLIR 
la informació, saber ACTUAR: Escoltar, 
Registrar, Actuar9

En el següent apartat recollim orientacions 
sobre què s’ha de fer, i què no s’ha de fer, en 
una entrevista/conversa. 

Cada situació és única i no hi ha fórmules 
universals. Els experts diuen que l’experiència 
és molt important i que no s’ha de tenir por de 
demanar ajuda.

És bo mantenir la calma, ser discret i no 
expressar inclinacions o prendre partit (ja que 
pot ser que s’acabi demostrant  que algunes 
de les sospites i denuncies són falses, encara 
que siguin ben intencionades). Tanmateix, el 
benestar i la seguretat de la víctima, i fins i tot de 
la pròpia institució (per la responsabilitat legal 
que té) demana que cap sospita o denuncia es 
quedi sense investigar.

Davant qualsevol situació de maltractament 
i abús sexual, el o la professional ha d’escoltar 
el MAV i no qüestionar-li la veracitat del relat, 
així com donar-li tot el suport que necessiti. El 
MAV s’ha de sentir Acollit.

Podria ser que la primera persona en rebre 
la informació no tingués la competència per 
determinar si el relat és cert o no. L’obligació 
d’aquesta persona és escoltar i fer-ne un informe 
NO DIAGNÒSTIC. Només recollir.

3.3.1.1 Escoltar 

Com hem de conduir les converses?

Aspectes que cal tenim en compte:

Hem de fer l’entrevista en un lloc acollidor 
i sense interrupcions.

Asseure’s al costat del MAV (en posició 
L, millor que davant o darrere d’una taula).

Utilitzar un to i timbre de veu moderat.

Mantenir contacte visual freqüent, tot i 
que no continu.

9    Els manuals Keep the Children Safe parlen del 
principi ACT: 1) Actuar segons les pròpies preo-
cupacions, en cas de dubte avançar sempre; 2) 
Centrar-se en el MAV (Children), ja que la protecció 
dels menors ha de ser la consideració més impor-
tant; 3) el Temps és important, és bo assegurar una 
resposta calmada, efectiva, confidencial i apropia-
da a les qüestions de protecció
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CONVERSES NO ESTRUCTURADES CONVERES ESTRUCTURADES
És Informació espontània que el MAV 
dona a la persona de referència i que ens 
hem de creure ja que és la vivència perso-
nal del fet.

Són entrevistes en possibles casos. Es fan 
preguntes per aclarir una sospita d’abús.

Cal mantenir la calma, no deixar-nos por-
tar per les emocions i estar centrats en el 
MAV sense jutjar ni opinar o prendre-hi 
partit.

S’ha de ser prudent en fer preguntes 
suggestives perquè el MAV pot intentar 
complaure l’altre dient-li què creu que 
vol sentir que digui i l’entrevistador amb 
les preguntes que escull pot fer creure al 
MAV que han passat determinats fets.

Hem de deixar espai al MAV per expres-
sar el seu relat i reforçar la intenció del 
MAV d’explicar la seva experiència.

No ens podem guiar per decisions preses 
amb anterioritat o la previsió que hi hagi 
hagut abús.

No podem posposar la conversa. 
Escoltar-lo de forma immediata.

Hem d’estar atents a altres factors o 
situacions d’estrès que puguin explicar els 
comportaments inusuals.

Cal escoltar activament. No fer gaires 
preguntes per no contaminar el relat.

Hem de distingir entre les conductes inu-
suals que requereixen una explicació i les 
peculiaritats específiques de desenvolu-
pament o de personalitat

Hem de mostrar atenció i comprensió. Cal evitar conclusions immediates.
Cal demanar-li que digui què va passar; 
no interrompre’l amb preguntes. Més val 
fer-les un cop hagi acabat l’explicació.

No podem interpretar incorrectament els 
comentaris del MAV

Les preguntes són útils, però han de ser 
obertes (donen més informació)

Es poden fer preguntes tancades (ens 
donen informació específica)

Hem de ser honestos durant la conversa. 
No fer promeses falses que no es poden 
complir (no prometre que no ho sabrà 
ningú).

No podem induir respostes amb les
preguntes. 

No podem mostrar-nos excessivament 
afectats a nivell emocional. 

Hem d’estar atents a les incongruències 
en el relat.
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Atenció amb el contacte físic.

Donar seguretat i tranquil·litat.

3.3.1.2 Registrar

És imprescindible i important realitzar una 
bona documentació de les sospites, les converses 
i les proves. Per això, és necessari que es prenguin 
notes del discurs tan aviat com sigui possible i 
intentar que aquestes anotacions sigui fidels 
al discurs (si és possible, literals) i d’algunes 
conductes “no verbals” (to de veu, plor, mirada 
fugissera...). També cal indicar el dia i hora de 
la conversa:

 Per donar credibilitat en possibles 
procediments penals, ja que les declaracions 
dels MAV afectats es mantenen, en gran 
mesura, sense canvis durant els interrogatoris 
reiterats.

 Permet que les entrevistes al MAV 
siguin com més limitades millor (tant pel 
nombre d’entrevistes com pel nombre 
d’entrevistadors).

Pot evitar a altres persones involucrades 
que se’ls torni a interrogar o disminuir l’estrès 
de les persones afectades.

Pot oferir detalls sobre el desenvolupament 
de símptomes durant una possible 
psicoteràpia en el futur i pot servir com a 
prova per a les companyies d’assegurances.

Per distingir quines decisions són útils i 
quines no ho són tant.

És una prova que els professionals es 
prenen seriosament els fets expressats 
pels MAV.

3.3.1.3 Notificar

Qualsevol professional o voluntari adult té 
l’obligació social, ètica i legal d’actuar en casos 
de maltractament que conegui, inclòs l’abús 
sexual segons la Llei Orgànica 1/96 de 15 de 
gener de protecció jurídica del menor. 

És obligació de qui rep la noticia del fet de 
comunicar-la a la persona responsable del 
Centre (sol ser el Director o Directora) perquè 
s’iniciïn els procediments eficaços amb l’objecte 
de proporcionar l’assistència necessària que 
garanteixi la protecció immediata.

Per això, després d’una revelació o en estar 
al corrent d’un possible cas d’abús, hem de 
notificar immediatament al responsable del 
centre o activitat i a la persona coordinadora 
d’entorn segur (en cas que no siguin ells els 
possibles culpables de l’abús) la informació 
que s’ha rebut, per tal de prendre les mesures 
adequades depenent del cas i decidir des d’un 
inici la manera d’actuar. 

Es poden prendre diferents mesures i 
algunes es portaran a terme simultàniament: 
que una persona capacitada per fer-ho obri una 
investigació, apartar el possibles culpables de 
l’abús, aportar seguretat i les primeres atencions 
necessàries a la víctima (atenció sanitària, 
policial, etc.), informar-ne els serveis socials o 
les administracions pertinents... Per iniciar tot 
procés, primer cal posar en marxa el Sistema 
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d’Entorn Segur. Aquest sistema té un equip en 
cada centre, institució o obra que, en coordinació 
amb l’equip responsable de la Província, valorarà 
la millor actuació en cada cas i prendrà les 
decisions oportunes per iniciar el procés.

3.3.1.4 Donar suport

Mentre el MAV continuï al centre serà 
necessari que el responsable es coordini amb els 
professionals dels serveis que estan intervenint 
en el cas, per tenir coneixement de la situació 
i entendre i interpretar les seves conductes, 
així com oferir espais d’escolta i contenció 
emocional si fos necessari.

Si s’han pres mesures protectores que no 
permeten que la persona afectada assisteixi al 
centre o institució, és aconsellable que es doni 

una explicació als companys i companyes del 
grup, adequada a l’edat, situació i context. 

També s’oferirà suport a l’entorn tant de la 
víctima com de l’investigat.

3.3.1.5 Documentació del procés

L’evidencia inicial i les sospites solen anar 
acompanyades d’un fort sentiment d’inseguretat. 
Això està relacionat amb el fet que els símptomes 
que poden presentar-se com a efectes d’un abús 
generalment no son específics i poden explicar-
se per altres causes, com ja hem assenyalat 
anteriorment.

Durant la documentació de les sospites, 
és molt important diferenciar i registrar de 
forma separada entre el nivell fàctic i el nivell 
reflexiu: 

NIVELL FÀCTIC
(documentació objectiva dels fets)

NIVELL REFLEXIU
(documentació subjectiva de les reflexions 
personals)

Com va sorgir la sospita? Quines reaccions o sentiments em desen-
cadenen aquestes observacions?

Quan vaig fer unes determinades obser-
vacions?

Hi ha altres explicacions possibles per les 
observacions?

Quina informació va compartir el MAV 
amb mi, quan i com?

Què penso que passarà al MEV si no hi ha 
una intervenció?

Quina informació va compartir un tercer 
amb mi, quan i com la va compartir?

Quines mesures he de prendre?
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Un cop finalitzades les actuacions 
es realitzarà un informe que serà tramès 
a la Responsable d’Entorn Segur de la 
Província perquè, d’acord amb la LOPD, 
quedi registrada cada situació que s’hagi 
pogut produir en cada institució, centre 
o obra de la Companyia i les actuacions i 
conclusions finals de tots els passos que 
s’han dut a terme tant amb el culpable de 
l’abús com amb la víctima i el seu entorn, 
dins del centre on s’hagin produït els 
fets. Quan aquest procés hagi finalitzat, 
el cas es considerarà tancat. 

 Aspectes que s’han de tenir en compte per fer una bona documentació del cas.

DOCUMENTACIó

3.4 PRINCIPALS ACTUACIONS:

POsiBLE CAs D´ABús

 per detecció
 per sospita

 per revelació indirecta
 per revelació directa

 per correu: proteccion@jesuitas.es

Derivació immediata al S.E.S. (director o coordinador 
en l’obra) que informen al Delegat del sector i a  
la Responsable d’Entorn Segur de la Província

Raons per les  
quals es va iniciar  
una intervención 

Guardar els registres en  
un arxiu protegit sota la  

custòdia del Responsable/ 
Coordinador SES de l’obra

Descriure l’entorn i les 
circumstàncies

No “organitzar” 
(canviar l’ordre de) 

la narració

Indicar el lloc i el temps: 
com es va revelar

Registrar de manera 
immediata

Paraules exactes 
del MAV: literals

Separar el nivell 
fàctic del 

nivell reflexiu

Documentar les reflexions 
personals per separat
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AGRESSOR

MESURES 
CAUTELARS

VíTIMA

MESURES 
DE SEGURETAT

ENTORN

ATENCIó
COMUNICACIó

PREVENCIó
Investigació en àmbit civil i/o  

canònic, si procedeix
Escolta i atenció  

primera

POSSIBLES DIAGRAMES DE FLUX
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SI
NO

trACtAMEnt DE sOsPitEs i DEnúnCiEs

Recepció de la sospita/denúncia (amb atenció a la 
escripció objectiva de la situació, prenent notes, si cal).

Elevar-ho a l’agent de SES o al  
Director/a de l’obra. Es reuneixen per 

a una “avaluació preliminar” 
de la situació.

L’agent és 
col·laborador 

voluntari?

S’obre una acció 
disciplinària/
institucional?

S’obre una acció 
disciplinària/
institucional

Posada en 
pràctica de noves 

mesures de  
protecció.

Acabar el registre 
d’incidència interna.

Tancament del procés.

hi ha noves mesures 
de protecció a posar 

en pràctica?

hi ha alguna altra 
mesura disc./inst. a 
posar en pràctica?

L’obra posa en pràctica les 
mesures disciplinàries/

institucionals adequades.

S’estableix la possibili-
tat d’un delicte?

La víctima roman en 
situació de perill?

L’obra aconsegueix
 intervenir en la situació 

de perill?

L’obra intervé allunyant la 
víctima de la situació de perill.

hi ha algun altre suport 
que l’obra pugui donar  

a la víctima?

va ser una incidència  
interna?

hi ha noves accions de preven-
ció per posar en funcionament?

Acabar el registre  
d’incidència externa.

Comunicació obligatòria a 
les autoritats (Administració 

educativa, fiscalia, policia, etc.) 
que doni inici al procés criminal 

(paral·lel al tractament de la 
possible situació de perill).

Derivar a entitats de 
“segon grau” (Protec-
ció de menors, serveis 
d’emergència social…) 

acompanyant i ajudant 
en el que calgui o se 

sol·liciti.

L’obra dona suport a la 
víctima (tractaments, 

acompanyaments, etc.).

Posada en pràctica 
de noves accions  

de prevenció.
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institucions de “segon nivell” (fiscalia de 
menors, serveis socials, etc.). En aquest 
cas l’obra intentarà estar disponible per 
acompanyar i col·laborar en tot allò que sigui 
necessari o requerit.

b. Si l’obra assumeix el tractament de 
la situació de perill, s’ha d’establir un pla 
d’acció (per exemple, posar-se en contacte 
amb la família, conèixer millor la situació). 
S’ha de mantenir oberta la possibilitat de 
recórrer a entitats de nivell superior, si la 
situació ho requereix.

3. De la mateixa manera que s’ha d’allunyar 
la situació de perill, sorgeix la qüestió de si 
l’obra pot fer alguna cosa més per la víctima, 
sempre d’acord amb la família o amb els 
tutors legals o el propi interessat, en cas de 
ser un adult no dependent. S’han d’activar 
tots els mitjans necessaris.

4. Seguidament, s’ha d’analitzar si es tracta 
d’una incidència interna o externa. En el cas 
de ser una incidència externa (que correspon, 
a la pràctica, a una situació d’abusos fora 
de l’obra), l’última qüestió és si hi ha alguna 
acció de prevenció que l’obra pugui portar 
a terme, per disminuir o eliminar el risc que 
pugui haver-hi nous casos (per exemple, la 
formació de les víctimes per l’autoprotecció, 
formació parental per a les famílies i altres 
responsables dels MAV, etc.). I es tanca el 
procés, quan s’acaba el registre d’incidència 
externa.

