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2. PRESENTACIÓ 

 

2.1. Marc Teòric 

 

A la unitat AIDA, treballem amb un model d’atenció molt específic enfocat a la 

reparació emocional de les situacions traumàtiques viscudes a la infància, relacionades amb 

tot tipus d’abús, entenent l’abús com qualsevol situació de violència que hagi viscut una 

persona (violència sexual en la infància, maltractament físic i/o psicològic, violència 

institucional, bullying i ciberassetjament, violència intrafamiliar…) 

 

Aquest any 2022, hem treballat ja de forma consolidada amb el nostre model 

d’atenció implementat en totes les fases de la nostra intervenció amb les víctimes i les seves 

famílies. 

El nostre marc teòric de referència és el de la Teràpia Familiar Sistèmica de Cloe  

Madanes (2015). Els mètodes estratègics de Cloe Madanes han creat solucions notablement 

ràpides, efectives i duradores en diferents problemàtiques, mostrant una evident reparació 

en les víctimes d'abús sexual. 

 

El propi fundador de la teràpia familiar, Salvador Minuchin deia que “un dels aspectes 

més clars de l'obra de Madanes és la seva capacitat creativa per transformar les rutines 

habituals de les vides en nous camins on la gent pugui trobar maneres inusuals de ser.”. 

 

Dins dels marc teòric de la Teràpia Familiar Sistèmica, el model de reparació de 16 

passos de la Cloe Madanes, és per la nostra unitat un eix transversal d’aplicació en tots els 

processos de reparació emocional, que apliquem en totes les nostres intervencions 

independentment de la tipologia de la violència viscuda, donat que hem vist al llarg de la 

nostra trajectòria l’efectivitat de la seva utilització en els resultats de recuperació de les 

víctimes. 
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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. 

 

Aquesta teràpia és un model d’intervenció centrat en oferir solucions a problemes 

complexos mitjançant eines simples, però planificades i intencionades, partint de la base 

fonamental de la relació de l’ésser humà amb altres elements  del seu sistema, amb els que 

hi ha una interacció constant i circular. Aquesta relació dinàmica construeix la identitat de 

cada persona i per tant, és on es poden generar els  problemes i alhora les solucions. 

 

 Hem incorporat la Teràpia Itinerant com a base del nostre treball terapèutic, apropant 

el recurs de reparació emocional als llocs de residència de les víctimes, desplaçant l’equip de 

professionals de la Unitat, amb totes les seves eines (contes, materials didàctics per a la 

valoració tècnica d’indicadors, documents voluntat expressa, etc…), per tot el territori català, 

amb la col·laboració (cessió d’espais gratuïts) principalment dels serveis socials locals. 

 

Durant tot aquest any 2022, mitjançant el treball sistèmic breu estratègic hem pogut 

constatar que les víctimes milloren considerablement d’una forma més reparadora i 

tranquil·la, amb una intervenció breu que les acompanya evitant victimització secundària i 

sobre intervencions innecessàries. 

  

Pel que fa a la justificació de la necessitat de l’existència d’una Unitat com la nostra, 

les estadístiques, a Catalunya, segons dades de la Direcció General de la Infància i 

l’Adolescència, mostren que més de la meitat de víctimes de violència sexual són menors de 

20 anys. Fins a octubre de l’any 2022, hi ha hagut 1.421 denúncies per delictes contra la 

llibertat sexual a menors d’edat, de les quals 887 són per abusos sexuals, segons dades dels 

Mossos d’Esquadra.  

 

Només durant el primer any de funcionament de la USAV, Unitat de Suport a l’Alumnat 

engegada pel Departament d’Educació de la Generalitat, es van constatar 850 denúncies 
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d’alumnes, dels que 300 havien patit assetjament escolar, seguits de 225 casos de 

maltractament infantil i adolescent i de 200 alumnes víctimes de violència masclista, tot això 

només en l’àmbit escolar. 

 

Finalment comentar que segons un estudi de la universitat de Birmingham publicat 

l’any 2019, ja va demostrar que els infants que han viscut una situació de maltractament ( 

entenent com a maltractament físic, psicològic, emocional, sexual i negligències) , tenen més 

del doble de probabilitats de desenvolupar trastorns mentals greus, si no reben el suport 

adequat. 

Calculen que el 35% dels trastorns mentals que es diagnostiquen en l’edat adulta 

tenen a veure amb situacions de maltractament en la infància, incrementat el risc de suïcidi, 

d’altres problemes de salut com ara comportaments sexuals d’alt risc, consum de substàncies 

nocives i estrès posttraumàtic. 

 

Per tot això els adults, les famílies i els i les professionals (de l’àmbit educatiu, social, 

mèdic) hem d’estar preparats i preparades, per detectar senyals, que de vegades són 

inespecífiques, com ara alteracions emocionals, canvis de comportament, problemes de 

conducta…i actuar de forma adequada per garantir la protecció i la reparació emocional de 

l’infant. 

 

Recollint tot el que s’ha exposat, sorgeix la necessitat d’abordar de manera  integral, 

l’Abús Infantil en totes les seves formes (Sexual, Físic, Psicològic, Emocional, Assetjament 

escolar, Ciberassetjament, etc…) i apropant a les víctimes, un recurs preparat per 

acompanyar-les durant totes les fases del procés i especialitzat en oferir solucions que 

garanteixin la cobertura de les seves necessitats i de les seves famílies. 

Per aquest motiu, la unitat AIDA aborda des de la PREVENCIÓ de l’ABÚS amb les seves 

activitats a escoles, entitats de lleure infantil i centres d’acció educativa, enfocades a la 

prevenció emocional i a la ciberprevenció, fins a la  REPARACIÓ emocional i terapèutica, de 

les víctimes i les seves famílies, passant també per la fase  D'ACOLLIDA I VALORACIÓ TÈCNICA 

D’INDICADORS D’ABÚS I/O RISC.  
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Des de la Unitat, també ens ocupem de FORMAR, ASSESSORAR I SUPERVISAR a 

professionals de tots els camps  implicats en l’atenció a la infància,  amb tècniques 

especialitzades, proporcionant eines i metodologies, per tal de contribuir a la  visibilització i 

a la reducció de la importància a la nostra societat, de l’Abús Infantil.  

