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L’ACIM 
Associació Catalana  

per la Infància Maltractada 

 

Des de 1988 en el camí del bon tracte 

 

 Promoció dels drets de la Infància. 

 Prevenció de qualsevol tipus de 
maltractament. 

 Atenció de casos. Programa Acull. 

 



A través del Programa Acull 

 Nombre creixent de demandes per suposats 
maltractaments, que s’acaben revelant com 
a emergents del conflicte no resolt, o resolt 
malament, amb l’ex parella. 

    Denúncies “al servei del conflicte”. 

 

 Verificació del mateix fenomen a diferents 
àmbits i serveis (salut, serveis socials, 
sindicatura de greuges, etc.), i com tema 
central de diverses jornades i ponències. 



Què podem fem? 
Treball en Xarxa 

Convocatòria d’un Grup de Treball 
interdisciplinari  (desembre 2013) amb 

destacable èxit en la resposta. 
 

Advocats i mediadors, Col·legis professionals d’Advocats, de Treball 
Social, de Psicòlegs, de Pedagogs, Adjunta per la Infància del Síndic de 

Greuges, Equips d’Assessorament Tècnic àmbit de família -EATAF- 
EAP, EAIA, Hospital Sant Joan de Déu, Serveis Socials d’atenció 

primària, Magistratura de Família de Barcelona, Mossos d’Esquadra, 
Punts de Trobada. 



Justificació 
 

 Nombre creixent de demandes. 

 

 Conductes que, en sí mateixes, poden 
comportar un tipus específic de 
maltractament. 

 

 Necessitat de centrar l’atenció en els casos 
de veritable maltractament. 

 



Marc Legal 
 

 CDI 

 Observació General Nº 14 (2013) del Comitè DI de 
Nacions Unides. 

 Constitució espanyola. 

 Ley Protección de la Infancia y Adolescencia, 
26/2015, del 28 de juliol. 

 Codi Civil Català. 

 LDOIA 

 Decret dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada. 

 Ordre BSF d’Indicadors de Maltractament. 

 



Reflexions de partida 

 La instrumentalització dels fills i filles per part dels progenitors 
en el marc de separacions conflictives de parella és un fet amb 
efectes negatius, i fins i tot devastadors, en el creixement i 
desenvolupament biopsicosocial dels infants i adolescents 
implicats. 

 

 Aquestes situacions han assolit un elevat grau de 
normalització en la nostra societat, i es presenten en tots els 
nivells econòmics o socials. 

 

 No hi ha informació estadística suficient, perquè no es recull de 
manera individualitzada com a tipus específic de 
maltractament. 



La instrumentalització dels fills i filles en el 
marc de ruptures conflictives de parella  

és un tipus de maltractament infantil que per 
les seves particularitats  

mereix especial atenció i,  

sobretot, noves estratègies de prevenció i 
sensibilització,  

tant a nivell de ciutadania en general com dels 
professionals implicats. 

 



Etapes del Grup 
 

ETAPA PREPARATÒRIA 
 Vuit reunions de treball preparatòries (desembre 2013-

gener 2015) en les que es van elaborar:  
o Quadre de serveis en relació amb els seus àmbits i 

moments d’actuació. 
o Quadre de Serveis i la coordinació i derivació entre ells. 
o Recull d’Indicadors de risc i Factors de protecció segons 

àmbits d’actuació. 
o Disseny del “cas prototípic” segons àmbits i serveis.  

 
ETAPA DE PRESENTACIÓ 
 Presentació a través de Sessions de Treball Ampliades 

(Barcelona, 25.02.15; Lleida, 29.10.15; Tarragona, 24.11.15 i 
Girona, 26.11.15) 



Agraïments 
Volem destacar la participació dels professionals 

intervinents, tant en el Grup promotor com en les 
Presentacions realitzades arreu del territori, que 
de manera desinteressada han fet possible la 
reflexió conjunta que avui us presentem. 