Si es tracta d’una incidència interna (que 
significa, a la pràctica, l’existència d’abusos 
dins de l’obra per part del treballador o 
persona voluntària):

3.4.1 L’inici del procés

En el cas de la manifestació d’una sospita 
o denuncia, la coordinadora/l’encarregat fa, 
conjuntament amb el director/directora, 
una “avaluació preliminar” a partir de les 
dades que ha rebut (pot, en cas que sigui 
necessari i de forma discreta, esbrinar-ne 
més detalls unilateralment). Pot haver-hi 
sospites o denuncies que es considerin no 
reals en fase preliminar. En aquest cas es 
tancaria el procés.

     
En cas que es consideri necessari o prudent 

investigar i actuar amb més cautela o precisió, 
es segueixen aquests passos:

     
1. Si se tracta d’una situació en què pugui 
existir la possibilitat d’un delicte, és obligatori 
comunicar-lo a les autoritats judicials 
(fiscalia, policia, etc.), que si ho consideren 
oportú, iniciaran el procés penal (paral·lel al 
procés intern).

2. La següent qüestió és si la víctima roman 
en situació de perill. Si es que sí, llavors l’obra 
ha d’avaluar si està capacitada per tractar 
la situació. Els centres educatius i altres 
institucions públiques i privades pertanyen 
al conjunt de les anomenades “entitats amb 
competència en matèria d’infància i joventut”, 
i per això han d’assumir el “primer nivell” 
en el tractament de les incidències amb 
menors. Això mateix succeeix, en alguns 
casos, en referència amb incidències amb 
adults vulnerables.

a. En cas que l’obra no sigui capaç de 
tractar la situació, ho ha de notificar a les 
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capaces de prevenir noves incidències 
semblants.

d. Finalment, se tanca el procés quan s’ha 
finalitzat el registre d’incidència interna.
     

3.4.1.1 Actuació amb la persona acusada

Si es tracta d’un laic o laica
El Coordinador d’Entorn Segur i el Director o 

Superior de l’obra l’entrevisten conjuntament per 
comunicar-li la informació rebuda. El Director 
o Directora de l’obra l’informarà que té dret 
a ser acompanyada per algú de confiança 
o representant dels treballadors en aquesta 
entrevista.

Si se tracta d’un religiós
La Coordinadora d’Entorn Segur i una persona, 

nombrada pel Pare Provincial, l’entrevisten 
conjuntament per comunicar-li la informació 
rebuda. El P. Provincial l’informarà que té dret 
a ser acompanyat per algú de confiança.

3.4.2 Altres elements que s’han  
de tenir en compte

Queden alguns elements importants que cal 
tenir presents en el tractament de les incidències:

Durant tot el procés s’han de respectar, 
en primer lloc, la seguretat i benestar de 
la víctima. Si es considerés necessari, es 
pot associar al procés una “persona de 
confiança” de l’obra que sigui pròxima a 
la víctima i/o a la seva família. També s’ha 

a. Si la persona en qüestió és treballadora 
o voluntària, el director o directora ha de 
prendre la decisió de si inicia o no un procés 
disciplinar (en el cas d’un treballador de 
l’obra), un diàleg o l’acomiadament o 
rescissió (en el cas d’un voluntari o un 
prestador individual de serveis) o posar-
se en contacte amb l’entitat prestadora de 
serveis (en el cas que sigui una persona 
externa contractada a l’obra). S’han de tenir 
en compte els elements i les explicacions 
que hem donat, el reconeixement de la falta i 
la gravetat de la incidència i la reincidència. 
El resultat final del procés pot anar des de 
l’arxiu – d’una banda –, a l’acomiadament 
per  causa procedent, rescissió del contracte, 
acomiadament de la persona voluntària 
o el requeriment de substitució de la 
persona treballadora a l’entitat prestadora 
de serveis (o la rescissió del contracte 
amb aquesta entitat) – de l’altra. Per les 
implicacions legals, sembla necessari que 
totes aquestes situacions (excepte les que 
estan relacionades amb el voluntariat) siguin 
dirigides o acompanyades per un jurista, que 
segueixi tots els procediments previstos en 
la legislació pertinent.

b. Apareix també la qüestió de si s’ha de 
posar en pràctica alguna mesura disciplinar o 
institucional, lligada a la incidència: mesures 
disciplinaries en el cas que els actors hagin 
estat altres MAV (en aquest cas també es 
seguiria la legislació permanent, en cas que 
existeixi, aplicable a la situació); accions de 
comunicació interna i/o externa, etc.

c. Abans de tancar el procés és pertinent 
preguntar-se si és necessari o aconsellable 
l’activació de noves mesures de protecció, 
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investigant. En cas que fos necessari el contacte 
amb la premsa, llavors no hauria de dir-se res si 
no estem en contacte amb l’equip de mitjans de 
comunicació de la província (que, evidentment, 
també pot ajudar-nos en la comunicació interna).

Com s’ha dit anteriorment, el tancament del 
procés ha d’incloure sempre la qüestió dels 
aprenentatges obtinguts. S’ha de preguntar 
si hi ha millores que es poden posar en 
pràctica en la institució com noves regles 
o procediments. 

En cas que es conclogui que la persona 
sospitosa era innocent, s’han de fer tots els 
passos necessaris per reparar les possibles 
conseqüències negatives que hagi patit.

3.4.3 Terminis

Tot i que cada situació és única, el manual 
SES indica alguns terminis per al tractament 
de la manifestació de sospites o denuncies. 
La prioritat que s’atorga a la investigació dels 
fets i a la resolució de les situacions també és 
una expressió del compromís de l’obra i de la 
Província amb la protecció i atenció dels MAV.

Els terminis indicats són els següents:

En el cas que hi hagi la possibilitat d’un 
delicte i/o la víctima estigui en una situació 
de perill, la incidència s’ha de tractar en un 
termini màxim de 24 hores, i si és possible 
el mateix dia.

La resta d’incidències s’han de tractar en 
un termini màxim de tres dies hàbils.

d’estar molt atent a possibles temptacions 
d’agressivitat i “venjança” per part de la 
persona acusada.

Fins i tot quan es tracti d’una incidència 
interna i el sospitós sigui un treballador 
o voluntari, s’ha d’avaluar si és bo un 
“allunyament preventiu” fins que els fets 
estiguin totalment aclarits. 

No hem d’oblidar, mentrestant, que la 
persona és innocent fins que no es provi la 
seva culpabilitat, i se l’ha de tractar d’aquesta 
manera. 

En cas que l’acusat sigui un jesuïta, la 
Responsable Provincial del SES ha d’estar 
avisada perquè, amb el P. Provincial, estudiïn 
la conveniència d’iniciar un procés canònic.

També pot passar que la persona acusada 
sigui el propi responsable o una persona 
de la direcció. En aquest cas s’ha de 
recórrer sempre a una autoritat superior i 
al responsable Provincial.

Un altre principi que cal mantenir durant 
tot procés és el de la confidencialitat. En 
l’Annex 9, sobre les normes que cal tenir 
en compte d’acord amb la LOPD, es poden 
ver les mesures que s’ha de realitzar quant 
al maneig d’aquesta informació d’alta 
sensibilitat.

Tanmateix, és també necessari donar algunes 
explicacions simples als treballadors de l’obra, 
per evitar rumors i acusacions. Hem de parlar 
poc, fer referència a les dades objectives i no 
podem prendre-hi partit ni treure’n conclusions. 
Només hem de manifestar que la qüestió s’està 
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S’ha d’actuar amb diligència i celeritat i 
s’ha d’evitar “enrocament” (dilació indeguda).

Si s’ha iniciat un procés d’àmbit jurídic 
(procés disciplinar a un treballador o 

treballadora, procediment disciplinar a un 
alumne o alumna o a algun dels voluntaris, 
etc.), s’han de seguir amb rigor els terminis 
previstos en la llei.
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DIFUSIó
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La posada en escena del Sistema d’Entorn 
Segur (SES) en les obres serà coneguda  sobretot 
pels treballadors i voluntaris que hagin fet la 
Formació Inicial, que coneguin el manual i que 
hagin firmat el Compromís de Coneixement i 
Adhesió. És important que el “cercle” es vagi 
ampliant, tant per als MAV i altres beneficiaris 
(perquè siguin conscients d’aquesta preocupació 
de les obres i dels treballadors i voluntaris que 
hi treballen), com per l’exterior (perquè creixi i 
es difongui una cultura de protecció i atenció 
als MAV).

4.1. DIFUSIó INTERNA

A nivell intern de les obres, està previst que 
el Sistema d’Entorn Segur (SES) es faci públic 
d’aquesta manera:

  Cartells senzills amb la informació 
bàsica del Sistema d’Entorn Segur (SES) i 
de les diferents formes de contacte amb 
el Coordinador i Subcoordinadors del SES.

  Fulletons senzills que s’oferiran als 
beneficiaris i associats en moments 
d’inscripció en les activitats, trobades, etc.  

Quant a les diferents formes de recepció de 
sospites i denuncies:

 Cada obra col·locarà a la seva pàgina web 
institucional la referència al Sistema d’Entorn 

Segur (SES) i el contacte de correu electrònic 
i telefònic del Coordinador o Coordinadora 
del SES. També s’oferirà online la “bústia 
anònima d’atenció”: proteccion@jesuitas.
es. També ha de figurar a la pàgina web de 
la PECJ, amb la referència al Responsable 
Provincial SES.

 Cada obra ha d’estudiar la possibilitat de 
tenir una bústia de correu de recepció de 
sospites i denuncies. Si fos així, s’hauria 
de redirigir la bústia central: proteccion@
jesuitas.es, d’acord amb l’assessorament 
rebut per l’empresa consultora en matèria 
de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD).

4.2. DIFUSIó ExTERNA

La difusió “externa” del Sistema per part de 
les obres i de la PECJ es realitzarà:

 En la pàgina web de cada obra hi haurà una 
referencia al Sistema d’Entorn Segur (SES), 
amb un enllaç a la pàgina SES de la PECJ.

 En la pàgina web de la PECJ es podrà 
descarregar i compartir lliurement el manual 
SES.

 Cada institució haurà d’incloure en el seu 
informe o memòria anual una referència i 

DiFUsió

DIFUSIó
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avaluació breu al Sistema d’Entorn Segur 
(SES) que està en funcionament.  

 La PECJ també presentarà anualment una 
memòria “agregada” de les diverses obres.
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AvALUACIó
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5.1 En cada obra 

Cada obra incorporarà els següents 
mecanismes d’avaluació i de millora continua:

 Hi haurà una sessió d’avaluació anual 
en equip, coordinada pel Coordinador del 
SES, per rebre avaluacions, crítiques i 
suggeriments.

 El Coordinador té també la funció de la 
millora anual del Mapa de Riscos, a partir 
de l’experiència, reflexió i incidències que 
hagin tingut lloc, proposant a l’obra mesures 
de protecció.

 La posada en pràctica inicial del SES 
no ha pogut contar amb la col·laboració 
activa dels beneficiaris de les institucions 
i per això s’han de preveure formes de 
promoure aquesta participació en les futures 
avaluacions anuals.

5.2 En la Província d’Espanya de  
la Companyia de Jesús

La província incorporarà els següents 
mecanismes d’avaluació i de millora continua:

 Recollida anual dels números i característiques 
de les consultes i incidències de les obres, de 
forma que s’aconsegueixi obtenir i fer visible 
una “visió global” de la Província.

 Se celebrarà una sessió anual d’avaluació 
presencial amb els coordinadors del SES per 
recollir experiències i suggeriments de millora 
del sistema.

 A partir de les avaluacions i suggeriments 
que rebem, es programaran noves formacions.

 El SES serà revisat millorat en un termini 
màxim de tres anys des de la data de 
publicació.

AVALUACió
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AnnEx 1. sOBrE MitEs i rEALitAts

MITE REALITAT
Els delinqüents sexuals 
són esgarrifosos i tenen 
un aspecte estrany.

Els delinqüents sexuals se’ns poden presentar amb molta 
normalitat. La majoria va a treballar i participa en la vida 
comunitària sense cridar l’atenció.

Els delinqüents sexuals 
són “vells verds”.

La majoria dels delinqüents sexuals cometen el seu primer 
delicte durant l’adolescència i continent fins que són cap-
turats. Si bé és cert que la majoria dels delinqüents sexuals 
són homes, és inexacte caracteritzar-los com a “vells”.

Els desconeguts són 
l’amenaça més impor-
tant per als menors o 
persones vulnerabilitat.

La imatge tradicional del “desconegut” com a pederasta o 
agressor és errònia.

La persona que comet 
un abús va patir abusos 
sexuals durant la seva 
infància.

Algunes persones que abusen sexualment de nens van pa-
tir abusos sexuals en la infància. Tanmateix, la majoria de 
les persones que han patit abusos sexuals NO es convertei-
xen en delinqüents sexuals. Investigacions recents han tro-
bat que els delinqüents sexuals han experimentat abusos 
físics i emocionals, incloent intimidació, al llarg de la vida.
Això sembla ser un factor en els comportaments sexual-
ment abusius.

Les dones mai no abu-
sen sexualment de 
menors o persones en 
vulnerabilitat.

Tot i que la majoria dels delinqüents sexuals són homes, 
també s’han vist casos de dones que cometen abusos.

L’abús només passa una 
vegada i no es torna a 
repetir. 