En el camp de treball d’aquest any, i tot veient l’impacte que la no reparació de les 

víctimes té en la seva vida adulta, a més del percentatge de famílies, en les que l’abús no és 

un fet aïllat, sinó que es perpètua de forma generacional, hem ampliat l’atenció també a 

persones adultes que han patit una situació d’abús durant la seva infància. 

D’altra banda, i recollint en primera línia d’atenció, les situacions afegides que 

pateixen les víctimes per la manca de recursos i professionals especialitzats així com, i en 

especial, les dificultats que han tingut molts infants i les seves mares, en denunciar i fer 

visibles situacions d’abús en les seves famílies, aquest any 2022 hem ampliat la nostra 

atenció a víctimes de violència institucional, millorant els nostres protocols d’atenció, i 

creant un nou protocol d’atenció a famílies víctimes de l’aplicació de la síndrome d’alienació 

parental.  

 

 

2.2. Evolució de la Metodologia i model d’atenció 

 

Al llarg de l’any 2022, hem consolidat l’adaptació del model de reparació de la Cloe 

Madanes, a la realitat social i legal,  del nostre territori, aconseguint aplicar una visió més 

integradora del sistema familiar i per tant, evitant les sessions individuals tradicionals; tot 

transformant el procés terapèutic en un procés breu molt enfocat a la reparació emocional, 

amb una mitjana de sis sessions terapèutiques per cas, acompanyant les víctimes a reparar 

i resignificar la seva vivència, validant les seves emocions, reconeixent-les com a víctimes i 

desculpalitzant-les de tot el que han viscut al respecte de la situació de violència. 

Hem transformat la sessió de teràpia individual tradicional, substituint-la, quan cal, 

per una sessió on apliquem la tècnica TEBB a víctimes que es troben molt bloquejades 

emocionalment, amb variacions en l’aplicació de la tècnica en funció de la edat de l’infant. 
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Durant el treball de tot aquest any, hem detectat que un elevat nombre de víctimes, 

es troben en una situació emocional de dissociació, i hem incorporat un treball de valoració 

i atenció específic per aquests casos, per tal de garantir la millor atenció a les víctimes i el seu 

desbloqueig emocional dins d’un entorn de seguretat que tingui cura de les seves necessitats.  

 

Hem optimitzat la recollida tècnica d’indicadors, mitjançant dinàmiques de joc i 

d’observació avançades, per tal de garantir una recollida d’informació global, de tot el 

sistema familiar participant de les sessions, que pugui aportar dades rellevants que ajudin 

als professionals i operadors jurídics a prendre decisions orientades a la millor atenció 

psicològica, emocional, social i familiar de les víctimes i de les seves famílies, així com 

garantir els seus drets. 

 

Actualment, i mitjançant el nostre model d’atenció atenem víctimes de tot tipus de 

violència en la seva infància, independentment de la fase en la que es trobin (sospita, 

revelació; abans, durant i després del procés judicial), sempre amb una mirada familiar i 

enfocada a la reparació emocional. 

 

Gràcies a la experiència de l’equip i el seu recorregut professional, podem garantir 

una intervenció especialitzada, que tingui cura de les necessitats emocionals de la persona, 

sense que es produeixi contaminació o interferències en el seu relat, donat que tenim molt 

en compte la situació i la fase del procés en la que es troba (abans o després d’exploració 

judicial). Amb el nostre model d’atenció l’infant és escoltat sempre que ho necessita, però 

no hi ha la premissa de que hagi de parlar i explicar els detalls de les seves vivències d’abús.  

 

Com a eix conductor de la unitat, treballem per garantir la millor intervenció de la 

víctima i de la seva família, regint-nos pel principi d'intervenció mínima i de treball en xarxa. 

 

Per aquest motiu, ens coordinem al llarg del procés d’atenció amb tots els serveis 

que estan implicats amb el sistema familiar, moltes vegades convidant-los a participar amb 

nosaltres de les sessions de reparació, per tal de mantenir els vincles terapèutics de confiança 
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de les persones usuàries, i assolir els millors resultats de cara a la recuperació de la víctima i 

de la detecció de recursos i necessitats que pugui tenir posteriorment. 

 

La unitat, ofereix una atenció gratuïta, a totes les persones usuàries per tal de 

garantir que les famílies no hagin de mobilitzar recursos,  i a la vegada garantir la màxima 

neutralitat i imparcialitat de les nostres intervencions, sempre al costat dels infants. 

 

Apropem els recursos a les víctimes i les seves famílies, desplaçant-se l’equip 

terapèutic per tot el territori de Catalunya per oferir la nostra atenció. 

 

Al nostre servei es pot accedir per derivació dels serveis, o bé per demanda directa 

de la víctima i/o dels seus familiars, mitjançant trucada telefònica, WhatsApp (encriptat per 

garantir la privacitat i el dret a la intimitat) i correu electrònic. 
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A continuació mostrem amb un esquema el nostre model d’atenció, on es recull el 

protocol d’actuació: 
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Un cop hem rebut la sol·licitud, iniciem el procés amb la primera acollida, una 

entrevista on expliquem el nostre model d’atenció familiar i recollim tota la informació al 

respecte dels membres de la família que participaran del procés, la documentació que 

envolta la situació (denúncia si hi ha , documents mèdics, altres informes…) i els serveis que 

intervenen fins al moment. És un espai on aclarir dubtes, on abordar les primeres pors i, on 

es signen els documents de protecció de dades. 

 

Posteriorment, es fa una reunió multidisciplinar amb l’equip per valorar les 

necessitats del cas, i iniciar la fase de coordinació amb altres serveis per fer un treball en 

xarxa. 

Iniciem la fase d’acollida familiar, una primera fase de la nostra intervenció que 

tracta de realitzar una recollida tècnica d’indicadors amb dinàmiques específiques,  i en un 

entorn de seguretat de l’infant (sessions familiars), per tal de recollir la vivència i el seu 

impacte des de la perspectiva dels diferents membres de la família. 

 

Durant les sessions familiars, acompanyat de la seva família i per un equip humà i 

molt especialitzat en abordar tècnicament  i terapèutica, situacions d’abús a la infància. 

L’infant  habitualment expressa i comparteix informació de les seves vivències que no ha 

pogut compartir en altres espais. 

