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“Tot el que tenim ho hem rebut abans d’altres” 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

 

• El maltractament infantil versus el bon tractament. 

 

• Per què hi ha maltractament infantil? Aproximació a 
dos models:  

 
– El model d’interacció social - maltractament intrafamiliar

  

– El  model ecològic - Nosaltres i la victimització secundària  

 

• La vulnerabilitat i la resiliència en tots i cadascun 
dels qui intervenen 

 

• Què vol dir treballar en xarxa? Aptituds i actituds. 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

• Catalunya 1988 

• 5989 casos 

• Catalunya 1998 

• 21000 casos 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

 

• Models:  
– Psiquiàtric / Social / Interacció social   

– Ecològic 
 

• 4 factors en el model d’interacció social: 

– Pare especial   Aïllament social 

– Nen especial   Diana escollida 

– Tolerància de la violència Càstig corporal 

– Crisi desencadenant  Previsible 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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•   Factors de      

vulnerabilitat 

• Factors de protecció 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil?  

Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

Model ecològic 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

• Fill/a 

 ↑ 

• Família 

 ↑ 

• Professional 

 ↑ 

• Societat 
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MODEL ECOLÒGIC 

Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 
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Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

MODEL ECOLÒGIC 
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Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

MODEL ECOLÒGIC 
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Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

MODEL ECOLÒGIC 
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Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

MODEL ECOLÒGIC 
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 El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa?  

• Fill 

 

• Família 

 

• Professional 

• Professional 

 

• Societat 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 

 

• APTITUDS 

 Preparats per... 

 

 

• ACTITUDS 

 Disposats a...  
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 El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa?  

http://bp2.blogger.com/_H949B8dQ-RE/SAo93mZER1I/AAAAAAAAAdw/ZJ7iHB1L1cE/S1600-R/red_f.jpg
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Infància a la deriva? 



Maltractament infantil Francesc Domingo i Salvany 32/31 

Gràcies per la seva atenció! 
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Quan pressentim, 
veient la  branca nua,  
que malgrat tot, 
l’ametller florirà,  
quan esperem, al cor de 
la nit crua,  
la nostra alegria ningú 
no ens la prendrà,  
la nostra alegria ningú 
no ens la prendrà! 
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El maltractament infantil i el treball en xarxa 

• Famílies i professionals desestructurats: 

estem els infants en perill? 

 

 

 

• Qui ens protegeix de la xarxa 

sociosanitària? 

• Està la Infància a la deriva? 
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El maltractament infantil i el treball en xarxa 

Macrosistema: valors culturals 

Exosistema: societat i professionals 

Microsistema: família 

Infant 

Model ecològic 
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El maltractament infantil i el treball en xarxa 

 

 

“La natura ens va donar dos ulls, dues 
orelles i una sola  boca, per tal que 
poguéssim observar i escoltar el doble 
del que parlem”             

 

     Epictet, segle I d.C. 
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 Com podem afrontar-lo?  

 

    

             10 mesures d’emergència i recuperació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jornades ACIM – Terres de Ponent  
              “Saber tenir cura d’un mateix per poder tenir cura d’altres” 

                   Fidel Delgado 
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10 mesures d’emergència 

• 1. Sospirar profundament tres vegades. 

 Aprofitar la auscultació del nen. 

 

• 2. Respiració superficial conscient amb 
desconnexió mental de l’ambient. 

 

• 3. Fer-se la pregunta: Hi ha, ara mateix, 
alguna manera millor de tenir cura de mi?  

 Retirar-se, si cal, a un lloc aïllat.  

 El lavabo pot ser un bon aliat. 
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10 mesures d’emergència  

• 4. El somriure sempre ajuda: a qui el dóna i a 
qui el rep. El somriure que no es dóna es 
perd. 

 

• 5. Rentar-nos una estona les mans i els 
canells i, si hi ha un mirall, somriure’ns. 

 

• 6. Regar: dir-li a algú amb claretat què ens 
agrada d’ell o ella. 
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 10 mesures d’emergència  

• 7. Enumerar amb detall un mínim de 5 
tasques, per molt simples que ens semblin, 
realitzades correctament.  

 

• 8. Dir “No ho sé” es dir molt. 

 

• 9. Limitar la nostra implicació , y posposar 
l’esforç, quan ja no podem donar més.  
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 10 mesures d’emergència 

• 10. Escriure i descriure amb precisió la 

situació que no ens sembla justa i fer arribar 

l’escrit als superiors responsables del servei 

on treballem. 
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 Defensar unes condicions de treball saludables és 
convenient tant per als professionales com per als 
pacients. I solament evitarem cremar-nos si podem 
gaudir de la nostra feina. 
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“Reconduim-la a poc a poc, la vida, 

a poc a poc i amb molta confiança,  

no pas pels vells topants ni per dreceres grandiloqüents 

sinó pel discretíssim camí del fer i desfer de cada dia... ” 

     

       Miquel Martí i Pol 
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Gràcies per la seva atenció! 
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Gràcies per la seva atenció! 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 

Què manté ferm cadascun dels nusos de la 

xarxa? 

