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Presentació a Lleida 

de la Campanya del Consell d’ Europa 

“ UN DE CADA CINC” 

contra la violència sexual sobre infants i adolescents 
FER BE ELS NUSOS  

PERQUE LA  

LA XARXA NO S’ENREDI 



Punts a tenir en compte 

 El treball de la prevenció consisteix a saber 
transmetre que l'abús sexual infantil és un tema que 
ens interessa a tots com a membres d'una societat, 
i que no és exclusiu d'un grup en particular. 
 

 Parlar d'abús sexual o de Sexualitat infantil, en la 
nostra societat, no és una tasca fàcil. El més 
probable és que en els diferents contextos que es 
desenvolupa l'experiència, (educatiu, sanitari, 
comunitari, etc.), es generin resistències o dubtes. 
 

 Sempre hi haurà aspectes controvertits associats a 
diferències: educatives, de valors i de criança. 
 

 La claredat en les temàtiques a abordar resulta ser 
un element clau ja que la sexualitat, en la nostra 
societat, aquesta saturat de dobles missatges i 
sobreentesos que contribueixen a la  

    ignorància i/o manteniment del problema. 



FER NUSOS DE XARXA 

•
s ajudar als seus pares,  

 

 

•
s ajudar als 

professionals que per ells 
vetllen. (F. DOMINGO) 

 

 

 



Cal que tots els professionals que treballem amb infants i 
adolescents 

prenguem consciencia de la gravetat i conseqüències posteriors 
d’aquesta problemàtica 

Tots tenim un el compromís moral i ètic de fer tot el que 
estigui en les nostres mans per tal de trencar definitivament el 

cercle: 

    

QUE UN NEN MALTRACTAT  

DEVINGUI  MALTRACTADOR 



 

Que un nen sigui ates per molts professionals no es 
garantia de una bona atenció 

 

 

Que els professionals actuïn  amb la millor voluntat i 
professionalitat no es garantia de eficiència. 

 

 

Que les agencies implicades no tinguin un pla 
d’actuació comú i coordinat, pot ser un factor 
generador de iatrogènia 

 

 

 

 

 



Atenció global, coordinada i integral 
de totes les agències implicades,  
  

Permet: 

 

– Establir plans d'actuació conjunts en els 
abordatges dels menors i de les seves 
famílies. 

 

– Creació d'espais comuns de coordinació per 
poder evitar duplicitat assistencials i 
iatrogènia. 

 

 



 
 

Els actors socials som inevitablement  
nusos en una xarxa de relacions.  

 
Malgrat els pocs o molts recursos,  

planificacions i protocols amb els que podem o no comptar  
 
Els casos i la seva evolució tenen molt a veure amb 
processos de xarxes, llaços, afectes,  

 
Gairebé sempre implícits i informals, però sobre els quals 

tenim poder d'actuació. 
REA, Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la juventud. 

 

Les persones són xarxes en si mateixes. 



Brigg  
 

fa el símil entre treball en xarxa  

i d'una orquestra,  on cada  

membre pot prendre el bastó de  

comandament 

 

 i conduir en qualsevol moment a un equip de col·laboradors en la 
millora dels serveis.  

 

L'habilitat és com poder integrar això perquè surti una bona 
simfonia i organitzar llaços de col·laboració. 

 

 

 

BRIGGS MH,  (1999) Systems for collaborations. Integrating multiple perspectives.  

Child And Adolescent Psychiatric Clinics Of North America   8-2, 365-377; 

 



PROFESSIONALS: SISTEMES DE DEFENSA 

  
 SOBREIDENTIFICACIÓ 

 MINIMITZAR EL DOLOR DEL NEN 

 DISTANCIA EMOCIONAL 

 DESPLAÇAR EL PROBLEMA 

 REDUIR LA COMPLEXITAT DEL PROBLEMA 

 MODEL DE CREENÇA 

 

 

 

 Davant l’abús infantil els professionals que treballen amb els 
nens organitzen estratègies supervivència (K.KILLEN) 



 

TOTS FORMEM PART DE LA SOLUCIÓ 

 

•També la víctima i la seva família.  

 

•Tots formem part de la "xarxa", del problema 
i de les seves solucions. 

  

•És important que cada implicat conegui el seu 
lloc, les expectatives  
 

REA, Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la juventud. 
 

  

En la pràctica: TRANSPARENCIA 



 

• LES NORMATIVES,  

• ELS CRITERIS,  

• EN ELS PROCEDIMENTSL 

• ES RESPONSABILITATS ... 

 

Cal definir programes d'intervenció útils i coneguts per tots 
que garanteixin la seguretat del menor. 

 

 

REA, Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la juventud. 

CLARETAT EN:  



AFAVORIR 
  

Necessitat de la figura del professional de 
referència perquè la xarxa sigui efectiva 

 

• Formació conjunta i interrelacionada pel 
coneixement de les agències implicades 

 

• Protocols d'actuació (actualment el de 
Serveis Socials-CSMIJ) 

 

• Unitats funcionals 



TENIR EN COMPTE 
 No necessàriament tots els nens que han patit abusos 

sexuals o maltractes, repetiran aquestes conductes ni 
necessàriament patiran trastorns psiquiàtrics durant 
la seva vida. 

 

 

Cal tenir en compte: 

 
• Les diferencies individuals 

• La resiliència 

• El tipus de vinculació afectiva 

 
 

 

 

RUTTER M.  (1990): Psychological Resilience and Protective Mechanisms. In J,Rolf, A.S., Masten, D, Cicchetti et al:  

Risk and protective factorthe development of psychopathology.  Cambridge University press. New  

 



La detecció precoç i la intervenció 
assistencial en xarxa es un factor 
de protecció  

per tal d’evitar la transmissió 
transgeneracional de les pautes 
familiars del mal tracte,  

la negligència i/o abús sexual 
donant una possibilitat de futur 
diferent per aquests nens i nenes 

 
 

ES IMPORTANT: 



Solament quant la víctima es DONA i SE LI DONA el 

permís per poder PARLAR d'allò que es cert i que 

sempre ha sabut,  

pot entrar en un PROCES D’ELABORACIO, que el 

porti a gaudir de una salut mental i a l’hora  

TRENCAR el circuit viciós que faci reproduir un vincle 

desorganitzat amb els seus propis fills,  

fen-los també víctimes del MATEIX mal tracte, 

negligència i/o abús que ell ha patit. 
 

 

Bowlby , J(1976) LA SEPARACIÓN AFECTIVA Buenos Aires, ed. Paidos 

Bowlby,J (1995) UNA BASE SEGURA: aplicaciones clínicas de la teoria del apego. Cap.VI “Saber lo que 

se supone que no debes saber y sentir lo que se supone que no debes sentir” 118-139, Barcelona Ed.Paidos 

  

 

CONCLUSIONS 



I esperem que no ens falti 
nil'atenció dels pescadors que 
dirigeixen la nostra barca,  

ni el seu suport,  

per evitar que no siguem 
nosaltres, els nusos i la xarxa 
els que anem a la deriva.  

(F. DOMINGO) 

 



MOLTES GRACIES PER LA SEVA ATENCIÓ 