   

Per tal de garantir la no revictimització de l’infant, i que el relat no es contamini en 

casos en els que la víctima encara no ha accedit a l’exploració judicial, el nostre model 

d’abordatge es molt respectuós amb la valoració emocional i tècnica dels indicadors, no 

fent mai preguntes directes i informant a la víctima des de l’inici, que sempre serà escoltada 

i respectada durant el procés terapèutic i que no cal que verbalitzi res al respecte, si és el seu 

desig i necessitat no fer-ho.  

 

Aquesta atenció familiar, sobretot, quan es produeix de forma primerenca , aporta 

recursos a les víctimes i les famílies, que poden evitar altres situacions afegides, que a vegades 
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es provoquen precisament per aquesta manca de recursos i informació, al respecte de com 

gestionar una situació d’abús infantil cap a un membre de la família, al que estimen. 

 

La incorporació dels membres de la família garanteix un entorn de seguretat, on 

l’infant es sent còmode per compartir les seves emocions, i confiat per rebre l’ajuda 

professional i vincular-se amb el procés, donat que sent que la unitat també ajuda i 

acompanya a les persones que són més importants per ell/ella. 

 

Aquesta és una fórmula molt efectiva també per una recollida d’informació global que 

ajuda a identificar situacions i necessitats i desplegar els recursos necessaris, així com 

prendre decisions adequades per garantir els drets i necessitats dels infants. 

 

Durant les sessions de reparació, 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, promovent actuacions protectores i sanes pel 

moment present i futur de les persones afectades. 

 

Durant les sessions de reparació emocional, fem els tests de valoració de dissociació 

si cal, i les sessions de TEBB per desbloquejar a l’infant i ajudar-lo a gestionar-se 

emocionalment amb un millor equilibri. 

 

Per acabar fem una sessió de tancament, on incorporem el ritual de la disculpa, amb 

la incorporació de la persona agressora sempre que és possible, o a través d’altres membres 

del sistema familiar que poden oferir la disculpa en el seu nom, (tot garantint la seguretat 

jurídica i els drets de totes les persones participants), amb l’objectiu de validar les emocions 

de la víctima, reconèixer-la com a tal,  desculpabilitzar-la i ajudar-la a alliberar-se 

emocionalment de la sobrecàrrega vital que suposa l’abús infantil. 
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Un cop finalitzat el procés de reparació, enviem informe detallat amb tota la 

informació recollida (documentació, valoració tècnica d’indicadors, desenvolupament de les 

sessions, recomanacions) al servei derivant, a la família, a la DGAIA i a la Fiscalia de Menors. 

 

En aquells casos en que detectem una situació de risc, informem immediatament 

mitjançant un comunicat de risc a la DGAIA i a la Fiscalia de Menors. 

 

Quan es detecten altres necessitats (atenció per serveis especialitzats, teràpia 

individualitzada…) derivem als recursos pertinents. 

 

Les sessions d’acollida i de reparació de la Unitat AIDA es realitzen en un entorn no 

hospitalari, donat que les pròpies víctimes, al llarg de la nostra trajectòria, ens han expressat 

que l’entorn hospitalari els resulta hostil i els aboca en múltiples ocasions a una 

estigmatització relacionada amb la salut mental, que senten els i les revictimitza. 

 

Seguim treballant per aconseguir espais d’atenció en un entorn lluminós, clar, suau, 

amb espais exteriors utilitzables, però garantint la privacitat, decorat atenent a l’edat 

d'infants i adolescents. Aquests espais formen part dels nostres propers objectius, per seguir 

optimitzant el benestar i la comoditat de les víctimes, així com fer sessions grupals per 

garantir el trencament d’estereotips i estigmatització que pateixen les víctimes, oferint-los 

espais de compartir entre iguals on construir noves etapes a la seva vida. 

 

No obstant, aquest any 2022, hem pogut constatar que els infants valoren per sobre 

de la qualitat de l’espai, el poder estar acompanyades i acompanyats,  pels seus adults de 

referència i de seguretat, (mares, pares, avis, àvies, germanes, germans, professores…) i que 

és amb la presència de les famílies que s’assoleix l’objectiu terapèutic i el major èxit en la 

reparació. 
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2.3.  Equip, espais i recursos 

 

Al llarg d’aquest any hem procurat consolidar l’equip de professionals,  així com els 

espais d’atenció. 

 

Recursos Personals, Materials i Espais Físics 

 

Durant l’any 2022 han format part de l’equip d’AIDA: 

• Quatre Psicòlegs/es. 

• Una Treballadora Social. 

• Una Pedagoga i Educadora Social. Responsable del servei d’acollida de la unitat. 

• Una Coordinadora tècnica, especialista en violència a la infància. 

• Una Advocada especialitzada.  

• Una Doctora. 

 

I han col·laborat externament, donant suport a l’atenció: 2 Psicòlogues. 

 

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. L’espai compta amb 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.  

 

Disposem també d’un punt d’atenció a l’Hotel d’Entitats Can Guardiola, carrer Cuba, 

2 de Barcelona, un punt d’atenció a Hotel d’Entitats La Pau, carrer Pere Vergés, 1 de 

Barcelona, i Hotel d’Entitats La Rutlla, carrer de la Rutlla, 22 de Girona.  

 

 Per atendre a les famílies hem tingut accés a espais cedits, principalment per serveis 

socials i pels Consells Comarcals.  Actualment ens desplacem a nombroses localitats de 

Catalunya per atendre famílies especialment vulnerables i tenim cinc punts d’atenció 
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periòdica quinzenal a Olot (en col·laboració amb el SIAD), a Sitges (serveis socials), Tordera 

(serveis socials), Moià (serveis socials) i Sant Celoni (serveis socials). 

 

A nivell de recursos materials a part dels més fungibles i evidents (material d’oficina i 

material per al desenvolupament de les sessions), el personal de l’equip disposa d'ordinadors 

portàtils i mòbils d’empresa per poder treballar en xarxa en qualsevol moment i des de 

qualsevol lloc, fent possible el model de teràpia itinerant. 

