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1.  PRESENTACIÓ 

 

Any 2021, un any d’acomiadaments però també de noves il·lusions. 

 

Fa 19 anys, la Fundació Concepció Juvanteny va apostar per la creació d’un 

servei que atengués infants víctimes d’abús sexual infantil (ASI), d’una 

manera integral, és a dir mèdica, psicològica i social. Aquesta idea va 

derivar en la Unitat de Pediatria Social (UPS), ubicada a l’Hospital Germans 

Trias i Pujol amb el qual es va signar un conveni de col·laboració.  

 

Després de tots aquests anys de treball, el Servei Català de Salut va decidir 

incorporar la Unitat dins el seu sistema general, passant la UPS a ser 

gestionat directament pel Institut Català de la Salut, fet que va suposar la 

finalització de l’acord entre la Fundació i l’hospital. El 15 de març de 2021 les 

dues treballadores socials, la Elena Aznar i la Carme Arnau, i la 

coordinadora de la Unitat, la Carme Gálvez, es van integrar dins el sistema 

de salut a la UPS. Les dues psicòlogues, l’Oihana Mendiguren i la Núria 

Sierra, van continuar  a la nostra Fundació. 

 

Aquest va ser un moment d’inflexió i reflexió, un moment d'autoavaluació i 

de prendre decisions que afectarien al nostre futur com a servei i com a 

entitat. Es van mantenir dues idees centrals; per una banda portàvem molt 

de temps oferint un servei a la societat i volem continuar fent-ho, que ja 

això és un reflex del motiu pel qual es va crear la Fundació Concepció 

Juvanteny, i per altra banda valoràvem que la tasca realitzada a la UPS 

havia estat magnífica i l’hem valorat sempre, però que havia arribat el 

moment de créixer i aprofitar moltes de les coses apreses pel camí.    

 

 I hem canviat… 
 

Si l’any 2020 es va caracteritzar per ser l’any de l’aparició de la Covid-19 i per 

tant de la necessitat d’adaptar-nos a una nova manera de treballar, l’any 
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2021 ha estat l’any del tancament d’una època i l’inici d’una altra amb la 

creació d’un nou projecte, un projecte dirigit a les víctimes d’Abús Sexual 

Infantil però també a les seves famílies, incloent quan és possible, als 

agressors quan formen part d’aquest sistema familiar. 

 

El Projecte, al qual vam anomenar AIDA (Abordatge Integral de l’Abús) 

es va presentar oficialment el dia 19 de novembre de 2021. 

 

Des del març del 2021 ens hem estat formant amb especialistes en ASI del 

món occidental, sent però la metodologia i l’enfoc de la Chloé Madanes qui 

ha estat la nostra inspiradora i mestra amb l’empenta i l'orientació de la 

Montserrat Juvanteny. Hem après a treballar amb una aproximació que 

canvia completament l’abordatge del procés terapèutic de l’abús, prenent 

com a punt central del nostre treball la reparació de la víctima i de la seva 

família en conjunt. Tal com diu la Chloé Madanes “ un abús sexual és una 

ferida a l’ànima”, per nosaltres, per la nostra experiència, aquest ferida 

arriba a tota la família i és a tota la família a la que volem ajudar a reparar 

aquesta ferida, aquest dolor. 

 

“L’abús és una ferida a l’ànima no una malaltia i per tant no es tracta, 

s’ha de reparar. Cada família és un sistema de relacions. Si un dels 

membres cau, cau tot el sistema. Per això reparem a la víctima i el seu 

entorn” Montserrat Juvanteny. 

 

És per aquesta raó, tan simple en el seu enteniment però alhora tan 

contundent, juntament amb la nova Llei del Menor de 4 de juny de 2021 

que a partir del 2022 retirem la funció diagnòstica i de detecció entesa des 

de una metodologia més tradicional i la inclourem dins el procés de 

teràpia reparadora, amb un abordatge més ample, incloent a la família 

nuclear, a l’extensa i a l’agressor, quan aquest formi part de la família i 

sempre que sigui possible i adequat. 
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1.1. Antecedents Teòrics 

 

Gràcies a l’anàlisi clínica feta de la nostra casuística, el nostre marc teòric 

de referència és el de la Teràpia Familiar Sistèmica de Cloe  Madanes 

(2015). Un dels seus referents i fundador de la teràpia familiar és Salvador 

Minuchin i, tal com ell deia: “La família funciona sota certes estructures 

que poden  ser funcionals o disfuncionals, el treball del terapeuta serà 

descobrir quins elements  disfuncionals existeixen en l’estructura a partir 

del cas d’abusos sexuals” (1984).  