 

Agraïm també la col·laboració de les entitats que 
ens van acollir: Obra Social la Caixa, Universitat de 
Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de 
Girona, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
Ciutat de la Justícia. 



 

Ara toca posar fil a l'agulla  

i cridar l’atenció dels professionals, 
serveis i administracions que tenen la 

responsabilitat de fer possible  

que aquesta temàtica sigui tractada  

per reduir a la mínima expressió  

el sofriment dels infants davant les  

separacions conflictives de parella. 

 



 
 
CONCLUSIONS dels GRUPS DE DEBAT 

 Barcelona (25.02) 

 

 

 

 

 

 



 
Lleida (29.10) 

 



 
Tarragona (24.11) 

 



 
Girona (26.11) 

 



Les presentacions del GT s’han fet a través de 
SESSIONS DE TREBALL INTERDISCIPLINÀRIES 

  A les que van ser convocats professionals dels diferents 

àmbits i serveis vinculats: 

 

• SALUT 
 
• SERVEIS SOCIALS 
 
• DRET i JUSTÍCIA 
 
• ENSENYAMENT 
 
• Altres  
(Mossos d’Esquadra, Periodistes, FAPAC) 

 



 
 
L’assistència GLOBAL  a aquestes sessions ha estat de 250 
persones amb la següent representació professional 

  

 SALUT 22,15% 

SERVEIS SOCIALS 30% 

DRET 25,7% 

ENSENYAMENT 15,7% 

ALTRES 5,6% 



 
 

BARCELONA 
84 ASSISTENTS 

  

 

SALUT 30% 

SERVEIS SOCIALS 21% 

DRET 21% 

ENSENYAMENT 23% 

ALTRES 5% 



 
 

LLEIDA 
45 ASSISTENTS 

  

 
SALUT 26,6% 

SERVEIS SOCIALS 28,8% 

DRET 20% 

ENSENYAMENT 17% 

ALTRES 8% 



 
 

TARRAGONA 
60 ASSISTENTS 

 
 
 

 

SALUT 13% 

SERVEIS SOCIALS 40% 

DRET 30% 

ENSENYAMENT 13% 

ALTRES 3% 



 
 

GIRONA 
61 ASSISTENTS  

 

GIRONA 
61 ASSISTENTS 

SALUT 19% 

SERVEIS SOCIALS 31% 

DRET 32% 

ENSENYAMENT 9,8% 

ALTRES 6,5% 



 
METODOLOGIA 
En tots els casos els assistents van ser distribuïts en TRES 
GRUPS DE DEBAT 

  • INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ 
  
• XARXA O TERANYINA? 
  
• ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ 
  

 

La distribució entre els grups es va fer intentant reflectir en cadascú la 
mateixa proporcionalitat dels assistents segons àmbits professionals. 

Cada assistent va haver de respondre les corresponents preguntes 
dinamitzadores, primer de manera individual, després compartir-les en sub 
grups, i, finalment, consensuar amb tot el grup les conclusions que es 
presentarien al final de cada sessió, de manera que tothom pogués fer la 
seva aportació. 



 
Grups  
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ 

   
Preguntes dinamitzadores del debat:  
  
Considereu que cal definir indicadors de risc específics 

per aquest tipus de maltractament? 
  
Quins indicadors heu detectat des de la vostra 

experiència professional? 
  
Quins factors de protecció considereu més importants 

per prevenir el risc de maltractament en aquestes 
situacions? 
 



 
Grups XARXA O TERANYINA? 

 
Preguntes dinamitzadores del debat:  

  

Sabem quines són les competències dels diferents serveis que 
incideixen en la detecció i/o intervenció en ruptures 
conflictives de parelles amb fills? 

  

Com establir protocols/guies d’actuació de cada recurs que 
permetin saber el grau d’intensitat del conflicte i fer, en 
conseqüència, les derivacions més idònies? 

  

Com a professional que intervé en aquestes situacions quins 
recursos bàsics creieu que s’haurien d’activar 
preventivament per evitar/pal·liar el patiment dels fills? 