 

A més a més, l’equip de professionals està equipat amb un conjunt d’eines, documents 

i materials per al desenvolupament de les sessions, que les acompanya en els seus 

desplaçaments per tal d’estar preparats i preparades per atendre a tot el territori català. 
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3. MEMÒRIA QUALITATIVA I QUANTITATIVA 

 

En aquest quadre hem volgut donar unes dades quantitatives generals de l’any 2022, 

dades que tot seguit analitzem  més en detall. 

 

Actuacions Total 

Consultes ateses 202 

Entrevistes d’Acollida 130 

Sessions familiars  683 

TEBB 30 

Sessions de tancament 180 

Formació 6 

Prevenció escoles 1 

Gestions Jurídiques 73 

Elaboració d’informes 40 

 

 

3.1.  Consultes 

 

Quan parlem de consultes rebudes ens referim a totes aquelles demandes que van 

arribar demanant informació del servei, peticions d’intervenció directa, assessoraments per 

a casos concrets i famílies i  persones víctimes d’abús que demanaven ajuda directament.  

 

El nombre total de consultes al llarg de l’any 2022 ha estat de 202. Majoritàriament 

les consultes s’han rebut per part dels serveis públics (serveis socials, EAIA, EAP...) 

 

 

 



 

17 

 

 
 

 

CONSULTES   

Serveis Públics 119 

Entitats Privades 14 

Famílies/Víctimes 64 

Mossos Esquadra 5 

 

 

3.1.1.  Procedència Geogràfica de les Consultes Totals 

 

En les consultes rebudes durant l’any 2022, classificades per zona de procedència, 

podem observar que la majoria de consultes venen del Barcelonès (44) i el Maresme (43) 

seguides del Vallès Occidental (36), i el Vallès Oriental (18). Aquest any també hem tingut 

bastantes consultes de la zona del Garraf (16).  
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PROCEDÈNCIA               

Alt Empordà 1 Berguedà 1 Maresme 43 S/C 4 

Alt Penedès 2 Garraf 16 Moianès 5 Segrià 2 

Bages 2 Garrotxa 6 Osona 1 Vallès Occidental 36 

Baix Llobregat 5 Gironès 1 Pallars Jussà 1 Vallès Oriental 18 

Baix Penedès 1 La Selva 4 Pallars Sobirà 1    

Barcelonès 44 Madrid 1 Pla d'Urgell 2    
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3.1.2. Qui fa la Consulta 

 

En els casos dels serveis, detallem a continuació la procedència de les consultes: 

 

 

 
 

 

QUI FA LA CONSULTA  

Altres recursos privats 14 

Famílies 64 

Jutjat i  Mossos Esquadra 5 

Recursos per a dones 9 

Serveis de protecció 76 

Serveis educatius 16 

Serveis sanitaris  18 
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3.1.3- Situació final de les consultes 

 

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

les consultes.  

 

 
 

 

SITUACIÓ FINAL CONSULTES   

Consultes sense intervenció immediata 48 

Consultes que no generen cap tipus d’intervenció 24 

Entrevistes d'Acollida 130 

 

 

 

3.2. Casos atesos 

 

Durant l’any 2022 a través de les consultes generades (202), s’han atès un total de 156 

casos nous. Comptant també amb les dades de l’any anterior s’han atès un total de 180 casos. 
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3.2.1 Casos atesos: Gènere 

 

 
 

GÈNERE  

Home 56 

Dona 120 

No Binària 4 

 

3.2.2 Casos atesos: Edat 

 

Hem agrupat per franges, les edats de les persones que han estat ateses enguany per 

la Unitat AIDA.  
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FRANJA D'EDAT  

0  a 5 anys 29 

6 a 12 anys 56 

13 a 18 anys 59 

més de 18 anys 36 

 

 

3.2.3 Casos atesos: Origen i Derivació 

 

Durant l’any 2022, tal i com es pot veure en el gràfic, la major part dels casos han 

arribat a través de les pròpies famílies (57). Aquestes han trucat directament a la Unitat sense 

que cap servei extern els derives. 

La resta de casos han estat derivats segons les dades recollides en la següent taula: 
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CASOS ATESOS: ORIGEN I DERIVACIÓ       
AIDA 3 Eaia 14 Serveis Privats 4 

Assir 3 Eap 6 Serveis Públics 10 

Cap 5 Escoles I Instituts 3 Serveis Socials 35 

Centre Acollida  14 Famílies 57 Siad 4 

Crae 12 Hospital 5 Sife 1 

Csmij 2 Icd 2     
 

 

3.2.4 Casos atesos: Població de procedència 

 

Durant l’any 2022, s’han atès persones de 59 ciutats i municipis diferents.  

 

POBLACIÓ DE PROCEDÈNCIA         

Arenys De Mar 1 Lleida 2 Sant Cugat 3 

Argentona 1 Lloret de Mar 2 Sant Cugat de Sesgarrigues 1 

Badalona  5 Maçanet de La Selva 1 Sant Feliu de Pallerols 1 

Badia del Vallès 5 Malgrat de Mar 1 Sant Fruitós del Bages 1 

Barcelona 21 Matadepera 1 Sant Pere de Ribes 1 

Berga 4 Mataró 4 Sant Pere de Vilamajor 1 

Cabrils 1 Miralcamp 3 Sant Pol de Mar 1 

Calella 2 Moià 7 Sta Agnès de Muntanyà 1 

Cambrils 1 Mollet del Vallès 5 Sta Margarida I Els Monjos 1 

Cardedeu 1 Montcada i Reixac 1 Sta Maria d'Oló 2 

Castelldefels 1 Olot 3 Sta Maria de Palautordea 1 

Cellera de Ter 1 Palafolls 1 Sta Perpetua de la Mogoda 1 

Cerdanyola del Vallès 1 Palau-Solità de Plegamans 3 Sitges 8 

El Masnou 11 Pallejà 1 Tarragona 2 

Esparraguera 1 Parets dels Vallès 1 Terrassa 5 

Estac 1 Premià de Mar 5 Tordera 5 

Figueres 1 Ripollet 5 Torelló 1 

Gavà 1 Rubí 4 Tremp 1 

Girona 1 Sabadell 2 Vacarisses 1 

Gualba 11 Salt 1 Valldoreix 1 

l’Hospitalet de Llobregat 6 Sant Adrià del Besós 2 Vilanova i La Geltru 1 

Hostalets d'en Bas 2 Sant Boi del Llobregat 2 Vilassar de Mar 1 

Llavaneres 1 Sant Celoni 1     
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3.2.5 Casos atesos: On s’han atès? 