 

L’altre marc teòric del qual ens hem nodrit és el de la Teràpia Breu      

Estratègica, basada en la Teoria de la  Comunicació Humana de P. 

Watzlawick, la Teoria Cibernètica de N. Wiener, adaptada  al món 

psicosocial per G. Bateson, i la Teoria dels Sistemes de L. von Bertalanffy. 

Des  d’aquest punt de vista és fonamental la relació de l’ésser humà amb 

altres elements  d’un sistema amb els que hi ha una interacció constant i 

circular. Aquesta  dinàmica construeix la identitat de cada persona i és on 

es poden generar els  problemes i alhora les solucions.  

 

Compartim la definició d'abús sexual infantil dels Drs. Martinez Roig i De 

Paul Ochotorena, com “La participació del nen en activitats sexuals que 

no pot  comprendre, per a les quals no està preparat pel seu 

desenvolupament, a les que  no pot donar el seu consentiment, i que 

violen els tabús socials i legals” (1993).  Dins, hi ha un ampli ventall de 

situacions, des de les Conductes Sexuals  Inadequades fins les agressions 

més greus, que mereixen ser explorades i  abordades, cadascuna de 

manera única.  

Les conseqüències de l'Abús Sexual Infantil, tal i com posen de manifest 

els escrits d’aquests autors (Cirillo, S. 1989; Barudy, J. 1998/1999; Echeburúa, 

E. 2004; Echeburúa i Guerricaechevarría, 2005, 2021; Echeburúa i Corral, 

2006; Pereda, N.  2010; Intebi, I. 2011; Baita, S. 2012; Cantón-Cortés i Cortés, 
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2015, etc), sovint afecten diverses i nombroses àrees, amb diferents 

graus de gravetat, incloent-hi retards o trastorns del desenvolupament 

infantil, trastorns alimentaris, trastorns  de conducta, relacionals, 

addiccions, trastorns de personalitat, autolesions, i un llarg  seguit de 

simptomatologia que pot desplegar-se al llarg de la vida adulta.  

Aquests estudis ens permeten enunciar que els danys per a la salut dels 

nens, les  nenes i els i les adolescents abusades tenen a veure, per una 

part, amb el dany sofert a l’interior de les seves famílies i, per l’altra, com 

reacciona l’entorn davant aquest fet, incloent-hi aquí la no adequació de 

les intervencions sòcio-sanitàries per ajudar-los. Els diferents tipus 

d’Abusos que els nens i les nenes pateixen, no sempre són fets  aïllats i 

poden determinar, en gran part, la seva personalitat, la seva manera de 

ser i de relacionar-se amb les altres persones. Tots aquests efectes 

justifiquen la necessitat d’oferir un suport terapèutic singular, específic i 

especialitzat.  

Segons Save the Children al seu informe sobre la situació de l’Abús Sexual 

a la Infància a Espanya, extrapolat a Catalunya “s’estima que entre un 10 i 

un 20 % de la població arreu de l’Estat ha patit algun tipus d’abús sexual 

durant la seva infància. Segons l’anàlisi de sentències, un 44,7 % dels 

abusos es produeixen entre els 13 i els 16 anys, tot i que l’edat mitjana en 

la qual els nens i nenes comencen a patir abusos és molt primerenca, als 

11 anys i mig. La majoria són nenes. En el 78,9 % dels casos analitzats, les 

víctimes són nenes i adolescents. “ 

        “Al voltant del 84 % dels abusadors són coneguts en major o menor 

grau, pels nens i les nenes. Entre els espais més comuns destaca l’entorn 

familiar amb gairebé la meitat (49,5%) dels casos analitzats, on algun 

dels perfils d’abusador més freqüents són: el pare (24,9% del total de 

l’entorn familiar i 12,3% del total), un altre familiar no identificat (19,7% de 

l’entorn familiar i 9,7% del total), la parella de la mare típicament 

masculina (18,8% de l’entorn familiar i 9,3% del total), l’avi (12,2% de 
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l’entorn familiar i 6% del total) o l’oncle (6,6% dins l’entorn familiar i 3,2% 

sobre el total).” 