 



 
 
Grups ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ 

 Preguntes dinamitzadores del debat:  

  

Considereu que cal una sensibilització major sobre el risc de 
maltractament dels fills/es en les ruptures conflictives de 
parella? Per què? 

  

Quines mesures de sensibilització creieu que s’haurien de dur a 
terme en el vostre àmbit professional? Penseu que hi ha 
algun àmbit especialment necessitat d’aquesta 
sensibilització? 

  

Quines mesures suggereixes per sensibilitzar la ciutadania en 
general? 

 



 
 
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ (I) 
1. Considereu que cal definir indicadors de risc específics per 
aquest tipus de maltractament? 

 • Es proposa parlar de “signes d’alerta”, més que 
d’indicadors, la detecció dels quals ha de comportar una 
exploració més exhaustiva del cas. 

 

• Evitar establir categories tancades. 
 

• Considerar sempre la singularitat de l’infant/adolescent i de 
la seva família. 

 

• Contextualitzar les dades amb els factors personals, 
familiars, ambientals. 

 

• Definir signes selectius i per àmbits. 

 



 
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ (II) 
2. Quins indicadors heu detectat des de la vostra experiència 
professional? 
 EN ELS FILLS I FILLES 

• Canvis d’actitud i conducta (agressivitat, pors, angoixa, 
ansietat), afectació de la socialització i de la relació amb els 
iguals. 

• Conflicte de lleialtats, xantatge emocional, manipulació. 

• Pèrdua d’espontaneïtat, discurs “adultitzat”. 

• Culpabilització, disminució de l’autoestima. 

• Afectació del rendiment acadèmic i del compliment de 
pautes a l’àmbit escolar (sortides, materials, horaris, 
comunicacions). 

• Queixes somàtiques sense patologia orgànica. 

 



 
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ (III) 
2. Quins indicadors heu detectat des de la vostra experiència 
professional? 
 EN ELS PARES I MARES 
• Desqualificació pública, oberta o subtil, de l’altre progenitor. 
• Reticència a compartir la parentalitat, baix reconeixement de les 

capacitats parentals de l’altre progenitor. 
• Demanda excessiva i reiterada d’informació, entrevistes, 

informes, certificats. 
• Cerca de complicitats o aprovació entre els professionals i/o la 

família extensa. 
• Cerca de serveis “comprats” (advocacia, psicologia, metges, 

mestres). 
• Judicialització de tots els aspectes del conflicte, i delegació de 

responsabilitats en els professionals intervinents. 
• Multiplicitat de denúncies i acusacions. 
• Implicació dels fills/es en el conflicte com a partícips i/o 

instruments.  
 



 
 
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ (IV) 
3. Quins factors de protecció considereu més importants per 
prevenir el risc de maltractament en aquestes situacions? 

 
 

• Envers els fills/es: mantenir un nivell adequat d’informació; 
educació en valors; educació en relacions afectives 
saludables. 
 

• Envers els pares i mares: potenciació de la mediació 
familiar i de la coordinació parental; acompanyament 
professional durant el procés; educació en la parentalitat; 
seguiment conjunt de les responsabilitats amb els fills. 
 

• Envers els professionals: formació especialitzada; major i 
millor informació sobre els recursos públics; protocols 
pràctics. 

 



 
 
INDICADORS DE RISC I FACTORS DE PROTECCIÓ (V) 
3. Quins factors de protecció considereu més importants per 
prevenir el risc de maltractament en aquestes situacions? 

 En general:  

• Promoció i difusió dels Drets dels Infants;  

 

• Sensibilització de la societat en general i dels 
professionals en particular;  

 

• Recomanacions sobre Parentalitat Positiva recollides 
pel Consell d’Europa (Recomanació 19 del Comitè de 
Ministres als Estats membres sobre polítiques de 
suport a l’excercici positiu de la parentalitat) 

 



 
XARXA O TERANYINA? (I) 
1. Sabem quines són les competències dels diferents serveis que 
incideixen en la detecció i/o intervenció en ruptures conflictives 
de parelles amb fills? 
 • Hi ha coneixement sense reconeixement. 