 

Tot i que els casos procedeixin de 59 poblacions diferents, la Unitat AIDA s’ha desplaçat a 20 

espais arreu de Catalunya, segons queda reflectit en la taula a continuació: 

 

ON S'HAN ATÈS       
Assir Mollet del Vallès 3 Hotel d’Entitats Girona 3 

Casa de la Dona Premià De Mar 3 Hotel d’Entitats La Pau 10 

Consell Comarcal del Maresme 4 Hotel d’Entitats Sant Andreu 40 

Consell Comarcal del Moianès 9 Hotel d’Entitats Tordera 6 

Consell Comarcal del Segrià 5 Online 2 

Consell Comarcal Pallars Jussà 2 Rectoria Vella Sant Celoni 12 

Despatx Ripollet 61 Serveis Socials de Salt 1 

Eatica 1 Serveis Socials Sitges 10 

Esclat Llavaneres 1 Serveis Socials Vacarisses 1 

Espai Famílies Olot 5 Serveis Socials Argentona 1 

 

 

3.3. Sessions Familiars  i recollida tècnica d’indicadors. 

 

Durant l’any 2022 s’han realitzat a la nostra unitat un total de 683 sessions familiars.  

 

3.4. Sessions de Tancament i Reparació Terapèutica 

 

Durant l’any 2022 s’han realitzat a la unitat un total de 180 sessions de tancament. 

 

3.5. Tipus de violències i denúncies 

 

De les persones ateses durant l’any 2022, l’equip d’AIDA ha acompanyat la reparació 

de 109 casos d’abús sexual infantil,  dels quals 61 havien denunciat o han interposat 

denúncia durant el procés, i 48 sense denuncia, que corresponen a persones adultes que van 

patir-ho durant la infància i que decideixen no denunciar en aquell moment, persones adultes 

que ho han patit en el seu país d’origen durant la seva infància que no volen iniciar un procés 



 

25 

de denúncia internacional, situacions en les que la persona agressora es difunta, situacions 

de menors inimputables i de situacions o conductes inadequades entre iguals,  i casos en curs 

que en acabar l’any 2022 encara estan en la fase de valoració tècnica d’indicadors. 

 

També s’ha ajudat en un total de 20 casos a infants o adults que han estat víctimes de 

Conductes Sexuals Inadequades o situacions abusives entre menors. Un altre grup, atès per 

la Unitat,  demandant de reparació han estat les persones víctimes de violència de gènere (7) 

i/o de violència vicària (6). 

 

Moltes de les víctimes que hem atès, amb una petició inicial d'abordatge d’abús sexual 

infantil, també han estat víctimes d’altres abusos, així doncs l’equip ha detectat 

maltractament infantil (33), tant físic com psicològic, assetjament escolar (6) i violència 

institucional (11) 

 

També s’ha detectat en casos més puntuals ciberassetjament (2) o negligència per 

part d’alguna de les persones cuidadores (1) 
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TIPUS DE VIOLÈNCIES I DENÚNCIES       

Víctima d' ASI amb Denúncia 61 Víctima de Negligència 1 

Víctima de Conductes Sexualitzades 20 Sospita ASI  9 

Víctima d' ASI infantil sense Denúncia 48 Víctimes de Violència Institucional 11 

Víctima d' Assetjament Escolar 6 Víctima de Violència de Gènere 7 

Víctima de Maltracta Infantil 33 Víctima de Violència Vicària 6 

Víctima de Ciberassetjament 2    

 

 

3.5.1: Tipus d’agressió 

 

Entre els diferents Tipus d'Abús recollits i especificats en apartats anteriors, , el més 

freqüent son els Tocaments per part de l’Agressor a la Víctima. A més distància, la 

penetració i el sexe oral.  Els intents de penetració han estat detectats generalment en casos 

de conductes sexualitzades per part d’altres menors. 

 

L’exposició a la pornografia o a adults mantenint relacions sexuals, humiliacions en 

públic amb connotació sexualitzada així com d’altres casuístiques variades (penetració 

digital, penetració amb objectes, amenaces, assetjament…), també han format part d’un 

discurs espontani, que malgrat ha estat de menor incidència, resulta preocupant. 

 

Les dades que exposem sobre els tipus d’abús, han sigut recollides directament de 

les verbalitzacions espontànies de les víctimes  durant les sessions. 
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TIPUS D'AGRESSIÓ       

Assetjament sexual 4 Penetració digital 2 

Sense especificar 24 Penetració amb objectes 2 

Exhibicionisme 1 Penetració 19 

Humiliacions 2 Tocaments genitals 78 

Amenaces 2 Sexe oral 16 

Penetració en grup 2 Visualització de material pornogràfic 5 

Intent de penetració 4 Visualització de relacions sexuals 1 

 

 

 

3.6 Les persones agressores 

 

Des de la unitat AIDA sempre que és possible, incorporem a l’agressor a una sessió 

de reparació, promovent el reconeixement emocional del dany i la disculpa sobre el mateix, 
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mitjançant el ritual de la disculpa, no des de la connotació del perdó, donat que pensem que 

l’abús és una ferida en l’ànima de l’infant que no es pot perdonar, sinó des de l’acte de 

descarregar a la víctima del sentiment de culpa afegit que pateixen les víctimes de violència 

a la infància. 

 

Quan es possible la incorporació de l’agressor a les sessions, ho fem garantint els 

seus drets, amb el suport de l’advocada de la unitat, qui pot oferir la informació necessària i 

fer coordinació amb la persona que porti la representació legal de l’agressor o agressora. 

 

En el cas dels menors agressors/agressores, treballem enfocats en la conscienciació 

i responsabilització de l’acte de dolor causat, tot treballant la història vital de l’infant, donat 

que en múltiples ocasions els infants agressors/es han sigut prèviament víctimes d’alguna 

situació d’abús, i en aquest cas, és vital per evitar la perpetuació de la situació d’abús i 

violència, reparar la seva pròpia història i dotar-lo d’eines per gestionar les seves emocions. 