Es estrany que un delicte sexual es produeixi només una 
vegada. Els delinqüents sexuals tenen un compromís li-
mitat amb el canvi, perquè ja han traspassat els límits 
legals, socials i ètics substancials per cometre el delicte. 
El tractament en els  delinqüents sexuals adults, tot i que 
important, ha demostrat fins ara tenir un èxit limitat per 
prevenir la reincidència. Tanmateix, el tractament per als 
delinqüents sexuals adolescents sembla que té resultats 
més positius.
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MITE REALITAT
La incidència de l’abús 
sexual és extremada-
ment exagerada
i és més sensacionalis-
me periodístic.

La majoria d’històries d’abús sexual mai no es fa públiques. 
Un 95% dels delinqüents sexuals no tenen condemnes pe-
nals per aquests delictes. A tot estirar, s’estima que només 
un 10% dels delinqüents són processats i només la meitat 
no són condemnats.
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OBJECTIU 1: LA PREVENCIó DE L’ABÚS 

SExUAL A LA NOSTRA ORGANITZACIó 

1.2. ESTABLIR BONES PRÀCTIQUES 

PREVENTIVES. 

 És a dir, establir una manera d’actuar que 
faciliti un entorn segur i la pròpia protecció dels 
treballadors o voluntaris. Tots els adults que 
tenen contacta habitual amb menors d’edat ha 
de conèixer bé el seu rol, quina és a seva feina 
i realitzar-la de manera professional: 

 1. Les mostres físiques d’afecte han de fer-
se tocant zones “segures” com l’esquena, 
espatlles cap, braços... En el nostre context 
cultural és habitual que mestres i monitors 
abracin, agafin a coll i facin petons a nens 
petits, i també que s’abraci i facin petons 
a nens més grans i adolescents. Aquestes 
mostres d’afecte tenen uns límits socialment 
acceptats: els petons es fan a la galta (o on 
el nen petit s’acaba de donar un cop), no 
s’abraça a la força ni amb excessiva pressió 
o durada i no es toquen zones íntimes o 
erògenes (cuixes, natges, pits, genitals).

2. Cal respectar la integritat física del nen; 
permetre-li rebutjar mostres d’afecte fins i 

tot en el cas que siguin benintencionades. 

3. Hem d’evitar quedar-nos a soles amb un 
nen o nena.

4.  Hem d’examinar un nen o nena malalts o 
ferits en presència d’un altre adult.  

5. S’ha de parlar en privat amb un nen/a 
en un entorn visible per la resta. Les sales 
amb porta o paret de vidre són una molt 
bona solució.  

6. Cal deixar la porta oberta quan es parla 
amb un nen/a en un despatx o habitació 
que no té porta o paret de vidre. O bé parlar 
amb ell en un espai exterior on altres adults 
puguin veure’ls. També podem indicar als 
pares la situació en què el menor es trobarà a 
soles amb un adult o si ha tingut un contacte 
físic rellevant (per exemple, un massatge a 
una cama després d’haver tingut una lesió). 
En aquest sentit, l’organització pot portar a 
terme una estratègia de màxima visibilitat 
en l’edifici on atén els MAV: instal·lació de 
finestres a les portes o canvi a portes de 
vidre, bona il·luminació de totes les àrees, 
política de “porta sempre oberta”, etc.

7. Prohibició absoluta de jocs, bromes o 
càstigs que impliquin despullar-se, fer-se 
petons, o altres conductes que puguin tenir 
connotació sexual. 

AnnEx 2. BOnEs PrÀCtiQUEs  
PEr AL BOn trACtE
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els i les adolescents manifesten sentiments 
i enamorament d’un adult (entrenadors/es, 
professorat, monitores, formadors, etc.). 
L’adult no pot respondre a aquest tipus 
d’afecte, sinó que ha d’establir de forma 
sensata i amb bones maneres els límits 
adequats de comportament i relació.

15. La presa d’imatges dels menors es farà 
amb els mitjans del centre (càmeres de fotos, 
de vídeo...), mai amb material personal del 
treballador. Aquestes imatges es guardarà 
en un arxiu únic i el responsables del centre 
o associació en serà l’únic responsable.

La direcció del centre o servei o qui tingui la 
funció de supervisió ha d’actuar sempre que el 
professorat/monitors/voluntaris vulnerin o no 
segueixin les bones pràctiques preventives del 
protocol. L’actuació de la direcció pot anar d’una 
simple indicació o suggeriment de millora a un 
toc d’atenció, o, en l’altre extrem, una advertència 
seriosa o directament l’obertura d’un expedient 
o l’acomiadament.

L’última modificació de la Llei Orgànica 
1/1996 de protecció jurídica del menor estableix 
que (Art. 13.5):  És requisit per l’accés i exercici de 
les professions, oficis i activitats que impliquen 
contacte habitual amb menors, el fet de no haver 
estat condemnat per sentència ferma per cap 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, 
que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament 
sexual, exhibicionisme i provocació sexual, 
prostitució i explotació sexual i corrupció de 
menors, així com per tracta de sers humans. 
A tal efecte, qui pretengui accedir a aquestes 
professions, oficis o activitats haurà d’acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l’aportació 
d’una certificació negativa del Registre Central 

8. Com que el càstig físic està prohibit, no pot 
justificar-se contacte físic per aquest motiu.  

9. Prohibició de patentes. 

10. Haurem d’avisar i informar als pares 
de sortides amb pernoctació, assegurar 
un número suficient d’acompanyants i 
organitzar allò que sigui necessari perquè 
els nens/nenes passin la nit adequadament. 
No es permet compartir habitacions d’hotel 
o tendes amb adolescents o infants, a no sé 
que tingui una justificació clara. 

11. Els professors o monitors esportius o 
de colònies no poden entrar als vestuaris,  
lavabos ni dutxes si hi ha menors, i si han 
de fer-ho per raons educatives o de control, 
haurien d’entrar-hi dos adults i del mateix 
sexe que els menors. Si no és estrictament 
necessari, s’ha de mantenir la distància dels 
menors que s’estan canviant o dutxant. 

12. Prohibició de mantenir trobades o 
comunicacions amb alumnes fora del 
context escolar/esportiu/etc., ja siguin 
presencials, per correu electrònic o mòbil o 
en plataformes socials alienes a les oficials 
del centre o grup. 

13. Evidentment, és motiu immediat 
d’acomiadament qualsevol relació 
sentimental d’un adult amb alumnes/
jugadores/etc. menors d’edat. 

14. Els sentiments d’afecte i/o enamorament 
cap a professors o monitors sovint responen 
al fet que es consideri l’adult/a com a ídol. 
La persona adulta ha de se conscient de la 
seva responsabilitat en les situacions en què 
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desembre, pel qual es regula el Registre Central 
de Delinqüents Sexuals

de delinqüents sexuals. Aquest Registre es 
regeix per Real Decret 1110/2015, de 11 de 

Algunes obres ja tenen polítiques ben 
definides sobre l’ús d’imatges (fotografia i vídeo) 
i de comunicació entre l’equip i els beneficiaris. 
Novament, el manual PES no pretén substituir-
les ja que estan en constant evolució i canvi, 
en el nivell de legislació i en el nivell del que es 
consideren bones pràctiques. Aquí presentem un 
conjunt de principis que tots hem de seguir, que 
recullen alguns imperatius legals i que promouen 
el bon tracte i el respecte als MAV a qui servim.

3.1 ÚS D’IMATGES

3.1.1 Indicacions per a les obres

El principi legal que hem de tenir en compte 
és que no s’han d’obtenir, emmagatzemar, fer 
servir i divulgar imatges sense autorització de 
les persones que hi apareixen o, en el seu cas, 
dels seus representant legals.

Destaca la qüestió de les imatges captades, 
al servei de l’obra, en esdeveniments públics i 
espais institucionals. La pràctica consensuada 

és que les imatges siguin fetes de lluny, 
d’esquena, de costat o pixelades, de manera 
que les persones no puguin ser identificades (i és 
que el dret a la imatge en la privacitat preval per 
sobre dels interessos d’altri i de la pròpia obra). 
Es suggereix que siguin fotògrafs professionals 
els qui facin la cobertura d’aquests actes i han 
d’esta degudament acreditats i familiaritzats 
amb aquestes regles. En tot cas, en imatges 
que no compleixin aquestes condicions, s’ha de 
demanar autorització als familiars/representants 
legals dels MAV.

3.1.2 Indicacions per als col·laboradors, 
voluntaris, MAV i altres

Els col·laboradors i voluntaris no poden 
gravar imatges de persones, espais i activitats 
de l’obra sense autorització explícita. Si 
s’ha obtingut l’autorització, es seguiran les 
instruccions indicades per l’obra.

Quant als MAV i altres usuaris de l’obra 
(especialment els familiars/responsables legals), 

AnnEx 3. ús D’iMAtGEs i tiC
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de software que bloquegen l’accés a llocs web 
il·legals o de contingut inadequat (pornografia, 
descàrregues il·legals, etc.).

3.2.2 Indicacions per als col·laboradors, 
voluntaris, MAV i altres

Està prohibit l’ús de la infraestructura 
informàtica de la institució (a través dels 
ordinadors o xarxes de cable o Wi-Fi) per 
qualsevol tipus d’ús il·legal (accés a llocs web 
il·legals, que no respectin els drets d’autor, etc.).

El mateix “principi de prudència” que 
s’empra per a les comunicacions presencials 
entre col·laboradors/voluntaris i més, s’ha 
d’utilitzar per a les comunicacions digitals. 
Les comunicacions amb els MAV han de fer-
se a través dels seus responsables legals i pels 
canals oficials de la institució (per exemple, 
compte de correu institucionals). Gran part 
d’aquesta comunicació es pot fer de forma 
general/massiva i no individualitzada. Poden 
haver-hi circumstàncies en les quals es faci 
necessari l’ús d’una comunicació directa i/o 
intercanvi de contactes personals (e-mail i/o 
telèfon). Tanmateix, s’ha d’utilitzar amb cautela 
i per raons sempre justificades.

La “amistat” a les xarxes socials també es 
prohibeix als col·laboradores, pel fet que la seva 
relació amb els MAV és de caràcter professional. En 
el cas que això succeeixi en el context d’activitats 
informals o de voluntariat, on fos necessari per 
raons d’organització (i sempre amb coneixement 
de la institució) la pertinença a grups (“xats”) on 
hi hagi persones adultes i MAV, no s’ha d’obviar 
la responsabilitat de no provocar situacions que 
puguin generar ambigüitat.

se’ls ha d’ajudar a percebre i adoptar aquests 
mateixos principis i normes. Aquest aspecte és 
d’importància creixent arran de les capacitats 
tecnològiques actuals dels telèfons mòbils i 
altres aparells d’enregistrament.

3.1.3 Pràctiques que s’han de promoure

Hi ha d’haver una tendència que les imatges 
captades (sempre en les condicions legalment 
exigides) ofereixi una visió positiva, representi 
l’activitat de la institució i no alimentin/reforcin 
estereotips o prejudicis.

No s’han de gravar imatges i situacions que 
potencialment puguin avergonyir o que revelin 
hàbits dels usuaris de l’obra (de forma que no 
en comprometin la seguretat).

3.2 USO DE LES TIC

3.2.1 Indicacions per a les obres: cal seguir 
les normes legals establertes en els codis 
actuals sobre la protecció de dades 

El principi legal que s’ha de seguir és el de la 
confidencialitat de totes les dades personals de 
col·laboradors, voluntaris i beneficiaris (que no 
només inclou les dades biogràfiques, domicili i 
contactes, sinó també les notes obtingudes en 
context escolar, proves mèdiques, avaluacions 
de l’exercici de tasques, etc.).

Els equips informàtics, d’acord amb la llei de 
protecció de dades, han de tenir els accessos 
protegits identificats amb nom d’usuari i 
contrasenyes. Es recomana també l’ús de filtres 
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de dades personals (que inclogui imatges 
comprometedores i dades financeres) i la 
subsegüent extorsió online. 

Finalment, s’aconsella a tothom l’ús 
respectuós dels mitjans digitals, evitant 
conductes inadequades o il·legals (la falta de 
respecte pels drets d’altres, la divulgació de 
dades falses, l’ús de llenguatge discriminatori 
i ofensiu, la infracció dels drets d’autor, l’accés 
a llocs web il·legals, etc.). Des dels treballadors 
i voluntaris als MAV, tots d’alguna manera 
representen la institució.

El no compliment de les indicacions sobre 
l’ús d’imatges i TIC, per part dels treballadors 
i voluntaris, podrà originar un procés de 
“incidència interna”. Els incompliments greus 
poden justificar l’obertura d’un procés disciplinar.

3.2.3 Pràctiques que s’han de promoure

En el món globalitzat digital on vivim, on tot 
es monitoritza i tot queda registrat per sempre, 
és fonamental l’ús de la prudència i de la cautela. 
Per això s’aconsella a tots els membres que 
evitin donar massa informacions sobre ells 
mateixos (hàbits i llocs on solen anar, ús de 
geolocalització, exposició de fotos íntimes o 
provocatives, etc.), així com també protegir-se 
contra desconeguts (requeriments d’amistat, 
filtres de privacitat).

Sobretot, els menors són avui subjectes 
a diferents perills a Internet: a més del 
cyberbullying, s’ha estès el sexting (intercanvi 
de continguts eròtics/sexuals), o grooming 
(una persona adulta que es guanya la confiança 
d’un menor amb finalitats sexuals), o el robatori 

AnnEx 4. OriEntACiOns PEr AL sECtOr EDUCsi

Prevenció en l’àmbit d’aplicació. Gestió de 
situacions de risc en les activitats per segments 
d’edat

Una vegada s’han establert les bases de la 
prevenció del maltractament i, en concret, dels 
abusos sexuals a MAV, a través de la promoció 
de bons tractes, de definir el codi de conducta 

a seguir i de determinar les intervencions 
contingudes als diversos nivells de prevenció, 
ens disposem a analitzar el nostre àmbit 
d’aplicació concret per a la prevencó10.