 “En l’anàlisi d’agressors coneguts, però fora de l’entorn familiar (que 

suposa el 34,5% de casos), destaquen 9,7% amistats o companys de la 

víctima (19,8% del total dels casos de l’entorn aliè a la família), en un 8,6% 

dels casos són coneguts de la família (17,5% del total dels casos de 

l’entorn aliè) i educadors en un 6% dels casos (12,3% de l’entorn fora de la 

família).”  

L’estudi de Save de Children també desmunta el mite que els abusos 

sexuals ocorren només en certes famílies i la percepció que és fàcil 

descobrir l’agressor. “Segons l’anàlisi de sentències, veiem que, tot i que 

la meitat es produeixen en famílies en les quals els progenitors estan en 

parella (55,5 %), l’abús passa en tot tipus de famílies i contextos, ja sigui 

amb progenitors divorciats, separats, amb la tutela a càrrec d’un 

familiar o varis, o de l’Administració Pública. A més, només en el 12,5 % 

dels casos l’agressor té antecedents.” 

Segons el Ministeri de l’Interior, el 2020 es van presentar 5.685 

denúncies per delictes contra la llibertat sexual que tenien com a 

víctima nens, nenes i adolescents, representant el 50,8 % del total. No 

obstant això, 2020 es presenta com un any anòmal, ja que a causa de les 

restriccions per la COVID-19, els principals punts de detecció, com ara les 

escoles, van tancar, la qual cosa possiblement va provocar un descens de 

denúncies. 

L’any 2019 se’n van presentar 6.153, representant un 48,1 % del total. 

Hem de tenir en compte que aquestes dades són només la punta de 

l‘iceberg, ja que s’estima que només el 15 % dels casos d’abús sexual 

s’arriben a denunciar. 
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1.2.  Equips i Recursos. 

 

Tal com hem dit abans, al llarg d’aquest any hem viscut canvis importants 

que queden reflectits en la presentació dels recursos 

 

Recursos Personals, Materials i Físics 

 

La Unitat de Pediatria Social (UPS) es va crear l’any 2002 mitjançant un 

conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i la nostra entitat, 

conveni que va finalitzar el 15 de març d’aquest any.  

 

A l’inici del 2021 i fins el 15 de març, l’equip multidisciplinari de la Unitat de 

Pediatria Social, ubicat dins les instal·lacions de l’Hospital Germans Trias i 

Pujol, a Badalona, el formaven: 

 

 Sra. Carmen Gálvez, Psicòloga i Coordinadora de la Unitat, amb 

dependència laboral de la Fundació Concepció Juvanteny. 

 Sra.  Oihana Mendiguren, Psicòloga, amb dependència laboral de 

la Fundació Concepció Juvanteny 

 Sra. Núria Sierra, Psicòloga, amb dependència laboral de la 

Fundació Concepció Juvanteny. 

 Sra. Carme Arnau, Treballadora Social, amb dependència laboral 

de la Fundació Concepció Juvanteny. 

 Sra. Elena Aznar, Treballadora Social, amb dependència laboral de 

la Fundació Concepció Juvanteny. 

 Dr. A. Natal, Facultatiu Emèrit del Servei de Pediatria. 

 Dra. R. Isnard, Metge Adjunt del Servei de Cirurgia Pediàtrica. 

 Dra. F. Brosa, Metge Adjunt del Servei de Pediatria. 

 Dra. M. Serra, Metge Adjunt del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. 

 Dra. A. Castellano, Metge adjunt del Servei de Pediatria. 
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De l’1 de gener al 15 de març les intervencions es van realitzar sempre a 

l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona). 

 

A partir del 15 de març la Unitat de la UPS va iniciar el seu nou recorregut 

amb els metges de l’hospital, les dues treballadores socials i la 

coordinadora. Les dues psicòlogues van continuar a les oficines de  la 

nostra Fundació, ubicades a l’Hospitalet del Llobregat. 