 

• Per què existeixen? 

• La força del nus: il.lusió i simpatia. 

• Una xarxa de mudar o una de cada dia? 

• El nus, el peix d’una altra xarxa? 

• La xarxa  i la victimització  secundària 
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El maltractament infantil i nosaltres. 
Bibliografia per aquesta exposició 

• Nadó que plora, pares al límit i sacseig: què fer? 

 Pediatria Catalana 2001;61,1:35-40. 

• Família que plora, professionals al límit i disgust per 
a tots: ho estem fent bé? Rutlla, la nostra xarxa?.  

 Pediatria Catalana 2002;62,2:73-80. 
• Pediatres que ploren, gestors que fan la viu-viu i la vida continua: 

Qui dia passa anys empeny?  

 Pediatria Catalana 2005;65:194-202. 

65:194-202. 

   fdomingo@comll.cat 

 

 Associació Catalana per la Infància Maltractada 

 Gran de Gràcia 241,1er. 08012 Barcelona  

 Tel 93 511 44 16 / 17 / 18  www.acim.cat 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

 

 

    Quan neix un infant? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 

“Náo basta abrir a janela  

para ver os campos e o rio. 

Náo e bastante náo ser cego 

para ver as árvores e flores” 
 

    Alberto Caeiro / 24-04-1919 

    (Fernando Pessoa / 1885-1935) 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Què vol dir treballar en xarxa? 

QUÈ NO FER? 

 

• Discutir dempeus 

• Parlar en públic 

• Parlar abans d’escoltar 

• Cridar o pegar 

• Usar “hauries de...” 

• Amagar sentiments 

• Defensar-se per sistema 

• Calmar o avergonyir 
l’altre 

 

QUÈ FER? 

 

• Discutir asseguts 

• Parlar sols 

• Escoltar 

• Parlar calmat, en veu 
baixa 

• No judicar 

• Expressar sentiments 

• Demanar ajuda 

• Quan no es pot, cercar 
un altre moment 

 



Jornada sobre els Drets dels Infants 

Balaguer, novembre de 2008 

 

 

Maltractament infantil i treball en 

xarxa: quina xarxa? 
 

 

 

CarmePiqué i Anguera (Treball social) 

Francesc Domingo i Salvany (Pediatria) 

 

EAP Balaguer 
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Quina xarxa? 

• Cas : Lleida-Balaguer-Ponts-La Seu 

• Preparar pa de pessic (2 jocs? Imatges?) 

• Cascades de contenció (embassaments 

en el clima i el caràcter mediterrani) = 

responsables, tots. 

• Elecció múltiple en començar (pantalla o 

paper) i en acabar. 

• Lliurar “Atenció fràgil” 
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El maltractament infantil i el treball 

en xarxa 

 

 

    Quan neix un infant? 
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El maltractament infantil i el treball en xarxa 
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Gràcies per la vostra atenció! 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

 

• “Un infant és maltractat quan és objecte 

de violència, física i/o psíquica, de fet i/o 

omissió, per part de les persones i/o 

institucions de les que depèn per al seu 

correcte desenvolupament”     
   

  ( ACIM  - Associació Catalana per la Infància Maltractada) 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

Què ens fa ser pare especial?: 

 

• Haver estat maltractat d’infant  

• L’apatia, la depressió i/o la pobra 
tolerància a la frustració 

• El difícil control de l’agressivitat 

• Les experiències educatives deformants 

• L’aïllament social 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

Què ens fa ser nen especial?: 
 

• Fill no desitjat o fruit d’una altra unió 

• Prematur / separació precoç dels pares 

• Nen amb malformació i/o discapacitat 

• Bessons 

• Nen hiperactiu 
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3er Congrés  Català de Salut Mental  

de la Infància i l’Adolescència: 

Els malestars contemporanis 

 

Taula rodona: Infants a la deriva 
 

El maltractament infantil, les 

xarxes i nosaltres (els nusos) 

 

Francesc Domingo i Salvany 

Pediatria. EAP Balaguer 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

Hi  ha tolerància social de la violència? 
 

• Educació = Amor incondicional +  disciplina + 

                    temps  + llibertat per equivocar-se 

 

La  crisi desencadenant: és evitable? 
 

• Guiatge anticipatori al Programa del nen sa 

• Auxili, el meu bebè no para de plorar! 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

Hi  ha tolerància social de la violència? 
 

• Educació = Amor incondicional +  disciplina + 

                    temps  + llibertat per equivocar-se 

 

La  crisi desencadenant: és evitable? 
 

• Guiatge anticipatori al Programa del nen sa 

• Auxili, el meu bebè no para de plorar! 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 
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•   Factors de      

vulnerabilitat 

• Factors de protecció 
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El maltractament infantil i nosaltres. 

Per què hi ha maltractament infantil? 

• Fill 

 

• Família 

 

• Professional 

 

• Societat 