 

En aquesta línia treballem amb els familiars dels menors agressors/es, i de les 

persones responsables en cas d’infants tutelats (cases d’acolliment, centres d’acció 

educativa…) per tal de dotar-los de les eines i els recursos per gestionar la situació de forma 

adequada, garantint la seguretat de la resta d’ infants i persones que conviuen, evitant 

situacions afegides de victimització pels infants. 

 

En el cas d’ agressors adults, els derivem a recursos especialitzats, donat que la nostra 

unitat no atén als agressors/es, i només els incorpora en una sessió per tal de reparar 

emocionalment a la víctima. 

 

En el cas d’ agressors menors, si així ho requereixen, també els derivem als recursos 

especialitzats depenent de les necessitats del cas. 
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3.6.1 Els agressors: Gènere i edat 

 

 
 

AGRESSORS GÈNERE I EDAT   

0 a 10 dona 0 14 a 17 home 16 

0 a 10 home 10 més de 18 dona 3 

11 a 13 dona 2 més de 18 home 123 

11 a 1 home 18 N/C 7 

14 a 17 dona 1    

 

 

3.6.2 Els agressors: Participació en la reparació 

 

Dels 180 casos atesos durant l’any 2022, 10 casos eren agressors menors que s’han 

atès directament i que havien demanat ajuda directament o havien estat derivats per serveis 

amb l’objectiu de valorar la situació i derivar a les víctimes. D’aquests, 1 és un nen de menys 

de 12 anys derivat per els Serveis Socials i 9 són menors d’entre 12 i 17 anys.  

 

Durant aquest any 2022, també hem rebut demanda directe per part de 3 

presumptes agressors adults, que havien sigut també víctimes d’abús i agressors d’abús en 

la infància i adolescència. 
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  Val a dir que tots eren persones de gènere masculí  excepte una adolescent de la 

franja de 12 a 17 anys  

 

 
 

 

PARTICIPACIÓ DELS AGRESSORS  

Agressors Atesos 13 

Agressors que han Participat 20 

Casos Restants 147 

 

 

Durant aquest any 2022, hem tingut la participació de 20 presumptes agressors en 

les sessions de reparació. 

 

 D’aquestes 20 persones,  només en 6 casos els agressors han reconegut haver-se 

equivocat en la manera d’actuar, havent actuat com a agressors quan eren menors d’edat.  

 

En la resta de casos, no ha estat possible comptar amb la participació de les persones 

presumptes agressores.  
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3.6.3. Els agressors: Relació amb les víctimes. 

 

La relació de les víctimes amb el seu suposat agressor queda reflexat en la següent 

gràfica: 

 
 

RELACIÓ AMB LES VÍCTIMES       

Mare 7 Avi 4 

Pare 53 Amic De La Família 6 

Tiet 16 Companys De L'infant 16 

Tieta 1 Companyes De L'infant 2 

Fill 1 Germà/Germanastre 8 

Cosí 7 Agressors Desconeguts 5 

Professor 9 Sospites d’Abús  8 

Professora 1 Parella Germana 1 

Veí 3 Ciberabús 2 

Parella Mare 11 Exparella 2 

Parella Àvia 4 N/C 1 

Fills de Parelles Reconstruïdes 3    
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Tal i com s’observa, l’abús intrafamiliar (73,2%) pren molta més rellevància que no 

pas l’abús amb persones de l’entorn (26,8%), i alhora cal fer un apunt, sobre l’ítem agressors 

desconeguts, ja que totes les víctimes havien establert previ a l’abús algun tipus de contacte 

amb el seu agressor, ja fos per a través d’una xarxa social com persones que eren amics o 

coneguts d’amics o coneguts.  

 

 
 

Observant la gràfica, es pot extreure que majoritàriament, el perfil de l'abusador és; 

en la majoria d’ocasions, un home de la família o bé, proper a la família, major d’edat, actua 

en solitari i la seva víctima és algú de la família menor d’edat.  

 

Cal comentar també, la diferència abismal amb els altres ítems en quant el suposat 

agressor és el propi progenitor de la víctima.  

 

Això deixa un panorama desolador per a tots aquells infants que viuen un horror 

inimaginable quan l’abús que estan patint és comés per una de les persones de referència 

vital per al seu creixement. 
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Pel que fa als agressors que han participat de la sessió de reparació, el seu tipus de 

relació amb la víctima correspon al següent gràfic: 

 

 
 

 

PARTICIPACIÓ DELS AGRESSORS / RELACIÓ AMB LA VÍCTIMA   

FILLA DE PARELLA RECONSTRUIDA 2 

NEBODA 1 

COMPANYS MENORS 2 

GERMANA/GERMANASTRE 4 

COMPANYES MENORS 1 

COSINA 1 

MARE 2 
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4. GESTIONS JURÍDIQUES, INFORMES I COMUNICATS DE RISC  
 

Durant l’any 2022, la unitat ha treballat molt per garantir les millors praxis i qualitat 

dels informes  sobre els casos que ho requereixen, revisats per la nostra advocada 

especialitzada.  

 

En aquest sentit, els informes es realitzen per un equip multidisciplinar, tenint present 

l’àrea social i terapèutica, l’àrea tècnica i l’àrea legal. 

 

Els nostres informes consten de diferents parts, que fan recollida d’informació prèvia 

(història de la família, part social, situació prèvia i actual, documentació recollida respecte de 

la situació d’abús i de la coordinació amb els serveis intervinents amb la víctima i la seva 

família). 

 

En la part de metodologia, expliquem les tècniques que hem utilitzat en cada cas per 

fer la valoració tècnica dels indicadors i la reparació emocional (tècniques anàlisi del relat, 

anàlisi de documentació, tècnica de valoració emocional, eines específiques, dinàmiques de 

joc…). 

 

En la part de desenvolupament de les sessions expliquem detalladament la 

informació recollida de cadascuna de les sessions efectuades (sessions d’acollida, sessions 

familiars i sessions de reparació i tancament). 

 

Posteriorment, en cas de que hi hagi unes verbalitzacions sobre els fets de violència, i 

ho considerem important, segons la fase en la que es trobi la situació, incorporem un apartat 

amb un anàlisi tècnic del relat, que pugui donar suport a l'exploració judicial si cal, d’una 

forma neutral i objectiva. 