 

• Es coneixen els diferents serveis que poden intervenir, 
però no les funcions i competències concretes de cadascú, 
o bé se les coneix de manera deficient. 

  

• Dificultat per un correcte seguiment del circuit 
d’intervencions i derivacions. 

  

• Alt risc d’intervencions fragmentades, contradictòries i/o 
duplicades. 



 
 
XARXA O TERANYINA? (II) 
2. Com establir protocols/guies d’actuació de cada recurs que 
permetin saber el grau d’intensitat del conflicte i fer, en 
conseqüència, les derivacions més idònies? 

 • Han de ser protocols interdisciplinaris i multisectorials, 
pràctics i d’ús generalitzat. 

 

• Guia/protocol de detecció a l’escola, com a àmbit 
normalitzat comú i, sovint, camp de batalla de les famílies. 

 

• Es necessita una figura professional coordinadora i de 
confiança, amb visió global de cada cas, que vinculi tots els 
serveis i professionals intervinents. 

 

• Elaboració de plans de parentalitat, amb acords de les parts. 

 



 
 
XARXA O TERANYINA? (III) 
3. Com a professional que intervé en aquestes situacions quins 
recursos bàsics creieu que s’haurien d’activar preventivament 
per evitar/pal·liar el patiment dels fills? 

 • Programes d’educació parental com a prevenció 
primerenca. 

 

• Figura de l’Advocat de l’infant/adolescent. 

 

• Foment de la Teràpia Familiar i la Mediació Familiar. 

 

• Implementació de serveis d’assessorament per a parelles en 
procés de separació. 

 

• Reducció dels temps judicials. 

 



 
 
ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ (I) 
1. Considereu que cal una sensibilització major sobre el risc de 
maltractament dels fills/es en les ruptures conflictives de 
parella? Per què? 

  
• Sí, la conflictivitat alta i/o crònica en l’excercici de la parentalitat té 

un impacte negatiu comprovat sobre la salut psicofísica dels fills/es. 

 
• Cal tenir en compte els maltractaments subtils que comporten 

aquestes situacions, i l’efecte negatiu de conductes no 
malintencionades però promotores del conflicte. 
 

• La responsabilitat vers els fills/es va més enllà de la duració de la 
parella. 
 

• Evitar més etiquetes negatives, l’objectiu és ajudar i acompanyar a 
les parelles en conflicte a normalitzar la seva vida. 
 



 
 
ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ (II) 
2. Quines mesures de sensibilització creieu que s’haurien de dur 
a terme en el vostre àmbit professional? Penseu que hi ha algun 
àmbit especialment necessitat d’aquesta sensibilització?  

  
• Major promoció de la coordinació parental i de les escoles de 

famílies. 
 

• Treball a nivell escolar de les emocions. 
  
• Formació i especialització dels professionals, reglada, 

multidisciplinària i amb criteris ètics comuns. 
  
• S’ha plantejat, en general, la necessitat d’una major 

sensibilització dels agents judicials (advocats, jutges, fiscals). 
 
 



 
 
ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ (III) 
3. Quines mesures suggereixes per sensibilitzar la ciutadania en 
general? 

  

• Treball de divulgació als mitjans amb professionals, entitats i/o figures 
mediàtiques destacades. 

• Elaboració de relats i conta contes sobre aquesta temàtica. 

• Inclusió de trames amb aquest tema en sèries televisives. 

• Campanyes continuades amb missatges breus i positius, “no som parella 
però som família”. 

• Guies i/o tríptics informatius. 

• Promoció de xerrades i espais de debat. 

• Promoció de recerca i publicacions. 

• Promoció de canvis legislatius tendents a l’obligatorietat de la mediació 
prèvia. 
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