 

Al més de novembre va quedar completat l’equip d’AIDA que actualment 

està format per: 

 Sra. Oihana Mendiguren, Psicòloga, amb dependència laboral de 

la Fundació Concepció Juvanteny 

 Sra. Núria Sierra, Psicòloga. amb dependència laboral de la 

Fundació Concepció Juvanteny 

 Sra. Rosa Carrión, Treballadora Social. amb dependència laboral de 

la Fundació Concepció Juvanteny 

 Sra. MªAntònia Hernández, Pedagoga i Educadora Social. amb 

dependència laboral de la Fundació Concepció Juvanteny 

 Sra. Sònia Cervantes, Terapeuta familiar.  

 Sra. Sílvia Suárez-Inclán, Advocada  

 

Des del 15 de març i al llarg de pràcticament tot l’any, hem intentat 

adaptar les nostres intervencions, apropant-nos a les famílies el més 

possible, sent ateses en ocasions a les instal·lacions d’AIDA dins les oficines 

de la Fundació Concepció Juvanteny, a les instal·lacions de l’Equip Tècnic 

del Centre d’Acollida Estels (El Masnou), a les oficines de Serveis Socials de 

Salt (Girona) i al Centre Cívic de Premià de Mar. També, i derivat de la 

situació excepcional que es viu arran de la pandèmia, hem après com mai 

a encarar la feina telemàticament i durant mesos hem treballat uns dies a 

la setmana des de casa i altres des del lloc de treball (a l’Hospital a l’inici de 

l’any i des del despatx  a partir del 15 de març).  
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Des de finals del mes de setembre la seu de la Fundació Concepció 

Juvanteny i per tant de la Unitat AIDA es troba ubicada a la població de 

Ripollet, carrer De la Granja, 25.  Disposem d’una sala de consulta equipada 

amb material apropiat per atendre infants de diferents edats, així com una 

sala amb el mobiliari adequat per realitzar les sessions de teràpia 

reparatòria amb les famílies. 

 

A nivell de recursos materials a parts del més fungibles i evidents (material 

d’oficina), també l’aparició del Covid ha obligat a l’Entitat a adaptar-se, 

proveint abans o després d'ordinadors portàtils als treballadors, preparar 

els equips informàtics i la xarxa interna d’intranet per poder treballar en 

xarxa en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.  

 

 

1.3. Pla Actuació/Metodologia. 

 

Seguint el relat anterior, el qual reflecteix l’evolució en el desenvolupament 

de la nostra feina al llarg de l’any, hem de diferenciar la manera de treballar 

i abordar la nostra intervenció quan formaven part de la UPS, de quan ens 

vam separar i varem crear la Unitat AIDA. Al llarg de l’any hem anat 

adaptant el nostre mètode de treball al que hem aplicat una visió més 

integradora del sistema familiar. 

 

En els següents esquemes donem una visió  simple però global del procés, 

tant de la primera part de l’any (UPS) com de la segona , quan vam iniciar 

la transició vers la Unitat Aida. 
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ESQUEMA GENERAL DE  FUNCIONAMENT  DE LA UPS 

 

 

(1 de gener - 15 març 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Antecedents Socio-Familiars / Situació Actual 

DIAGNÒSTIC 

Família Fiscalia de Menors DGAIA Orientació Psicoterapèutica 

Unitat de Pediatria Social 

Primera Entrevista 

Psicòloga/Treballador Social 

Exploració Física 

Serveis Externs: 

Serveis Socials d’Atenció Primària 

Àrea Bàsica salut 

CDIAP, CSMIJ, CSMA 

Exploració Psicològica 

Pediatres 

Serveis Socials 



FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY 

 

 

10 

 

 

(15 de març - 31 desembre de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de  treball que resumeix la transició iniciada al març del 2021 i 

que va provocar la creació de la Unitat AIDA al novembre del 2021. 
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Finalment, despres de mesos de fromació i adaptació hem acabat 

d’implantar un model de funcionament i l’esquema bàsic del qual, us el 

mostrem en aquesta imatge. 
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2. MEMÒRIA QUALITATIVA I QUANTITATIVA  

 

 

Actuacions Homes Dones No binari Total Persones 

Consultes ateses 42 106 1 149 

Deteccions 15 39 0 54 

Teràpies  5 12 1 18 

Formació 44 144 0 188 

Prevenció 10 57 0 67 

Atenció psicosocial i legal 96 174 0 270 

Sessions terapèutiques 81 168 1 249 

Elaboració conclusions tècniques 40 120 0 160 

 

 

En aquest quadre hem volgut donar unes dades quantitatives generals en 

raó de gènere, del beneficiaris de les diferents intervencions efectuades al 

llarg de l’any 2021, dades que tot seguit analitzem  més en detall. 