 

Per últim, afegim un apartat de valoració tècnica i recomanacions, orientades a que 

quedin recollides les necessitats detectades per tal de promoure que les víctimes i les seves 
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famílies rebin els recursos específics, donar informació que ajudi a les decisions relacionades 

amb garantir el drets, la seguretat jurídica i el benestar de les persones afectades. 

 

En l’informe també recollim les derivacions i coordinacions efectuades amb els 

diferents serveis. 

 

Els nostres informes s’envien al servei que ens ha derivat a la víctima (serveis socials, 

pediatria, EAIA, EAP…) i també als equips tècnics adscrits als jutjats (EATAF, EATP) si ho 

sol·liciten per la via que tenim protocol·litzada a tal efecte,  per tal d’aportar informació que 

pugui ajudar a l’infant. 

 

En cas de que durant el procés de reparació es detecti una situació de risc, es 

comunica a fiscalia de menors i a DGAIA, mitjançant el nostre comunicat de risc. 

 

En cas que sigui necessari per a la presa de decisions protectores urgents, per garantir 

el benestar de l’infant i els seus drets, també emetem un informe preliminar. 

 

Durant aquest any 2022, S’han realitzat un total de 54 informes relatius als casos que 

hem acompanyat. 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 infants o 

a les seves persones guardadores legals. A més dels progenitors, l’informe s’ha tramès als 

serveis que els havien derivat, principalment EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social Primària), 

EAP (Equip d'Assessorament Pedagògic) i EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència).   

 

Per tal de garantir la nostra imparcialitat i neutralitat, els informes son enviats als 

progenitors i tutors/es legals, simultàniament als serveis intervinents. 
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En els casos on existeix conflictiva familiar i/o situacions de conflicte d'interessos que 

poden afectar a l’infant, les peticions de les famílies, es gestionen entre l’advocada de la unitat 

i els advocats de les persones que demanen informació, per tal de garantir una actuació 

professional i terapèutica adequada i amb l’infant i els seus interessos al centre en tot 

moment, per part de l’equip de la unitat. 

 

Les peticions especials referents als informes, també es gestionen mitjançant un 

protocol específic, des de l’àrea jurídica de la unitat. 

 

 Durant aquest any 2022, la nostra advocada ha realitzat un total de 73 gestions 

d’assessorament jurídic, en atenció directa a víctimes i en coordinació amb altres advocats i 

advocades de les víctimes i de les persones presumptes agressores. 

 

 

5. DERIVACIONS I COORDINACIONS  
 

S’han realitzat nombroses coordinacions amb els serveis que intervenen en cada cas, 

algunes presencials però en general telefòniques i/o online.  

 

Generalment, ens hem coordinat amb: Serveis Socials, EAIAs, Psicòlegs siguin de la 

xarxa pública com CSMIJ, CESMA i CDIAP, com privats i/o amb convenis amb els 

Ajuntaments; amb Serveis escolars (EAPs, escoles i instituts), Centre Oberts, etc. En general, 

amb tots aquells serveis que estan intervenint amb la família.  

 

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

intervenció, al llarg del procés per garantir una actuació coordinada i al finalitzar. Sempre es 

fa un retorn a l'equip derivador i quan ho demanen, participem en reunions multiserveis, 

especialment quan intervé EAIA en el cas. 
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Durant aquest any 2022 hem iniciat també algunes coordinacions amb els Equips 

Tècnics d’Assessorament Tècnic Penal i Familiar (EATP i EATAF), amb Unitat de Menors 

adscrita al jutjat, amb Mossos i amb Atenció a la Víctima. 

En aquells casos, en que s’ha considerat oportú, la doctora de la unitat, ha realitzat 

la coordinació mèdica necessària per derivar a l’infant a exploració mèdica específica, 

sobretot en aquells casos d’abusos mantinguts al llarg del temps, on l’infant no havia rebut 

cap tipus d’atenció, per tal de valorar possibles afectacions i aportar l’atenció mèdica 

adequada a cada situació.  

 

Des de la unitat, la nostra treballadora social fa recerca dins la xarxa de recursos 

territorials de cada família, dels serveis disponibles per tal de poder agilitzar 

l’acompanyament. Sobretot en el cas d’alguns adolescents, ells mateixos han sol·licitat ajuda 

per trobar espais d’acompanyament i comprensió, alguns d’aquests recursos que s’ha trobat 

en els espais municipals juvenils, que sovint ofereixen acompanyament grupal i alguns inclús 

atenció psicològica gratuïta posteriorment a la reparació si cal.  

 

En aquest sentit i per donar resposta a la demanda del grup d’adolescents, hem 

iniciat algunes activitats grupals, i hem començat a desenvolupar el projecte de sessions de 

seguiment grupal periòdica mensual de cara al proper any 2023. 

 

Des de la unitat, també hem fet derivacions per altres tipus de necessitat d’atenció 

especialitzada identificada durant el procés de reparació (addiccions, homes agressors, 

presumptes pederastes/pedòfils.…).  

 

 

6. FORMACIÓ 

 

Al llarg de l’any 2022, l'Entitat ha promogut la participació i la formació en diferents 

cursos i seminaris dirigits per professionals del món de la Infància, la prevenció de l’abús i  la 

teràpia familiar.  
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Aquest any 2022 s’ha participat en:  

  

• Formació Interna. La guia tècnica AIDA, model d’abordatge integral de l’abús. 

3 jornades al Maig 2022 

 

• Participació en la Jornada Internacional Sobre Violències Sexuals i el seu tractament 

jurídic. Juny 2022  

 

• Participació en el XVIII Fòrum contra les violències de gènere. Octubre 2022 

 
• Seminari de PRÁCTICA CLÍNICA. “Estimulación Bilateral para el trabajo con trauma”. 

Impartit per Maika Bakaikoa. Octubre 2022 

 

• Taller Indicadors tècnics i acompanyament a la situació d’abús per a centres 

d’acolliment. Abril 2022, Juliol 2022, Octubre 2022. 