 10  En aquesta primera edició del manual, els 
exemples fan referencia només a centres educa-
tius d’educació formal (Infantil, Primària, Secun-
dària, Batxillerat, FP)
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per trams d’edat. Hi recollim activitats habituals 
que es porten a terme en els centres escolars 
i els riscos potencials que poden comportar, 
determinant possibles accions que previnguin 
aquests riscos. En realitat, constitueixen una 
manera de detallar i concretar quins dels 
comportaments especificats en l’apartat anterior 
cal promoure, evitar i prohibir.

Per això, en primer lloc, incloem les taules 
que recullen les mesures per minimitzar risc en 
les diferents activitats que es realitzen en els 
centres escolars per trams d’edat i, en segon 
lloc, la guia per l’elaboració dels mapes de risc 
que serà necessari dissenyar en cada centre.

A continuació, incloem les següents taules 

PROJECTE: 0 a 3 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Espai de guarda/ 
programes de 
“bon dia”.

Fotos, preferències per algun MAV, 
contacte inadequat.

Prohibició de fer fotos, ex-
pressar preferències amb 
algun MAV.
Prohibició de fer obsequis 
o favors.
Cal tenir sempre una 
persona de referència / 
guarda a l’escola per de-
manar ajuda en cas d’un 
incident.

WC, necessitat de 
canviar els bol-
quers o la roba

Acompanyar el MAV al WC, que-
dar-se sol amb el MAV, fotos, toca-
ments.
Activitat que realitza una sola per-
sona de l’equip.

L’adult no es tanca al WC 
amb el MAV. Cal deixar les 
portes obertes. Els altres 
adults estan pendents de 
l’acció fins que finalitza.

Estona de dor-
mir / descanso al 
migdia

Pot haver-hi un acostament ina-
propiat als alumnes.
Moment de certa intimitat i obscu-
ritat on hi pugui haver tocaments.

Els alumnes dormen o 
descansen a les estores.
Es recomana la presència 
de dos adults.

Sortides i 
activitats

Utilització de les sortides o acti-
vitats com a moment de contacte 
informal inapropiat amb l’alumnat.

En cas que l’adult acom-
panyant hagi d’esperar 
la família perquè vinguin 
tard a recollir l’alumne, 
sempre ho farà dins de les 
dependències de l’escola o 
en un espai públic en cas 
que el retorn no es realitzi 
a l’escola.
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PROJECTE: 0 a 3 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Estones d’esbarjo Situació d’apropament i/o relació 
física inadequada en llocs poc 
visibles, lavabos, etc.

La vigilància sempre ani-
rà a càrrec de més d’una 
persona adulta.
Cal anar en compte en la 
vigilància dels espais que 
estiguin menys visibles.
Es recomana que els es-
pais no siguin compartits 
per alumnat de diferents 
moments evolutius.

En cas que un 
alumne/a es 
faci mal

Vulnerabilitat per fer tocaments 
inapropiats.

Sempre que sigui possi-
ble, acompanyar-lo a in-
fermeria.
En cas de necessitat, es 
faran les cures en un es-
pai públic i en presència 
d’algun company o com-
panya.

Desplaçaments 
per dins de les 
dependències 
escolars 

Trobades inapropiades amb adults 
o alumnes més grans.

Els alumnes sempre ani-
ran acompanyats d’un al-
tre MAV de la seva edat.

PROJECTE: 3 a 7 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Espai de guarda Fotos, preferències per algun MAV, 
contacte inadequat.

Prohibició de fer fotos, ex-
pressar preferències amb 
algun MAV.
Prohibició de fer obsequis 
o favors.
Cal tenir sempre una 
persona de referència / 
guarda a l’escola per de-
manar ajuda en cas d’un 
incident.

WC, necessitat de 
canviar la roba

Acompanyar el MAV al WC, que-
dar-se sol amb el MAV, fotos, toca-
ments.
Activitat que realitza una sola per-
sona de l’equip.

L’adult no es tanca al WC 
amb el MAV. Cal deixar les 
portes obertes. Els altres 
adults estan pendents de 
l’acció fins que finalitza.



entornsegur

PROJECTE: 3 a 7 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Tutoria de segui-
ment o atenció 
individualitzada

Situació de relació individual o ín-
tima que es pot utilitzar per obte-
nir informació i establir una relació 
inadequada.

Es duen a terme sempre 
a la classe o en un espai 
habitual de l’alumne, amb 
la porta oberta.
Els companys de l’equip o 
els coordinadors n’estaran 
al corrent.

Trucades a 
usuaris

Trucar a algun usuari i fer-ne un 
mal ús.

Utilitzar el telèfon del cen-
tre.
Seleccionar l’opció de no 
mostrar el número de mò-
bil si s’hi ha de parlar.
En cap cas es facilitaran 
les dades personals.

Missatges de 
correu

Utilitzar el correu del MAV per 
enviar missatges inadequats.

Els pares o responsables 
legals tenen accés al cor-
reu de l’alumne.

Estona de dormir 
al migdia

Pot haver-hi un acostament ina-
propiat als alumnes.
Moment de certa intimitat i obscu-
ritat on hi pugui haver tocaments.

Els alumnes dormen o 
descansen a les estores.
Es recomana la presència 
de dos adults.

Estona de dormir 
en cas de convi-
vències o altres 
sortides acadèmi-
ques

Pot haver-hi un acostament ina-
propiat als alumnes.
Moment de certa intimitat i obscu-
ritat on hi pugui haver tocaments.

Cap acompanyant pot 
dormir sol en una habita-
ció amb un MAV.
En cas que un MAV neces-
siti cures específiques, es 
faran en presència de la 
resta d’adults.

Sortides i 
activitats

Utilització de les sortides o acti-
vitats com a moment de contacte 
informal inapropiat amb l’alumnat.

En cas que l’adult acom-
panyant hagi d’esperar 
la família perquè vinguin 
tard a recollir l’alumne, 
sempre ho farà dins de les 
dependències de l’escola o 
en un espai públic en cas 
que el retorn no es realitzi 
a l’escola.

Estones d’esbarjo Situació d’apropament i/o relació 
física inadequada en llocs poc visi-
bles, lavabos, etc.

La vigilància sempre ani-
rà a càrrec de més d’una 
persona adulta.
Cal anar en compte en la 
vigilància dels espais que 
estiguin menys visibles.
Es recomana que els es-
pais no siguin compartits 
per alumnat de diferents 
moments evolutius.
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PROJECTE: 3 a 7 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

En cas que un 
alumne/a es 
faci mal

Vulnerabilitat per fer tocaments 
inapropiats.

Sempre que sigui possi-
ble, acompanyar-lo a in-
fermeria.
En cas de necessitat, es 
faran les cures en un es-
pai públic i en presència 
d’algun company o 
companya.

Canvi de roba Vulnerabilitat per fer tocaments 
inapropiats.

Sempre es farà davant el 
grup, a l’aula o lloc comú.

Sortida en horari 
de mitja pensió

Pot haver-hi un acostament ina-
propiat al MAV.

L’adult l’acompanyarà a 
la classe a recollir les se-
ves coses amb algun altre 
company.
L’adult tornarà a la zona 
d’esbarjo tan ràpidament 
com sigui possible.

Desplaçaments 
per dins de les 
dependències es-
colars 

Trobades inapropiades amb adults 
o alumnes més grans.

Els alumnes sempre ani-
ran acompanyats per un 
altre MAV de la seva edat.

PROJECTE: 8 a 12 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Espai abans i 
després 
de l’horari.

- Acostament inapropiat o inade-
quat al MAV.

- Mostrar preferències per algun 
alumne o intimar massa amb al-
gun.

- Grups d’alumnes de diferents 
edats, intimidacions, ...

- Més d’una persona 
adulta controlant el 
grup.

- Fer activitats per sepa-
rat segons l’edat.

Uso del lavabo - Possibilitat de burles, bromes, ...
- Coerció de fer algunes actuaci-

ons.
- Van sols al lavabo.
- L’ús el fan alumnes de diferents 

edats.

- Tenir els lavabos per 
edats.

- Intentar evitar espais 
comuns per edats molt 
diferents

- Vigilàncies prop dels 
lavabos del pati

- Els adultes han de fer 
ús de lavabos propis i 
no dels alumnes.

- Si s’ha d’entrar a con-
trolar alguna actuació, 
no podem entrar sinó 
fer-los sortir a un lloc 
de pas comú i aten-
dre’ls allà.
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PROJECTE: 8 a 12 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Tutoria
individualitzada

- Situació de relació individual i 
íntima que es pot fer servir per 
obtenir informació i establir una 
relació inadequada.

- Situacions susceptibles de mala 
interpretació.

- Es necessari que algú 
més estigui al cas de 
la trobada (oralment o 
per agenda).

- Si es pot i es veu ade-
quat, fer les intervenci-
ons en espais públics.

- Si és necessari que 
sigui individual i en 
espai tancat, cal que la 
porta sigui de vidre.

Sortides i 
visites

- Moment de contacte informal i/o 
inapropiat.

- Hi participen persones externes a 
l’escola o que no tenen tanta 

- relació amb els alumnes.
- Risc de fotos i vídeos.

- Cal començar i acabar 
sempre en grup. 

- Anar sempre en grup.
- Les persones externes 

han d’haver llegit i fir-
mat el protocol.
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PROJECTE: 8 a 12 anys

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Jocs, esbarjo - Favoritismes amb alguns alum-
nes.

- Relació inadequada entre adult i 
MAV en el joc.

- Demanda d’alguns MAV d’afecte, 
d’acostament.

- Hi participen persones externes a 
l’escola o que no tenen tanta re-
lació amb els alumnes.

- Uso dels lavabos.

- Cal respectar els límits 
de l’espai personal que 
cada MAV té.

Dades personals - Ús inapropiat - No podem donar mai 
telèfons ni correus 
electrònics ni adreces 
personals als alumnes.

Obsequis - Favoritismes amb determinats 
alumnes.

- No es poden fer mai 
obsequis als alumnes 
de manera individual 
que impliqui favoritis-
mes.

Infermeria - Contacte físic amb els alumnes. - Cal tenir la porta ober-
ta quan es fan les 
cures i atencions als 
alumnes.

Infants amb 
necessitats 
especials

- Hi ha més fragilitat i indefensió.
- Falta de comunicació per part de 

l’alumne.
- Necessiten més atenció de les 

persones adultes.

- Ús del cuidador en el 
màxim de situacions 
possibles.

- Els vetlladors han d’ha-
ver fet una formació de 
les actuacions, llegir i 
signar el protocol. 

- Cal evitar sempre que 
sigui possible que es 
quedi sola amb una 
persona adulta, que no 
sigui la vetlladora/res-
ponsable
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PROJECTE: 12 a 16 anys

Activitat Situació de risc potencial Acciones preventives

Tutoria indivi-
dual (tutors, 
coordinadors, 
consiliaris, 
orientadors)

Situació de relació individual i íntima 
que es pot fer servir per obtenir in-
formació i establir una situació 
inadequada.

Portes de vidre.
Portes obertes.
S’han de realitzar en el 
lloc i horari previst.

Atenció acadè-
mica individual 
(consultes, 
treballs de 
recerca...)

Situació de relació individual i ínti-
ma que es pot fer servir per obtenir 
informació i establir una situació ina-
dequada.

Reunió a l’aula i amb la 
porta oberta.
Fer la reunió en la sala de 
departaments o una sala 
amb altres professors.

Vestuaris Vulneració de la intimitat per la pre-
sència d’una persona adulta. 

Professors d’EF o auxiliars 
de vestuari d’ambdós 
sexes.
Cal evitar entrar al vestu-
ari si no hi ha una situació 
d’alarma.
Designar un alumne com 
a responsable del vestuari 
que avisi el professorat 
de situacions de risc entre 
iguals.

WC Vulneració de la intimitat per la pre-
sència d’una persona adulta. 

Cal habilitar lavabos de 
professors i utilitzar-los 
sempre.

Menjador migdia Extrema confiança entre monitors i 
alumnes.

Contractació de monitors.
Consignes clares als mo-
nitors: no es poden donar 
telèfons particulars, ni 
quedar per sortir fora de 
l’escola, etc.
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PROJECTE: 12 a 16 anys

Activitat Situació de risc potencial Acciones preventives

Excursions Moments de contacte inapropiat amb 
els alumnes.
Relacions inadequades entre moni-
tors i alumnes.

Totes les activitats haurien 
de ser “visibles” i amb tot 
el grup.
Les activitats s’ajustaran a 
les que han estat progra-
mades i que prèviament 
s’han comunicat a les 
famílies.
Cap acompanyant pot 
dormir sol en una habita-
ció amb un MAV.
En cas que un MAV neces-
siti atencions específiques, 
es farà en presència de la 
resta d’adults.

Fotografies i 
gravacions

Ús indegut i/o privat de fotografies 
d’alumnes.

Cal ajustar-se a la nor-
mativa vigent de drets 
d’imatge.
Preferentment, s’han de 
fer fotos de grup o fotos 
de les activitats 
programades.

Trajectes abans 
i després de 
l’horari escolar

Situació de relació individual i íntima 
inadequada.

Cal evitar-los excepte 
en casos puntuals previ 
consentiment escrit dels 
pares.
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PROJECTE: 16 a 18 anys (ídem 12 a 16)

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Tutoria indivi-
dual (tutors, 
coordinadors, 
consiliaris, ori-
entadors)

Situació de relació individual i ínti-
ma que es pot fer servir per obtenir 
informació i establir una situació ina-
dequada.