 

 

2.1.  Consultes 

 

Tal i com s’ha esmentat en punts anterior, ens cal fer la divisió dels casos 

atesos entre els tres primers mesos de l’any i l’inici del funcionament de la 

nostra Unitat AIDA. 

 

En els tres primers mesos de l’any vam rebre 38 consultes relatives a 51 

persones, i a partir de l’Abril de 2021 com Unitat AIDA hem atès 87 

consultes, relatives a 98 persones. 
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El nombre total de consultes al llarg de l’any 2021 ha estat de 125, relatives a 

149 persones. 

 

D’aquestes 149 persones en traiem la gràfica posterior, en la que es pot 

observar, un nombre més alt de consultes en el cas de nenes/noies que de 

nens/nois.  

 

Quaranta una persones en total (14 de l’UPS i 27 d’ AIDA) eren nens o nois, 

Cent cinc en total eren nenes o noies (36 de l’UPS i 69 d’ AIDA), una 

persona es considerava no binària, i en dues consultes no es va informar a 

quin gènere pertanyien. 
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2.1.1.  Procedència de les Consultes Totals:  

 

En les consultes realitzades durant l’any 2021, classificades per zona de 

procedència. 

 

Podem observar que la majoria de consultes venen del Vallès Occidental 

(28%) i Maresme (25%) seguides del Barcelonès (12%), i la Província de 

Girona (11%). 

 

D’altres procedències en menor tant per cent han estat, Barcelona Ciutat 

(7%), el Vallès Oriental (6%), Penedès i el Garraf (3%), Baix Llobregat (2%) i 

Lleida (2%). 
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2.1.2.  Qui fa la Consulta:  

 

Del total de les 125 consultes de l’any 2021,  podem apreciar com el volum 

més gran d’aquestes les fan Serveis d’atenció i protecció als infants i les 

seves famílies, com poden ser EBASP, EAIA, CRAE/CA juntament amb 

escoles/instituts i serveis de salut (80%), en front d’un 20% directament de 

famílies.  

 

En aquest cas ens trobem amb 32 consultes de part del departament de 

Salut (CSMIJ, CAP, Hospital, Urgències…), 28 consultes directament dels 

Serveis Socials, 18 consultes del departament d’Educació (CEIP, IES, EAP,...), 

13 consultes d ‘Equips especialitzats en l’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (EAIAs), 3 del CDIAP, que atén a la primera infància, 2 

consultes de Recursos Residencials de Protecció a la Infància i a 

l’Adolescència (CRAE, C.A.,...), 2 consultes derivades d’altres Fundacions, 2 

consultes de psicòlegs privats i només una consulta procedent dels Jutjats. 

La resta de consultes les han realitzat directament les famílies. 

 

 

 



FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY 

 

 

16 

 

 

2.1.3. Situació final de les consultes:  

 

A continuació es presenta una gràfica on es classifica com s’han tractat 

cadascuna de les consultes.  

 

De les 125 consultes, s’han realitzat 11 (8,1 %) Assessoraments Online amb 

els serveis consultants. S’han fet 54 (39,7%) Estudis Complets, 6 Estudis 

Oberts (4,4%) casos més es van iniciar al 2021, però resten en estudi o 

pendents d’informe a 31 de desembre de 2021. 

 

 

 

 

Hi ha 65 consultes (47,8%) en les que no es va iniciar ni detecció ni teràpia 

o bé van quedar interromputs. 

 

Els motius pels quals no s’ha iniciat un estudi/valoració a la nostra Unitat 

han estat, un 38% de les consultes han preferit buscar un recurs en el 

mateix territori, un 30% no s’han presentat o han interromput la valoració 



FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY 

 

 

17 

per motius personals i en un 28% han preferit dirigir-se a una EFE (Equip 

Funcional d’Expertesa) dins de l’entorn hospitalari. 