Portes de vidre.
Portes obertes.
S’han de realitzar en el 
lloc i horari previst.

Atenció acadè-
mica individual 
(consultes,
treballs de 
recerca...)

Situació de relació individual i ínti-
ma que es pot fer servir per obtenir 
informació i establir una situació ina-
dequada.

Reunió a l’aula i amb la 
porta oberta.
Fer la reunió en la sala de 
departaments o una sala 
amb altres professors.

Vestuaris Vulneració de la intimitat per la pre-
sència d’una persona adulta. 

Professors d’EF o auxiliars 
de vestuari d’ambdós
sexes.
Cal evitar entrar al vestu-
ari si no hi ha una situació 
d’alarma.
Designar un alumne com 
a responsable del vestuari 
que avisi el professorat 
de situacions de risc entre 
iguals.

WC Vulneració de la intimitat per la pre-
sència d’una persona adulta. 

Cal habilitar lavabos de 
professors i utilitzar-los 
sempre.

Menjador migdia Extrema confiança entre monitors i 
alumnes.

Contractació de monitors.
Consignes clares als mo-
nitors: no es poden donar 
telèfons particulars, ni 
quedar per sortir fora de 
l’escola, etc.

Xarxes socials i 
correus

Males interpretacions dels missatges 
de correu.
Intromissions en la vida privada dels 
professors i dels alumnes.

Utilitzar sempre els cor-
reus institucionals i els 
comptes de xarxes socials 
que siguin únicament ins-
titucionals, que l’escolaen 
tingui constància i 
que tinguin un únic 
administrador.
Anar en compte amb el 
contingut dels missatges, 
enviar còpia oculta o evi-
tar respostes escrites i fer-
les personalment.
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Una metodologia possible:

a) Per començar, hem de tenir en compte 
algunes situacions de risc identificades i 
assenyalar les que siguin possibles en l’obra. En 
obres més complexes es pot fer confeccionant 
una mapa diferent per  a cada dimensió (etapa 
d’Infantil, Primària, adolescents, gent gran, etc.) 
o per a cada espai o activitat (aules normals, 
activitats extraescolars, sortides, etc.). En cada 
cas, es farà un llistat exhaustiu de les possibles 
situacions de risc abans de passar al tipus 
següent. A continuació, es pot confirmar aquest 
procés, per exemple, amb un històric de casos o 

accidents (per negligència o falta de vigilància), 
o per les preocupacions ja manifestades pels 
col·laboradors o voluntaris. Finalment, es poden 
incloure també en el mapa les situacions que, 
encara que no siguin específicament de risc, sí 
que poden considerar-se “males pràctiques” 
que ja hem detectat en l’obra (que corresponen 
a la pràctica, a una falta de deure en prestar un 
servei de qualitat).

b) Per a cada situació de risc identificada, 
es registra la data en què la línia del Mapa de 
Riscos s’elabora, i una descripció completa de 
la forma en què pot tenir lloc:

AnnEx 5. COM ELABOrAr MAPEs DE risC

PROJECTE: 16 a 18 anys (ídem 12 a 16)

Activitat Situació de risc potencial Accions preventives

Fotografies i 
gravacions

Ús indegut i/o privat de fotografies 
d’alumnes.

Cal ajustar-se a la normati-
va vigent de drets d’imatge.
Preferentment, s’han de fer 
fotos de grup o fotos de les 
activitats programades.

Trajectes abans 
i després de 
l’horari escolar

Situació de relació individual i íntima 
inadequada.

Cal evitar-los excepte en ca-
sos puntuals previ consenti-
ment escrit dels pares.

Infants amb 
necessitats 
especials

- Hi ha més fragilitat i indefensió.
- Falta de comunicació per part de 

l’alumne.
- Necessiten més atenció de les 

persones adultes.

- Ús del cuidador en el 
màxim de situacions 
possibles.

- Els vetlladors han d’ha-
ver fet una formació de 
les actuacions, llegir i 
signar el protocol. 

- Cal evitar sempre que si-
gui possible que es quedi 
sola amb una persona 
adulta, que no sigui la 
vetlladora/responsable
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a. On? Pot passar, per exemple, en els 
espais institucionals (sales, despatxos, patis, 
etc.), en espais exteriors (durant activitats 
exteriors, colònies, excursions, al carrer, etc.), 
en domicilis particulars (voluntariats a cases 
de famílies, tant per a classes particulars, 
reconstruccions, neteges), etc.

b. Quan? Pot ser durant activitats 
organitzades amb o sense vigilància, moments 
de descans, descans nocturn, etc.

c. Qui en són les víctimes potencials? 
Els MAV poden ser bebès o MAV en edat 
preescolar, escolaritzats, adolescents, adults 
en situació de vulnerabilitat (persones en 
situació d’exclusió social, amb discapacitat 
física, immigrants, gent gran), persones 
dependents (discapacitat psíquica, gent gran 
semi conscient o inconscient).

d. Qui són els potencials agents agressors? 
Els agents poden ser altres MAV, col·laboradors o 
voluntaris, visitants puntuals (inclosos familiars 
o responsables legals dels MAV). Hi haurà 

algunes situacions en què els riscos no estiguin 
causats per agents, sinó que siguin el resultat 
d’una planificació deficient dels espais o les 
activitats (per exemple, MAV sense vigilància), 
o de circumstàncies imprevistes.

c) Havent caracteritzat cada situació, es 
classifica la probabilitat (alta/mitjana/baixa), així 
com la gravetat del cas (alta/mitjana/baixa)11. 
A més probabilitat o gravetat, més adequades 
han de ser les mesures de protecció que s’han 
de posar en funcionament.

d) Finalment, s’elaboren les mesures de 
protecció que es considerin pertinents, o que 
poden ser mesurades ad hoc, per promoure en 
una obra comportaments i una cultura protectora 
de bones pràctiques (per exemple, oferir formació 
sobre violència i gestió emocional adequada a 
l’edat dels MAV). S’ha de marcar sempre una 
data per iniciar-ne la implantació, i també hi 
haurà un camp d’observacions per qualsevol 
registre complementari subsegüent i per valorar 
els resultats de la mesura adquirida o el fet que 
ens indicaria que la mesura pot ser útil.

11  La classificació de “probabilitat” i de “gravetat” (en el sentit de les conseqüències, per a la víctima, a 
nivell físic, emocional i de comportament) sempre tindran un element inevitable de subjectivitat, lligat al con-
text de l’obra i a la sensibilitat de qui en fa l’avaluació. L’experiència compartida entre institucions ajudarà a 
anar clarificant visions i criteris.



Exemple MAPA DE RISCOS Centre educatiu (etapa Primària)







Exemple MAPA DE RISCOS Centre educatiu (etapa ESO/BATX)

Per a l’elaboració dels mapes de riscos, cal tenir en compte:
 Taules de prevenció de riscos per activitats per als centres educatius.
 Document de la CJ “Procediment en relació amb els menors”



Exemple SECTOR SOCIAL
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a tenir conductes anormalment infantils. 
Busca constantment la protecció de persones 
adultes. 
Mostra canvis emocionals importants en l’estat 
d’ànim, en les relacions, etc. 
Mostra una baixada significativa del rendiment 
escolar. 
Autolesions

B. Indicadors de 12 a 18 :

Roba interior estripada, bruta o tacada i les 
explicacions que en dona són poc convincents. 
Es queixa de dolors, picors o ferides en les 
zones genitals o anals.
Refusa taxativament parlar de temes amb 
contingut sexual. 
Evita quedar-se sola amb un familiar o una 
persona coneguda. 
Pateix regressions en el comportament  torna 
a tenir conductes anormalment infantils. 
Mostra canvis emocionals importants en l’estat 
d’ànim, en les relacions, etc. 
Busca la manera d’amagar el cos o es nega 
a mostrar-lo (a l’hora de canviar-se de roba, a 
la dutxa, a la piscina, a la platja, etc.). 
Busca excuses per evitar un examen mèdic. 

A. Indicadors de 0 a 12 :

Plor freqüent
Baixa capacitat d’atenció
Introducció d’objectes en la vagina o en el recte
Alteració o pèrdua de l’apetit
Manifesta canvis de comportament relacionats 
amb el son (rutines a l’hora d’anar al llit, malsons 
recurrents, alteració del somni, etc.). 
Por a la casa o a un lloc específic. Por excessiva 
a homes o dones. Por irracional a quedar-se sol 
amb un familiar o una persona coneguda. 
Jocs sexuals inapropiats per l’edat, amb 
joguines, amb ell mateix o amb altres.
Dibuixos i/o descripcions sexualment 
explícites, inapropiades per l’edat.
Coneixements sexuals estranys, avançats o 
inusuals
Baixa cura d’un mateix
Roba interior estripada, bruta o tacada i les 
explicacions que en dona són poc convincents. 
Torna a patir enuresis quan ja havia aconseguit 
el control dels esfínters. 
Mostra una conducta massa sexualitzada. 
Es queixa de dolors, picors o ferides en les 
zones genitals o anals. 
Pateix regressions en el comportament  torna 

AnnEx 6.  inDiCADOrs PEr AJUDAr  
A DEtECtAr POssiBLEs sitUACiOns  
D’ABús A MEnOrs 

INDICADORS CARACTERíSTICS PER EDATS
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Manifesta canvis de comportament relacionats 
amb el son (rutines a l’hora d’anar al llit, malsons 
recurrents, alteració del somni, etc.). 
Està embarassada i les explicacions que dona 
respecte de la paternitat no són clares.
Autolesions
Falta sobtada d’interès en els amics i activitats
Reacció temorosa i de sorpresa
Gran interès en activitats sexuals

Hostilitat cap a figures d’autoritat
Necessitat constant de companyia
Esquemes regressius de comunicació
 Dificultades acadèmiques o sobtada 
disminució del rendiment escolar
Fuga de casa
Vestir-se amb moltes capes per amagar blaus 
Falta de confiança en la resta de persones
Higiene personal deficient

Annx 7. OriEntACiOns QUE s’HAn  
DE tEnir En COMPtE En LEs EntrEVistEs 
AMB ELs MAV 

> Creure el relat sense qüestionar la persona, 
encara que tinguem dubtes que sigui cert. La 
nostra tasca no és valorar-ne la veracitat.

> Animar-lo a parlar sobre la situació d’abús, 
sense pressionar, ni influir. 

> Respectar la necessitat de confidencialitat, 
oferint només poder parlar amb una persona 
que pot ajudar-lo a fer que la situació acabi.

> Si s’escau, cal explicar la diferencia entre 
“secrets positius” i “secrets negatius”.

> No jutjar, només escoltar. 

> Valorar l’esforç i valentia per haver-ho explicat.
> Transmetre que les reaccions que té són 
normals, que pot sentir-se així.

> Fer-li saber que no està sol o sola. 

> Transmetre el missatge que el que ha passat no 
és culpa seva, que no és responsable de l’abús. 
La violència mai no es pot justificar. 

> Deixar el temps que necessiti la víctima per 
prendre decisions pròpies. No retirar el suport 
per la demora en la decisió. 

> Si s’escau, proporcionar-li una llista amb els 
recursos més importants de la comunitat. 

hEM D’INTENTAR...
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hEM D’INTENTAR NO...

> Utilitzar paraules que el puguin espantar 
(delicte, policia, etc.).

> Posar en dubte el relat, encara que no ens 
sembli del tot coherent.

> Dir-li allò que ni ha de fer mai.

> Prendre mai decisions sense el consentiment 
i autorització previs. Respectar les decisions 
que prengui.

> Oferir-li una falsa seguretat ni minimitzar el 
problema. 

> Portar a terme intervencions prematures. 

> S’han de realitzar conductes de venjança en 
nom del MAV. 

> Adoptar una actitud sobreprotectora. 

> Mostrar una actitud d’excessiu interès pels 
detalls de l’agressió que la persona no vulgui 
comentar en aquell moment.

> Utilitzar mai de fora inapropiada l’humor. 

> Utilitzar el consol o els consell de forma 
inadequada. 

> Aclaparar-lo amb excessiva informació. 

> Prometre quelcom que no puguem  
complir.

AnnEx 8. AsPECtEs QUE CAL tEnir  
En COMPtE En rELACió AMB  
LA PrOtECCió DE DADEs

Les recomanacions/obligacions que presentem 
a continuació tenen com a finalitat garantir que, 
durant i amb posterioritat al procés d’investigació 
concret, les parts que hi intervenen tractaran tota 
la informació a què tingui accés de la forma més 
estrictament confidencial, prenent les mesures 
necessàries perquè el contingut no es divulgui 
a tercers.

S’entén per informació confidencial tota 
la informació susceptible de ser revelada per 
paraula, per escrit o per qualsevol altra mitjà o 
suport, tangible o intangible, actualment conegut 
o que s’inventi en un futur.

El deure de confidencialitat tindrà efecte 
durant tot el procés d’investigació i també quan 
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aquest procés ja sigui finalitzat. Fins i tot quan 
finalitzi l’activitat professional només es podrà 
cedir en supòsits previstos legalment.

COM S’hA D’ACTUAR PER PRESERVAR LA 
CONFIDENCIALITAT D’AQUESTES DADES

No revelar a cap persona aliena a l’àrea 
d’entorn segur de la Companyia les dades de 
caràcter personal a les quals s’hagi tingut accés 
com a conseqüència del procés d’investigació, 
excepte en el cas que sigui necessari per al degut 
compliment de les obligacions del sotasignat o 
d’entitats imposades per les lleis o normes que 
resultin d’aplicació, o sigui requerit per mandat 
de l’autoritat competent d’acord amb la llei.