Només en un cas, un progenitor no va autoritzar i/o no va donar el 

consentiment  a que s’iniciés el procés terapèutic (Abans del canvi de Llei). 

Dels estudis complets o iniciats en total s’han realitzat 274 sessions, entre 

detecció i sessions reparatòries individuals i familiars. 

 

  

2.2. Detecció derivada de la intervenció familiar:  

 

En la detecció, l’objectiu principal és saber més sobre la sospita d’abús, a 

partir d'entrevistes amb el nen/a i/o adolescent i la seva família. Aquesta 

detecció es realitza per a poder orientar a la família i per a tenir 

coneixement d’una possible situació de risc pel menor, informant si així es 

confirma als serveis implicats (EBASP, DGAIA, Fiscalia de Menors).  

 

Tradicionalment la detecció constava de tres/quatre sessions realitzades 

amb el nen/a, acompanyat d’algun membre de la seva família, utilitzant 

tècniques com l’entrevista exploratòria així com tècniques de joc 

diagnòstic i gràfics, amb nenes/s i de psicotècnics amb adolescents.  

 

En l’actualitat i davant del canvi progressiu en el  model d’intervenció de la 

Unitat AIDA, el nostre objectiu principal és acompanyar al nen/a i/o 

adolescent en un treball reparatori de l’abús sexual amb els membres 

de la família, que esculli el menor,  per treballar el dolor i les 

dinàmiques que ha generat aquestes situacions.  

 

Les sessions familiars si es creu necessari poden complementar-se amb 

alguna sessió individual. Durant aquestes sessions individuals es pot 

obtenir verbalitzacions o indicadors clars de la situació abusiva, en aquest 

cases comunica mitjançant un informe per comunicar als possibles serveis 

implicats (Progenitors, EBASP, DGAIA, Fiscalia).  
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Del 15 de març  fins a 31 de  desembre de 2021, dins de la Unitat AIDA, s’han 

realitzat un total de 164 sessions de detecció. Aquestes sessions 

corresponen a 54 estudis complets; dels quals aproximadament el 28% 

eren nens o nois i 72% nenes o noies. 

 

 

 

Les edats dels nens/nenes atesos les hem agrupat en les següents franges 

d’edat: 17% tenien entre 0-5 anys, un 40% entre 6-12 anys i 43% entre 13-18 

anys. 
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S’han realitzat 54 Estudis Complets, d’aquests en 36 casos s’han observat 

indicadors d’abús sexual, és a dir, en un 67% dels casos valorats.  

 

D'aquests, 6 casos es van valorar com Indeterminats, ja que hi havia 

indicadors que feien pensar en que el nen o nena havia pogut patir alguna 

situació abusiva però no hi havia verbalització en aquell moment. Alguns 

d'aquests s’han confirmat a posteriori però no tots. Aquí també s’han inclós 

els casos de Conductes Sexuals Inadequades o situacions abusives entre 

menors.  

 

També s’han detectat d’altres dificultats com Negligència o 

Maltractament Psicològic en un 15% dels casos estudiats. La suma dóna 

més de 100, ja que un mateix individu ha pogut expressar més d’un tipus 

d’indicador. 

 

A la resta, en un 24% no s’ha detectat cap indicador de maltractament.  
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D’entre els nens/nenes que havien patit algun tipus d'abús, 

aproximadament un 20% havien patit abus quan tenien entre 0-5 anys. En 

un 53% dels casos, tenien entre 6-12 anys i en un 28 eren adolescents 

d’entre 13 i 18 anys, com es pot veure en la següent gràfica: 

 

 

 
 

En els casos estudiats, els suposats agressors eren persones de l’entorn de 

confiança del nen/a, principalment dins de l’entorn intrafamiliar. 

 

Gairebé en un 20% dels casos l’agressor ha estat el pare o la parella de la 

mare; en un 25%, cosins o tiets. 

 

En un 17% germans o germanastres (no sempre menors d’edat) i en un 5% 

l’avi. 

 

En la resta de casos, la gran part eren també Coneguts de la víctima 

encara que no fossin familiars directes (Monitor esplai, Monitor menjador, 

Cunyat, Empleat del pare, Amic de la família, Sexting,...). 

 

Només el 5% dels agressors eren Desconeguts.  
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Entre els diferents Tipus d'Abús recollits, el més freqüent son els 

Tocaments per part de l’Agressor a la Víctima. 

 

A més distància, els intents i/o Penetració Anals, els Intents i/o 

Penetracions Vaginals i les Conductes Sexuals Inadequades (generalment 

per part d’altres menors). 

 

L’Exposició a la Pornografia o a adults mantenint relacions sexuals, 

Masturbacions a la Víctima i Masturbacions a l’Agressor, Sexe Oral a la 

Víctima i Sexe Oral a l’Agressor, així com d’Altres casuístiques variades 

(Penetració digital, Ejaculació sobre el cos de la Víctima, Sexting…). 

 

La suma de tots és més gran que la dels casos perquè una víctima ha 

pogut viure més d’un tipus d'abús. 
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2.3. Reparació Terapèutica: 

 

Del 15 de març al 31 de desembre de 2021, dins de la Unitat AIDA s’han 

realitzat un total de 92 sessions terapèutiques, que corresponen a 8 usuaris 

que procedien d’estudis de detecció com de 8 persones que han demanat 

només teràpia i no detecció. 

 

D’aquests casos en teràpia s’han realitzat 18 sessions familiars reparatòries. 

A 31 de Desembre de 2021 portem 16 usuaris i les seves famílies en teràpia 

 

Els pacients en terapia han estat 6 nens/nois/homes i 10 

nenes/noies/dones;  3 tenien entre 6-12 anys d’edat, 10 adolescents entre 

13-18 anys i 3 adults. 

 

El nostre treball terapèutic parteix d’un abordatge familiar, realitzant 

sessions familiars de reparació, ja que considerem que la situació d’abús i/o 

maltracte afecta individualment al nen/a, però també a la seva família, 
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generant moviments familiars i malestar en cada un dels seus membres. 

Treballant amb tota la família i tenint com a punt de mira l’ajuda al menor, 

aquest es pot veure beneficiat de la cohesió familiar que es pugui generar. 

 

Es millora la comunicació entre els diversos membres, es 

desresponsabilitza al nen/a de la situació creada i s’acompanya als adults a 

fer-se càrrec de les seves responsabilitats. Paral·lelament, es realitzen 

algunes sessions individuals amb el nen/a, adolescent per tractar d’una 

manera més personalitzada ja sigui simptomatologia o seqüeles 

provocades pels fets. La culpa també és un element important a treballar, 

en ocasions en relació a les víctimes directes i en d’altres als seus familiars, 

ja que senten que no han sigut capaços de protegir-les. 

 

 

 

 

3. INFORMES I COMUNICACIONS  

 

S’han realitzat un total de 54 informes relatius als casos estudiats. En 

alguns casos, s’han hagut de fer informes actualitzant o ampliant 

informació (per fer derivació a CSMIJ o a algun jutjat).  

 

En tots els casos, s’ha realitzat una entrevista devolutiva als progenitors 

dels menors. A més dels progenitors, l’informe s’ha remès als serveis 

derivadors, principalment EBASP (Equips bàsics d’atenció social primària), 

EAP (Equip d'assessorament pedagògic) i EAIA (Equips d’atenció a la 

infància i adolescència).   

 

En aquells casos en els que hi havia una denúncia prèvia s’ha fet arribar 

l’informe al jutjat d'instrucció corresponent i aquells on es valora una 

possible situació abusiva, s’han enviat a Fiscalia de Menors i a DGAIA, per 

tal que tinguin coneixement.  
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4. DERIVACIONS I COORDINACIONS  

 

S’han realitzat nombroses coordinacions amb els serveis que intervenen 

en cada cas, tant telefòniques com online.  

 

Generalment, ens hem coordinat amb EAPs, EBASP, EAIAs, Psicòlegs 

d’altres serveis que han intervingut amb la família, etc. Aquestes 

coordinacions s’han fet en ocasions abans de començar la nostra 

intervenció, al llarg del procés i al finalitzar. Sempre es fa un retorn a l'equip 

derivador i quan ho demanen, participem en reunions multiserveis, 

generalment quan hi ha EAIAs intervenint.   