Guardar amb tota la diligència possible la 
confidencialitat d’aquella informació a la qual 

hagués tingut accés amb motiu del procés 
d’investigació.

Fer ús de la informació confidencial únicament 
i exclusiva per a les finalitats específiques per 
als quals els hagi rebut.

No copiar, reproduir o utilitzar la informació 
confidencial per altres finalitats que no siguin 
les del compromís en el compliment de les 
obligacions derivades del procés d’investigació 
i altres assumptes que hi estiguin directament 
relacions.

Les dades seran tractades de tal manera que 
es garanteixi una seguretat adequada de les 
dades personals, inclosa la protecció contra 
el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la 
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant 
l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives 
apropiades.

AnnEx 9. rEFLExiOns sOBrE  
LEs VíCtiMEs sECUnDÀriEs 

Aquest annex vol recollir i tenir en compte 
també la figura de les víctimes secundàries i per 
això presentem algunes actuacions que s’han 
dut a terme a Estats Units i que sembla que 
han tingut bons resultats. Potser ens podem 
plantejar algunes d’aquestes mesures. 

Quan parlem de víctimes secundàries, ens 
referim a aquelles víctimes que no han patit 

abusos sexuals però que van rebre un impacte 
directe d’aquest fet. La família i la diòcesi són 
les principals víctimes secundàries.

Sanar les famílies dels menors abusats

Es sol pensar que el fet que la veritat surt a 
la llum és positiu per a la família. Tanmateix, la 
realitat sovint és més complexa.
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La família pot veure’s molt afectada quan un 
dels seus membres revela un abús. L’experiència 
en diferents diòcesis arreu del món indica que 
el fet que la veritat sortís a la llum va ajudar 
algunes famílies a avançar cap a la curació però 
també va produir conflictes en altres.

Els supervivents, conscients d’això, poden 
dubtar molt abans de revelar l’abús a la família 
i a les autoritats eclesials. 

Les autoritats eclesials han d’estar presents 
per a les família i supervivents i atents a les 
seves necessitats.

L’abús en la infància és un factor de risc per 
al suïcidi. L’autoritat eclesial ha de ser capaç 
de reconèixer la ira i la devastació que pateixen 
aquestes famílies i oferir-los una resposta 
adequada.

També poden sorgir forts sentiments de culpa 
en les famílies ja que estaven molt involucrades 
en la vida de l’Església i van animar els seus fills 
a participar en activitats amb el sacerdot que 
més endavant va resultar ser l’agressor. Molts 
supervivents esperen fins la mort dels pares per 
revelar l’abús perquè pensen que “saber-ho els 
hagués matat”.

La resposta de l’Església

La resposta de l’Església ha de ser ràpida. El 
personal del servei diocesà de Protecció de Menors 
ha de posar-se en contacte amb el supervivent i la 
família, escoltar el relat i oferir-los suport.

Suport professional (teràpies, serveis 
psicològics i sanitaris) i suport espiritual amb 

acompanyants preparats. Tant per a la família 
com per al supervivent.

Les famílies se senten agraïdes de poder 
explicar la història a algú de la diòcesi o de 
la congregació religiosa. Algunes diòcesis 
dels Estats Units compten amb un programa 
específic de resposta integral a les necessitats 
dels supervivents, les famílies i altres víctimes 
secundàries.

Les famílies dels abusats necessiten tenir 
la certesa que l’autoritat eclesial a la qual el 
supervivent revela l’abús reconeix i aborda les 
necessitats terapèutiques i pastorals del ser 
estimat. Necessiten saber que al menys se’ls 
ha ofert orientació o teràpia i que se’ls ha donat 
l’oportunitat de reunir-se amb el bisbe o un altre 
representant de l’església perquè reconegui 
l’abús que va patir i rebi una disculpa.

Els supervivents i les famílies no sempre 
entenen les necessitats de la mateixa manera. 
L’església ha d’elaborar una resposta apropiada 
i comprensiva tant per al supervivent com per 
a la seva família.

Mentre que la justícia civil està processant 
el cas, en algunes diòcesis hi ha assessors 
externs que ofereixen serveis de suport, en altres 
diòcesis es porten conjuntament, es dona suport 
legal i espiritual durant el procés.

Sanar les parròquies afectades

L’impacte del trauma. Davant una acusació, 
una resposta als feligresos pot ser oferir un 
informe simple i veraç dels fets, posant èmfasi 
en que el sacerdot ha estat apartat per facilitar 
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la investigació i que això no significa que en 
sigui culpable.

La consideració més important quan tractem 
aquest assumpte és protegir els menors. No 
és apropiat que les autoritats eclesials ocultin 
la veritat als fidels laics. Donar informació no 
precisa i falsa encara malmetria més la confiança 
en l’església, que després és contradita pels 
mitjans de comunicació. Això suposa també 
un problema per els altres sacerdots i per al 
substitut de l’acusat.

Davant una situació així, és millor que algú 
que coneix i es preocupa per la comunitat enviï 
noticies i faci arribar el missatge, tenint en 
compte l’impacte que tindrà en la parròquia. 
És un mètode més pastoral i sensible de fer 
front a la situació que o deixar que els feligresos 
se n’assabentin pels mitjans de comunicació 
locals o nacionals.

Missatges clau que cal transmetre: 
penediment, preocupació per les víctimes i 
disponibilitat per oferir ajuda.

La necessitat d’informació no acaba quan el 
sacerdot és apartat del ministeri, és important 
que els altres sacerdots de l’església estiguin al 
corrent del curs del procés per poder respondre 
les preguntes de la gent.

En cas d’un abús d’un clergue, la presència 
d’un clergue superior que doni informació a la 
comunitat eclesial és de gran ajuda.

És important que les víctimes secundàries 
siguin capaces d’expressar les seves necessitats 
i que sàpiguen que se les escoltarà.

Procés de sanació

Reunions d’escolta amb el representant de la 
diòcesi, s’escolten les preocupacions i ferides de 
les persones i el representant diocesà transmet 
tota la informació possible per ser transparent, 
incloent l’estat de l’acusació i la situació del 
sacerdot acusat.

A Estats Units funcionen els cercles 
restauradors. Reuneixen persones que han patit 
per l’abús infantil de l’església catòlica, famílies 
i altres persones, incloent també les persones 
que han estat ferides per la negligència dels 
responsables de prendre mesures. Aquests 
cercles de curació estan dirigits per professionals 
qualificats i permeten als participants parlar de 
les experiències sense interrupció o comentar i 
escoltar les aportacions dels altres participants.

No han estat pensats per substituir la 
teràpia o altres processos penals o civils, sinó 
que ofereixen una oportunitat per a la curació i 
restauració en la fe.

El mal que causa l’abús sexual de menors 
per part de clergues s’ha agreujat perquè les 
autoritats eclesiàstiques han fallat a l’hora de 
prendre mesures pertinents. La falta ha estat 
doble: no respondre d’una manera pastoral 
adequada els qui han revelat l’abús i no prendre 
mesures efectives per evitar que els agressors 
continuïn abusant.

Les paraules han de correspondre a accions.
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AUTORITAT. És una forma de poder que 
la persona exerceix sobre diferents individus, 
legitimada pel dret natural (per exemple, la 
paternitat) o per delegació del poder per part de 
la societat (competències, ordenació, càrrec…). Li 
confereix la dignitat i el respecte necessaris per 
donar ordres, guiar als altres i realitzar algunes 
accions i rituals reservats a la seva funció.

CONSENTIMENT INFORMAT. És quan una 
persona acorda fer alguna cosa de forma lliure 
i per tant hi dona autorització. Per tal que sigui 
legal i vàlid, el consentiment ha de complir 
una sèrie de requisits legals, per exemple, el 
consentiment d’un nen a una relació sexual 
amb un adult no és vàlid ni legal.

CUNNILINGUS. És una estimulació oral dels 
genitals externs femenins o dels genitals de 
l’agressor sexual o d’una altra persona o víctima.

DESEMPODERAMENT. És el sentit d’incapacitat 
que una persona pot patir a través de l’abús. Perd 
totalment la confiança en si mateixa i en els altres 
com a garants de protecció i seguretat.

DIMENSIÓ SISTÈMICA. És la dimensió social 
d’una realitat. En l’abús sexual de menors, es pot 
considerar la dimensió sistèmica de dues formes: 
la dimensió sociocultural de l’abús i l’enfocament 
familiar. Aquestes dues representen un grup 
d’elements (un sistema) que poden afavorir, 
facilitar i mantenir un esquema abusiu.

DISTORSIÓ COGNITIVA. Aquí es defineix com 
a pensaments que una persona considera certs, 

ABÚS EN LA CURA. Similar a la palpació. Es 
realitza quan una persona, amb el pretext de 
cuidar un infant (rentar, canviar bolquers…) li 
toca durant un temps injustificat una part íntima 
del cos. Diferenciar entre netejar els genitals 
bruts d’un infant i estimular-lo per excitar-lo.

ACTE ABUSIU. Acció abusiva comesa per un 
individu sense el consentiment apropiat d’una 
persona degut a l’edat, discapacitat física o mental, 
absència de maduresa suficient o vulnerabilitat 
específica. La paraula abús ve del llatí: ab, que 
significa anar més enllà, creuar, sobrepassar; i 
us, que es refereix als costums majoritàriament 
acceptats en una societat particular.

AGRESSOR SEXUAL. És un terme legal que 
defineix una persona que ha comès un crim 
sexual en qualsevol forma d’abús. Quant a l’abús 
sexual de menors, hem de destacar que no tots 
els agressors que abusen d’infants són pedòfils. 
Alguns no es dirigeixen als menors per atracció sinó 
per vulnerabilitat. Moltes persones que pateixen 
desordres de pedofília no són agressors sexuals, 
per exemple, si no han abusat directament d’un 
infant o utilitzat pornografia infantil, ambdós 
considerats delicte. No obstant, l’ús recurrent de 
fantasies pedòfiles es considera una desviació però 
no un abús ja que només els actes es consideren 
delictes, no els pensaments. Dit això, aquests 
individus haurien de rebre atenció clínica tan aviat 
com fos possible.

ANNILINGUS. És l’estimulació oral de la zona 
anal de l’infant, de l’agressor sexual o d’una altra 
persona o víctima.

AnnEx 10. GLOssAri
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però que no corresponen a la realitat. Són visions 
distorsionades del món, de les interaccions 
personals i de les coses. Poden produir una visió 
del món en què l’abús de menors és possible i 
poden servir per justificar o minimitzar un acte 
abusiu.

EFEBOFILIA. Atracció sexual vers els 
adolescents.

EMPODERAMENT. És el procés que permet 
que una persona torni a guanyar el sentit de 
singularitat i seguretat. És un objectiu terapèutic 
principal en victimologia.

ESTUDIS DE PREVALÈNÇA. Són estudis 
que es centren en la prevalença d’un fenomen 
particular en una població concreta. Tracten 
de respondre quantes persones fan una cosa 
o una altra en cada població. Són part d’una 
disciplina científica anomenada epidemiologia.

EXHIBICIONISME. Mostrar els genitals a 
altres persones.

EXPOSICIÓ A LA PORNOGRAFIA. Exposar un 
nen a pornografia (revistes, internet, vídeo, àudio, 
fotos..). Tot i que no hi hagi contacte directe, 
exposar-se o exposar un infant a continguts 
pornogràfics significa contribuir a l’abús que ja 
s’ha realitzat durant la producció del material, 
i també a la perversió de l’infant que és obligat 
a veure’n.

FELACIÓ. L’agressor sexual obliga la víctima 
a estimular-li oralment el penis, o estimula el de 
la víctima o el d’una altra persona o víctima. És 
una forma de penetració oral. S’assenyala que 
la penetració oral pot també perpetrar-se amb 
els dits, la llengua o objectes i que no requereix 

necessàriament l’ús de l’òrgan genital masculí 
per ser un abús.

FETIXISME. Quan una persona s’excita 
utilitzant alguna cosa que pertany a un infant, 
o que un infant ha tocat abans, com un vestit, 
una joguina, etc. Pot ser també un conjunt 
desordenat de fantasies que apareixen en fixar-
se en alguna part del cos de l’infant.

EMFORTIMENT. És un procés que dona a 
la persona la capacitat de recuperar el sentit 
d’harmonia i seguretat. És l’objectiu terapèutic 
més important en la víctima.

FROTTEURISME. Acte de fregar o tocar una 
altra persona sense el seu consentiment per 
arribar a l’excitació.

INCEST. És un abús sexual perpetrat per 
un membre de la família (pare, mare, germans, 
germanes, oncles, tietes, padrastres, madrastres 
o pares adoptius). Per alguns, l’abús comès 
per un sacerdot, guia espiritual o padrí pot ser 
considerat com un “incest espiritual”, tenint en 
compte el pes que tenen com a guies espirituals.

LÍMITS. Són les barreres amb què comptem 
per tal de protegir la nostra integritat. Són 
límits invisibles que establim per defensar-
nos físicament, psicològica i espiritual. Són 
l’expressió de l’alteritat i de la diversitat d’una 
persona, i la protegeixen. Poden ser visibles 
a través de conductes socials convencionals, 
normes o tabús.

MALTRACTE O MALS TRACTES. És un 
terme general que engloba totes les formes de 
negligència i abús físic, psicològic, emocional i 
espiritual. Negligències i abusos imposen algú 
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agressors. Alguns pedòfils no abusaran mai d’un 
infant sinó que combatran aquest pensaments. 

PENETRACIÓ SEXUAL. Consisteix en introduir 
el penis, un dit, o un objecte en els genitals 
femenins o forçar un nen a penetrar una dona 
que n’estigui abusant, o a una altra persona/
víctima.