 

Quan s’ha valorat necessari, s’ha fet una derivació al CDIAP/CSMIJ/CSMA 

en alguns casos per demanar valoració en relació a oferir suport 

farmacològic, en d’altres per a que es pugui tenir un seguiment psicològic 

necessari després de la nostra intervenció. S’ha treballat de manera 

coordinada per atendre les necessitats de l'usuari i la seva família.  

 

 

5. FORMACIÓ 

 

Al llarg de l’any 2021 la nostra Entitat ha proporcionat la participació i la 

formació en  cursos i seminaris dirigits a diferents professionals del món de 

la Infància, de la prevenció de l’abús i terapeutes familiars. 

 

Aquesta formació ha estat obertes a professionals de fora de la Fundació, 

assistint als cursos un total de 188 persones. 

 

Els cursos impartits ha estat:  

 

 “IV Jornades Maltractament Infantil i adolescent”. Fundació 

Germina. Abril 2021. 
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 Participació en el curs. “Tratamiento del Abuso Sexual desde una 

mirada sistémica”. Impartit per Sabiduria Sexual. Maig 2021. 

 

 Participació Jornada Centre d’estudis Jurídics (CEJEF). Presentació 

“Guies de recomanacions per a familiars i per a professionals, 

quan hi ha una revelació de violència sexual en 

nens/adolescents”. Juny 2021 

 

 Seminari de PRÁCTICA CLÍNICA. “Estimulación Bilateral para el 

trabajo con trauma”. Impartit per Maika Bakaikoa. Juny 2021. 

 

 Participació en el curs: “Terapia Familiar Estratégica”. Impartit per 

Cloe Madanes. Setembre 2021. 

 

 Participació en les jornades de “Ciberseguretat. Perills i Estratègies 

de protecció”  impartit per Bruno Pérez Juncà. Octubre-Novembre 

2021 

 

 

6. VALORACIÓ FINAL. 

 

2021 ha estat un any molt important en la nostra història i recorregut com 

a professionals dedicats a l’atenció a víctimes d’abús sexual. Tal i com hem 

dit a la presentació, aquest any hem hagut de fer front a una nova situació 

derivada del canvi que va elaborar l’Institut Català de Salut en quant a 

l’abordatge de l’ASI. Aquest nou model d’aproximació al tractament de 

l’abús sexual per part de Sanitat, ha provocat canvis també fonamentals en 

el nostre projecte inicial que va començar el seu recorregut fa gairebé 20 

anys. 
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El que en un inici va significar el final d’una època, es va transformar en 

una oportunitat per realitzar una anàlisi en profunditat de les necessitats i 

del sentit del nostre servei. De tota aquesta reflexió es van prendre 

decisions de futur que van desembocar en l’elaboració d’un nou projecte.  

 

Fent una mirada retrospectiva a tots aquests últims mesos ens adonem 

que tot ha valgut la pena. Ens expliquem;  l’adaptació de treballar fora d’un 

entorn hospitalari, els debats, aportacions, moments creatius basats en 

l’experiència i en l’anàlisi de les necessitats, la creació d’una nova 

metodologia de treball, presentacions, protocols d’actuació, etc…, ens ha 

omplert professional i personalment i avui podem dir com a equip, que ens 

sentim molt contents, tot i que encara no del tot satisfets ja que volem 

continuar millorant, avaluant-nos periòdicament per tal de poder oferir la 

millor atenció a les persones victimes d’abus sexual, persones petites, 

adolescents i adultes, molt ferides però valentes, a les que volem ajudar i 

tenir cura. 

 

Tot això no hagués estat possible sense l’empenta, la confiança i el 

recolzament de molts professionals que van aportar el seu saber i 

experiència a l’hora d’elaborar un projecte tan ambiciós i complex com 

aquest, persones de dins i de fora del nostre entorn professional més 

proper però que ens coneixen i saben del nostre taranà i de la filosofia que 

impregna el sens de la Fundació Concepció Juvanteny.  

 

Però si a algú hem de donar les gràcies és especialment als responsables 

de la nostra entitat, el Toni Morales, el Tomás García i a l’Emília Bosch per 

damunt de tot a la Montse Juvanteny, la persona que va tenir un somni i es 

va atrevir a lluitar fins aconseguir que la Unitat AIDA fos una realitat.  