PORNOGRAFIA INFANTIL I JUVENIL. És una 
forma de pornografia (foto, vídeo, revistes, àudio, 
etc.) que representa a nens o adolescents mentre 
pateixen abusos, estan sotmesos a activitats 
sexuals o en postures explícitament sexuals. 
Hem de destacar que en alguns països com el 
Canadà fins i tot si la persona és un actor o actriu 
porno major d’edat que fa el paper d’un menor, 
també se considera pornografia infantil perquè 
l’objectiu és representar relacions sexuals amb 
un menor. De la mateixa manera, la producció 
de pornografia de menors, fer fotos, vídeos, 
distribuir material sexual explícit de menors 
és un abús sexual de menors i es considera un 
acte delictiu a tots els efectes.

PROSTITUCIÓ INFANTIL. Explotació sexual 
d’un infant per a activitats de prostitució amb 
tercers, amb la finalitat d’obtenir-ne diners o 
beneficis.

SADOMASOQUISME. Algunes persones 
utilitzen la violència com a forma d’excitació i, per 
tant, mentre abusen d’un infant també exerceixen 
una forma de violència física i psicològica en 
l’infant. Aquesta forma parafílica de desordre 
aconsegueix l’excitació a través del patiment 
de la víctima.

SODOMIA. Consisteix en penetrar analment 
un infant o obligar-lo a penetrar l’anus de 

que necessita que el cuidin (per exemple, els 
pares cap els fills). Tanmateix, engloba totes 
les persones vulnerables que necessiten cures 
particulars (una persona gran o un pacient a 
l’hospital poden ser víctimes de maltractament).

MASTURBACIÓ ABUSIVA. Consisteix en 
estimular manualment els genitals d’un infant 
o ser estimulat per l’infant, estimular-se a sí 
mateix manualment sobre el cos d’un nen amb 
ejaculació o sense.

MODEL PATRIARCAL. És un model de 
societat estructurada, que emfatitza el predomini 
i autoritat dels homes i de les figures paternes 
per sobre de les dones o infants.

INFANT. Segons l’article 1 de la Convenció de 
l’ONU per a la protecció dels Drets del l’infant, 
un infant és “tot ser humà de menys de divuit 
anys d’edat, a no ser que, en virtut de la llei que 
li sigui aplicable, hagi arribat abans a la majoria 
d’edat”. Tanmateix, és important diferenciar 
entre infant i menor d’edat. Un infant, en termes 
de desenvolupament, és una persona entre 
zero anys i la pubertat (13-14 anys). A partir 
d’aleshores, és un adolescent. “Menor” és un 
terme legal que es refereix a una persona de 
menys de divuit anys.

PALPACIÓ. És l’acte de tocar una part 
específica del cos d’un nen per excitar-se. Pot 
fer-se per fora o per dins de la roba. Si bé, la 
major part de les vegades es concentra sobre 
les parts sexuals del cos, qualsevol zona pot 
ser excitant per l’agressor sexual.

PEDOFILIA. És un desordre mental que es 
caracteritza per l’atracció sexual vers els infants 
en edat prepuberal. No tots els pedòfils són 
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VÍCTIMA. És una persona que ha patit una 
forma de mals tractes, negligència, abús o 
situació traumàtica que ha tingut un impacte i 
ha compromès la integritat física, psicològica, 
social i espiritual, així com el benestar.

VOYEURISME. Es tracta d’observar una altra 
persona per excitar-se, sense que la persona en 
sigui conscient.

l’agressor o d’una altra persona o víctima amb 
el penis, un dit o un objecte.

SUPERVIVENT. És la víctima que lluita per 
superar la situació traumàtica.

TRAVESTISME. Fer servir jocs de rol o 
transvestir-se per aconseguir l’excitació amb 
l’infant.
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- Confirmo que he llegit, conec i m’adhereixo als principis referit en els procediments del “Sistema 
d’Entorn Segur” de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús i d’aquesta institució

_______________________________________________________________________, continguts en la Formació 
i el Manual del SES que se m’ha presentat i en consonància amb el Codi de Conducta.

- Confirmo que estic disponible per col·laborar en la implementació i millora del Sistema d’Entorn 
Segur vigent en aquesta institució i per participar en les capacitacions que se’m proposin en esta 
àrea. I em comprometo a actuar conforme allà establert en el SES de la Companyia de Jesús, així 
com a acceptar-ne el contingut.

- Confirmo que estic al cas que el responsable del SES en aquesta institució és _______________
___________________________, i que m’hi dirigiré si tinc alguna consulta general, o si estic al corrent o 
sospito d’un fet específic respecte la protecció i cura de menors i adults en situació de vulnerabilitat 
atesos per aquesta institució.

Nom:  ...................................................................................................................................................

Localitat:  ............................................................................................................................................

Data:  ...................................................................................................................................................

 

Signatura

AnnEx 11. COMPrOMís DE COnEixEMEnt 
i ADHEsió AL sistEMA D’EntOrn sEGUr

(S’ha de signar per duplicat, una còpia la conservarà la coordinadora o l’encarregat local del SES i 
l’altra la conservarà el responsable del SES de la Província.) 
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COL·LEGIS:

EDUCSI ALINEADES
ALCALÀ. San Ignacio                           
ALICANT. Inmaculada
BADAJOZ. Virgen Guadalupe
BILBAO. Ntra. Sra. Begoña
BILBAO. Escuela Quím/Elect
BURGOS. La Merced y San Francisco Javier
DURANGO. San José
GANDIA. Borja
GIJÓN. Inmaculada
LA CORUNYA. Sta.  Mª del Mar
LLEÓ. Sagrado Corazón
LOGRONYO. Sdo. Corazón
MADRID. Ntra. Sra. Recuerdo
MADRID. Padre Piquer
OVIEDO. San Ignacio
PALMA. Nª Sª de Montesión
PAMPLONA. San Ignacio
SALAMANCA. San Estanislao de Kostka
SANT SEBASTIÀ. San Ignacio
SANTANDER. Kostka
TUDELA. San Fco. Javier
VALÈNCIA. Esc. San José
VALLADOLID. I.P. Cristo Rey
VALLADOLID. San José
VIGO. Apóstol Santiago
VILAFRANCA. Sant Josep 

EDUCSI RELACIONADES
Fundación SAFA
Fundació Jesuïtes Educació

Fundación Loyola Andalucía
Fundación Radio ECCA
Fundación Escuelas de Cristo Rey Valladolid
Fundación Loyola Asturias
Fundación Loyola Centro
Fundación Loyola Galicia
Fundación Social Ayuda Educación (FSAE)
Fundación Pedro Arrupe (Valencia)
*Fundació Cardener
Fundación Diocesanas – Jesús Obrero 

 (Vitoria – Gasteiz)
Fundació Sant Ignasi Sarrià
Fundació Amics del Claver Lleida
Fundació Sant Pere Claver Clot Barcelona
Fundación Cultural y Deportiva  

Recuerdo Madrid
Fundación Pastrana Madrid
Fundación Montesión Palma
Fundació Sant Josep Vilafranca
Fundación Jesús María el Salvador Zaragoza

UNIVERSITATS:

UNIJES ALINEADES
BARCELONA. ITF
BILBAO. Universidad de Deusto
GRANADA. Facultad de Teología 
MADRID. Universidad Pontificia de Comillas
VALLADOLID. INEA
BILBAO. Colegio Mayor Deusto 
MADRID. Colegio Mayor Comillas
MADRID. Colegio Mayor Loyola

AnnEx 12. OBrAs PErtEnCEntEs  
OU LiGADAs Á CJPE QUE tEñEn 
ACtiViDADEs COn MAV
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MADRID. Fundación Amoverse
MADRID. Fundación San Juan del Castillo
PALMA. Fundación Padre Montalvo
SANT SEBASTIÀ. Asociación Loiolaetxea
SEVILLA. Asociación Cultural y Social  

“Loyola-Torreblanca”           
SEVILLA. Asociación Voluntariado Claver 
TUDELA. Fundación San Fco. Javier-  

Centro Lasa
VALÈNCIA. Piso de Acogida Pedro Claver
VALLADOLID. Fundación Red Íncola

PASTORAL 

CENTRES FE-CULTURA-JUSTÍCIA:
ALACANT. Centro Loyola
ALMERIA. Centro Indalo●Loyola
BARCELONA. Cristianisme i Justícia  

(Fundació Lluís Espinal)
BILBAO. Centro Loyola (Bilbao, Pamplona, 

San Sebastián, Vitoria)
BURGOS. Centro Pastoral La Merced
CÒRDOVA. Centro Cultural San Hipólito
ELX. Centro Loyola
GRANADA. Centro Fco. Suárez (Fundación 

Fco. Suárez)
HUELVA. Centro Javier
LA CORUNYA. Centro Fonseca 
LES PALMES. CANARIES. Centro Loyola 

 (Fundación Fco. Suárez)
LOYOLA. Loiola Zentroa
MADRID. Centro Arrupe Pastoral Universitaria
MADRID. Centro Entreparéntesis
MÁLAGA. Centro Pastoral Pedro Arrupe  

(Fundación Fco. Suárez)
MÚRCIA. Centro Pastoral Loyola
SANT SEBASTIÀ. Centro Loyola:  

Fundación Arrupe-Etxea
SARAGOSSA. Centro Pignatelli: 

SANTIAGO. Colegio Mayor San Agustín
VALLADOLID. Colegio Mayor  

Menendez Pelayo

UNIJES RELACIONADES
BARCELONA. IQS
BARCELONA. ESADE 
BARCELONA. Fundació Xavier (Escola de Tu-

risme)
CÒRDOBA. Fundación ETEA-DECO 
BILBAO. Fundación Deusto
MADRID. Fundación Universitaria Comillas
SEVILLA. Fundación ULA
ÚBEDA. Centro de Profesorado SAFA 

UNIVERSIDAD (pertany a la Fundació 
SAFA)

SOCIAL ALINEADES
ALICANT. Nazaret (incl. Fundación  

P. Fontova SJ)
MADRID. Centro de inmigrantes  

“Santo P. Rubio”

SOCIAL RELACIONADES
BILBAO. Alboan
MADRID. Entreculturas
SJM España
BADAJOZ. Asociación para la Libertad
BADALONA. Fundació Privada la Salut Alta
BARCELONA. Arrels Fundació
BARCELONA. Fundació Carles Blanch
BARCELONA. Fundació Lluis Espinal (Cristia-

nisme i Justícia)
BARCELONA. Fundació Migra Studium
BARCELONA. Fundació La Vinya
BILBAO. Fundación Ellacuría
BURGOS. Asociación Atalaya Intercultural
DURANGO. Asociación Jesuiten Etxea
GIJÓN. Fundación Hogar de San José
LLEIDA. Fundació Sant Ignasi- Arrels
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MADRID Centro Arrupe
MADRID Grup. Catól. Loyola (Univ  
y J.Adultos)
OVIEDO Centro Loyola
SALAMANCA Centro Juvenil Milagro
SANTIAGO Centro S.Francisco Javier
SARAGOSSA Centro Pignatelli
SEVILLA Centro Arrupe
VALENCIA Centro Arrupe
VALLADOLID 
VIGO Centro Juvenil Loyola
 
ALTRES:
MADRID Apostolado de la Oración  

(Red Mundial de Oración del Papa)
BARCELONA Obra apostòlica Camí Ignasià. 

Oficina de Pelegrí

PASTORAL RELACIONADES:
BARCELONA. Fundació Joan Martí Tusquets 

(Casal Loiola)
BILBAO. Fundación Arrupe Etxea
GRANADA. Fundación Francisco Suárez:  

Apareix com a Centro Arrupe-Fundación 
Francisco Suárez de Sevilla

MANRESA. Fundació Cova Manresa
SARAGOSSA. Fundación Seminario  

Investigación para la Paz

PARRÒQUIES:
ALMERIA. Parroquia San Ignacio
ALMERIA. Parroquia Ntra. Sra. Araceli
ALMERIA. Parroquia Buen Pastor
BADAJOZ. Parroquia Santísima Trinidad
EL PORT DE STA. MARIA. Parroquia  

San Francisco
GIJÓN. Parroquia San Esteban del Mar
HOSPITALET. Parroquia Mare de Deu  

de Bellvitge

SANTANDER. Centro Loyola
SEVILLA. Centro P. Arrupe (Fundación  

Fco. Suárez)
VALÈNCIA. Centro Arrupe 
VALLADOLID. Instituto Fe y Desarrollo

ESPIRITUALITAT I EXERCICIS:
ALAQUÁS. Casa de EE La Purísima
ALCALÀ. Casa de Oración S. Ignacio
BARCELONA. Casa de EE Sarrià
CELORIO. Casa de EE San Ignacio
DOS HERMANAS. Casa de EE San Pablo
JAVIER. NAVARRA Centro de Espiritualidad
EL PORT STA. MARIA, CADIS Casa de EE  

La inmaculada
LAS PALMAS. GRAN CANARIA Casa de EE  

Los Lagares
LOYOLA. Centro de Espiritualidad Loyola
MADRID. Instituto de Espiritualidad
MANRESA. Cova Sant Ignasi
PALMA DE MALLORCA. Casa de EE  

San Alonso Rodríguez
PEDREÑA. CANTABRIA Casa de Ejercicios 

San Ignacio 

RAIMAT. Casal Claver
SALAMANCA. Casa de EE San Ignacio
SARAGOSSA. Casa de EE Quinta Julieta

TENERIFE. Casa de EE Manresa
VILLAGARCIA. VALLADOLID.  

Casa de EE San Luis

PASTORAL UNIVERSITÀRIA I  
DE JOVES ADULTS:
BADAJOZ Centro Loyola
BARCELONA Centre Casal Loiola
BARCELONA Com. Crist. S. Pere  

Claver del Clot
GIJÓN Centro Juvenil Loyola
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Santander Sagrado Corazón
Santiago San Agustín
Saragossa San José Pignatelli
Sevilla Portaceli
Sevilla Sagrado Corazón de Jesús
Valladolid Sagrado Corazón de Jesús
Vigo Los Apóstoles

 
ALTRES:
BILBAO. Asociación Ugasko
BILBAO. Grupo Comunicación Loyola
BARCELONA. Fundació Institut Borja de Bio-

ètica 
GANDIA. Fundación Palau Ducal Gandía
MADRID. Fundación Elosúa Rojo
MADRID. Instituto Interacción y Dinámica 

Personal
SEVILLA. Fundación Hermida de la Chica 
SEVILLA. Fundación San Rafael

COMUNITATS:
Alcalà de Henares. Residencia S. Ignacio
Alacant. Colegio Inmaculada
Almeria. Comunidad S. José Mª Rubio
Badajoz. Escuela V. de Guadalupe
Barcelona. Comunitat El Clot
Badalona. Comunitat La Salut Alta, Badalona
Barcelona. Comunitat Xavier
Barcelona. Comunitat NSra Victòria
Barcelona. Comunitat Sagrat Cor
Bilbao. Colegio Begoña
Bilbao. Comunidad Univ. Deusto
Bilbao. Arrupe Etxea
Burgos. Residencia de la Merced, Burgos
Còrdova. Comunidad San Hipólito
Durango (Bizkaia). Colegio S. José
El Port de Sta Maria. Comunidad  

S. Luis Gonzaga

JAVIER. Parroquia de la Anunciación
LLEIDA. Parròquia Sant Ignasi
LOGRONYO. Parroquia San Ignacio
MADRID. Parroquia San Francisco Javier y S. 

Luis Gonzaga
MADRID. Parroquia San Francisco de Borja
PALMA DE MALLORCA. Parroquia San Juan 

de Avila
RAIMAT. Parròquia Sagrat Cor
SALAMANCA. Parroquia Milagro de San José
SEVILLA. Parroquia San Antonio de Padua
SEVILLA. Parroquia Inmaculado Corazón de 

María 
TUDELA. Parroquia Ntra. Sra. Lourdes
VIGO. Parroquia San Francisco Javier

ESGLÉSIES:
Barcelona N. S. de la Victòria
Barcelona Sagrat Cor
Bilbao Sagrado Corazón
Bilbao N. S. de Begoña
Burgos La Merced
Còrdova San Hipólito
Gandia Sagrado Corazón
Gijón La Inmaculada
Granada Sagrado Corazón de Jesús
Huelva San Francisco Javier
Javier San Francisco Javier
La Coruña Sagrado Corazón
Las Palmas San Francisco de Borja
Loiola San Ignacio de Loyola
Màlaga Sagrado Corazón de Jesús
Manresa Cova sant Ignasi
Murcia Santo Domingo
Osca San Vicente Mártir
Oviedo Sagrado Corazón
Palma Mallorca N. S. de Monti-sion
Pamplona Inmaculada
Sant Sebastià Sagrado Corazón
Sant Cugat Centre Borja
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Manresa (Barcelona). Comunitat Cova  
S. Ignasi

Múrcia. Res. Sto Domingo
Oviedo. Res. S. Ignacio
Palma de Mallorca. Colegio Montesión
Pamplona. Colegio S. Ignacio
Raimat. Comunitat Claver
Salamanca. Colegio S. Estanislao
Sant Sebastià. Comunidad Loiolaetxea
Sant Sebastià. Res. Sdo Corazón
Sant Sebastià. Noviciado
Sant Cugat. Centre Borja
Santander. Residencia SJ
Saragossa. Colegio del Salvador
Saragossa. Centro Pignatelli
Santiago. Residencia SJ

Sevilla. Comunidad Portaceli
Sevilla. Comunidad Sdo Corazón Jesús
Sevilla. Comunidad S. Pedro Claver
Tudela (Navarra). Comunidad S.Fco Javier
València. Escuelas San José
València. Residencia San Ignacio
Valladolid. Colegio San José
Valladolid. Res. Corazón de Jesús
Vigo. Colegio Apóstol Santiago
Vilafranca. Col·legi Sant Josep
Vilagarcia. Res. S. Luis

Esplugues. Comunitat Pubilla Cases
Gandia. Residencia S. Fco Borja
Girona. Comunitat Pere Favre 
Gijón. Comunidad Natahoyo
Granada. Comunidad Cartuja
Granada. Comunidad Sdo Corazón Jesús
Huelva. Comunidad S. Fco Javier
Javier. Sant. S.Fco Javier
La Corunya. Residencia Sdo Corazón
Les Palmes G. Canaria. Comunidad S. Ignacio
L’Hospitalet de Llobregat. Comunitat Bellvitge
Lleida. Comunitat Sant Ignasi
Logronyo. Centro Educativo Sdo Corazón
Loiola-Azpeitia. Santuario de Loyola
Madrid. Col. Profesores
Madrid. Colegio Residencia Profesores  

UP Comillas
Madrid. Colegio Mayor UPCO, Madrid
Madrid. Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Madrid. Residencia Sagrado Corazón  

y S. Fco. Borja
Madrid. Res. San Pedro Fabro
Madrid. Colegio Piquer (AHORA Ventilla 103)
Madrid. Curia Provincial
Madrid. Colegio NN. Sagrado Corazón 
Madrid. Colegio NN. Francisco de Villanueva
Màlaga. Comunidad Sdo Corazón Jesús
Màlaga. Comunidad S. Estanislao
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a. Convenció sobre els drets de l’infant, 
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el 20 de novembre de 198912. 

b. Protocol Facultatiu de la Convenció sobre 
els drets dels infants, relatiu a la venta d’infants, 
la prostitució infantil i la utilització d’infants en 
la pornografia, fet a Nova York el 25 de maig 
de 200013. 

c. Protocol facultatiu de la Convenció sobre 
els drets dels infants relatiu a un procediment 
de comunicacions, fet a Nova York el 19 de 
desembre de 201114.

d. Conveni Europeu sobre l’exercici dels 
drets dels infants, fet a Estrasburg el 25 de gener 
de 199615. 

e. Conveni del Consell d’Europa per a la 
protecció dels infants contra l’explotació i l’abús 
sexual, fet a Lanzarote el 25 d’octubre de 200716.

f. Directiva 2011/92/UE del Parlamento 
Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 

2011,  relativa a la lluita contra els abusos 
sexuals i l’explotació sexual dels menors i la 
pornografia infantil i per la qual es substitueix 
la Decisió marc 2004/68/JAI del Consell17. 

g. Reglament 2016/649/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques 
quant al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació de dades i per la qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades)18.

h. Constitució Espanyola: En diversos 
articles, per exemple:  art. 10.1 ; art. 14 ; art. 
18;  art. 9.2 

Així mateix, en cada Comunitat Autònoma 
s’hauran d’assumir les diferents actualitzacions 
legals, protocols, plans i altres mesures, que 
vagin apareixen sobre aquesta matèria. Així 
com l’adhesió per part de tots els treballadors 
i treballadores de la CJPE al Codi de Conducta.

AnnEx 13. nOrMAtiVA DE rEFErÈnCiA  

12 Instrument de ratificació de 30 de novembre de 1990, BOE 313, de 31 de desembre, pàgines 38897 a 38904. 
13 Instrument de ratificació per Espanya de 5 de desembre de 2001, BOE 27, de 31 de gener de 2002, pàgines 3917 a 

3921. 
14 Instrument de ratificació per Espanya de 19 d’abril de 2013, BOE 27, de 31 de gener de 2014, pàgines 6453 a 6462. 
15 Instrument de ratificació de 11 de novembre de 2014, BOE 45, de 21 de febrer de 2015, pàgines 14174 a 14189. 
16 Instrument de ratificació de 22 de juliol de 2010, BOE 274, de 12 de novembre, pàgines 94858 a 94879. 
17 DOUE L.335-1/335-14, de 17 de desembre de 2011. 
18 DOUE L.119-1/119-88, de 4 de maig de 2016.
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DOCUMENTS I REFERèNCIES EN 
PÀGINES wEB D’ASSOCIACIONS:

Conferència Episcopal Espanyola (2010). 
Protocol d’actuació segons la legislació 
de l’estat. Protocol 9/10,  Secretaria 
General. Conferència Episcopal Espanyola. 
Consultat el 2016 a: http://laicismo.org/wp-
content/uploads/2015/02/Protocolo-Civil-
ConferenciaEpiscopal-2010.pdf

DECÀLEG D’ESCOLES CATòLIQUES

Guerrero, C. i Fernández, A. (2016) Guia per 
a l’elaboració de protocols de prevenció 
i actuació davant l’abús sexual infantil 
en centres educatius i altres serveis que 
atenguin infants i adolescents.

En la pàgina web www.jesuitas.es apareixen 
els documents següents: 
-Codi de Conducta de la Companyia de Jesús 
a la Província de Espanya
-Indicacions per l’exercici del ministeri 
pastoral
-Manera de procedir en relació amb els 
menors a efectes d’evitar conductes 

impròpies. Protocol d’intervenció en casos 
d’abusos sexuals sobre menors i persones 
vulnerables

(aquests documents es poden consultar i 
descarregar en l’enllaç: https://jesuitas.es/
es/cultura-de-la-proteccion-prevencion-de-
abusos).

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I 
IGUALTAT (2014) Protocol bàsic d’intervenció 
contra el maltractament infantil en l’àmbit 
familiar. Col·lecció Informes, Estudis i 
Investigació, Madrid. Consultat el 2015 a: 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.
gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_ac 
cesible.pdf

Pereda N. (2016). ¿Uno de cada cinco? La 
victimización sexual infantil en España. 
Papeles del Psicólogo, 2016. Vol. 37(2), 
pp. 3-13. Consultat el 2016 a: http://www.
bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.
asp?sec=2&subs=47&cod=2290&page=

UNICEF-Ministeri d’Educació (2009) 
Programa Mi Sol. Consultat el 2015 a: http://
www.unicef.cl/centrodoc/ficha.php?id=326

AnnEx 14. BiBLiOGrAFiA, DOCUMEnts 
i MAtEriALs D’intErÈs

As dúas principais bases documentais para a elaboración deste manual foron
os textos ofrecidos no “E-learning Program Safeguarding: our commitment“  

polo Centre for Child Protection da Pontificia Università Gregoriana e o Manual SPC  
(Sistema de Proteçao e Cuidado) da Provincia Portuguesa da Compañía de Xesús.
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Mebes, M. i Sandrock, L. (2002). Ni un 
besito a la fuerza. Bilbao: Maite Canal. 
Dirección General del la Mujer, Comunidad 
de Madrid.

Pittet, D. Padre, le perdono 

Robert, J. (2007). ¡Qué no se pasen contigo! 
Los abusos explicados a los niños. Octaedro. 

Vázquez, B. (1995). Agresión sexual. 
Evaluación y tratamiento en menores. Madrid: 
Siglo XXI.

Zollner, H. (2017) Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Víctimas de la Iglesia: relato de un camino de 
sanación

PEL·LíCULES I DOCUMENTALS 
SUGGERITS

Examen de conciencia
Gracias a Dios
No tengas miedo
Obediencia perfecta
Spotlight

PROTOCOLS D’ACTUACIó DE LES 
INSTITUCIONS PÚBLIQUES PER 
COMUNITATS:

ANDALUSIA:
https://www.juntadeandalucia.es/temas/
familias-igualdad/infancia/maltrato.html 

Varis autors (2001) Abús sexual infantil: 
manual de formació per a professionals. 
Ed. Save the Children. Consultat en 2015 
en: https://www.savethechildren.es/sites/
default/files/imce/docs/manual_abuso_
sexual.pdf

Vos Estis Lux Mundi. Papa Francisco 2019. 
https://es.zenit.org/articles/motu-proprio-
del-papa-francisco-vos-estis-lux-mundi/

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=16&v=nVBOUdZ4o7s  
http://www.elmundodelosasi.org/ 
http://www.fapmi.es/ 
http://www.fundacionrana.org/es/ 
http://www.fbernadet.org/es/ 
https://migueladame.blogspot.com.es/
https://www.savethechildren.es/conoce-tus-
derechos/ayuda

LLIBRES

Campo, M. (2016) Hágase la luz. Iglesia 
católica y abuso sexual a menores. Sal Terrae 

González Casas, Mª R. STJ. ¡Soy testigo! 

Echeburúa, E. i Guerricaechevarría, C. (2000). 
Abuso sexual en la infancia: víctimas y 
agresores. Barcelona: Ariel.

Echeburúa, E. i Guerricaechevarría, C. (2006). 
“Concepto, factores de riesgo y efectos 
psicopatológicos del abuso sexual infantil” en 
J.Sanmartín (Ed.), Violencia contra los niños. 
Barcelona: Ariel.
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CATALUNyA:
Procediments de la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/
dretssocials/sites/default/files/arxius-
documents/guia_prevencio_abusos_sexuals_
activitats.pdf 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/
projeducatiu/convivencia/protocols/
assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/
index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/
projeducatiu/convivencia/

MADRID: 
http://www.comunidad.madrid/servicios/
asuntos-sociales/maltrato-infantil

PER A TOTES LES COMUNITATS:

Guardia Civil
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/
violenciadegeneroyabusoamenores/index.html

En aquesta web es pot descarregar un full 
de càlcul amb totes les direccions i telèfons 
en cada comunitat autònoma dels Equips 
d’atenció i investigació per a Dones i Menors 
(EMUME) de la Guardia Civil

http://www.guardiacivil.es/documentos/
contenidos_reutilizables/direcciones_
equipos_mujer_menor_guardia_civil.csv