 

• Taller “HACKEJA´T” sobre ciber-prevenció  a Escola La Serreta, Alella 

 

 

7. TESTIMONIS I CASOS D’ÈXIT 

 

Aquest any 2022, hem rebut el suport d’un gran nombre dels serveis socials públics, 

els EAIA, els CSMIj i l’institut Català de la Dona; amb els que hem treballat de la mà per seguir 

millorant la vida dels infants.  

 

En l’annex adjunt es poden visualitzar algunes de les cartes de suport rebudes durant 

aquest 2022. 
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Hem tingut una molt bona rebuda entre les escoles, els centres mèdics i els hospitals  

de la xarxa pública;  així com alguns dels equips tècnics d’assessorament penal i a les famílies 

(EATP i EATAF). 

 

Pel que fa al nostre major èxit, el somriure i l’alliberament emocional que ens han 

expressat els infants, els adolescents, les famílies i totes les persones valentes que hem 

acompanyat, malgrat estan tots i totes en el nostre cor, i seguiran caminant amb nosaltres a 

cada pas, voldríem destacar: 

 

 

 

Intervenció Escola - Abús sexual monitor menjador infants grup P4 

 

Intervenim en una situació d’abús sexual d’un monitor de menjador a dos grups de 

P4 d’una escola pública. Alguns infants han verbalitzat haver patit abusos per part del 

monitor i han situat a d’altres infants en els diferents moments dels fets. 

 

Hi ha afectades vàries famílies, alguns infants expressen els seus sentiments al 

respecte, altres sembla que no han vist res, i d’altres es troben molt afectats. 

Amb l’ajuda de l’AFA de l’escola, organitzem una sessió grupal de reparació de tot el 

grup classe, en una sala d’un centre cívic, on assisteix tot l’equip de la unitat AIDA, els infants, 

les seves mares i un pare. 

 

Iniciem la sessió explicant als infants que no han de parlar si no volen, i que no cal que 

comparteixin detalls de la seva intimitat que no vulguin compartir. Els expliquem si saben per 

què estem allà, al que responen espontàniament “pel que ens va fer el Carlos”, comencem 

una dinàmica on expressen mitjançant el “Monstre de Colors”, les seves emocions, també ho 

fan les seves mares, tot destacant que han sigut molt valentes per explicar allò que estaven 

vivint. 
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Una mare membre de l’equip educatiu demana disculpes perquè allò passes a 

l’escola, els professionals també ho fem com a acte simbòlic amb ells i amb les seves mares, 

i pare. 

 

Entre totes busquem situacions positives viscudes a l’escola, els infants destaquen 

l’hortet i les excursions i demanen donar també un missatge. Verbalitzen sentir-se felices, 

feliços i plens d’Amor per haver estat ajudats i protegits i per haver participat de la sessió. Els 

infants reben la resposta positiva de l’entorn i interioritzen que cal demanar ajuda davant 

de situacions de risc. 

 

 

 

Intervenció CRAE - Conductes sexualitzades inapropiades i abús sexual entre menors 

 

Rebem demanda d’assessorament del CRAE per detectar conductes de joc  

sexualitzades inapropiades, amb la preocupació de que pugui haver alguna altra situació no 

detectada. Donem primeres pautes d’actuació i convoquem assemblea amb el grup d’infants 

i adolescents implicat. 

Durant l’assemblea parlem d’emocions, de sexualitat, generem un espai de seguretat 

emocional on poder fer preguntes i valorar si hi ha altres situacions/conductes de risc per tal 

d’abordar-les adequadament. 

Es detecten altres situacions i s’aborden donant les pautes. En el transcurs de 

l’assemblea sorgeix una possible situació d’abús sexual a un infant de la casa per part de dos 

adolescents del centre. 

 

Treballem amb la víctima i els agressors, els quals reconeixen els fets i fan un treball 

acurat de reparació del dany, i assisteixen a una teràpia especialitzada. 

 

L’infant víctima expressa la seva necessitat de no ser etiquetat com a mentider, i se li 

proposa participar d’una segona assemblea. 
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En aquesta assemblea l’infant víctima és reconegut com a víctima per part dels 

agressors davant de tots els companys i companyes, es reconeixen i validen les seves 

emocions i rep les disculpes dels agressors i de l’equip educatiu. 

 

Acompanyem als professionals a comunicar la situació a les famílies dels infants i 

fem un treball familiar amb cadascú per tal de reparar la situació viscuda i donar eines pel 

moment present i futur. 

 

Uns mesos després l’infant víctima es troba reparat i feliç. 

 

Evitem el trasllat a un centre d’educació intensiva dels infants agressors, evitant que 

acabin sent potencials víctimes, donat que durant l’abordatge terapèutic descobrim que 

també han estat prèviament víctimes de violència sexual infantil. 

Els professionals reben les pautes i les eines per acompanyar la situació, garantir la 

seguretat i mantenir el bon vincle de les relacions al centre. 

 

 

 

Intervenció EL CAU - Humiliació pública de caire sexual infant 

 

Fem intervenció a El Cau, donat que en un campament, un grup de nens i nenes 

d’entre 8 i 13  anys, lliguen de mans a un company, baixant-li els pantalons, deixant-lo 

despullat i ridiculitzant-lo davant de la resta d’infants del campament que el miren.. 

 

 L’infant, de 10 anys es sent humiliat i molt afectat. Per aquest motiu fem una sessió 

familiar amb les seves mares, germans i germana, on expressen mitjançant una dinàmica el 

que han sentit els diferents membres de la família. Els germans i germana, que van estar 

presents en el moment en que l’infant va ser ridiculitzat, es disculpen amb ell, i rep el 

reconeixement i validació de les seves emocions dins del seu entorn de seguretat. 
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Posteriorment, es realitzen dues sessions grupals, amb els infants agressors, els 

monitors i monitores, i les famílies de tots tres. 

 

Mitjançant un treball d’expressió emocional i aplicant el model de reparació de la Cloe 

Madanes, tots els infants i les famílies es disculpen amb l’infant víctima, reparant el seu dolor 

per la vivència. 

 

Acaba la sessió, amb el treball conjunt preparant un mural on destaquen els valors i 

les habilitats de l’infant agredit, i tot el que han après en el procés de reparació. 

 

En aquest cas, amb la nostra intervenció hem aconseguit reparar emocionalment la 

vivència traumàtica, i actuar fent visible i conscient pels infants agressors el dolor causat, 

ajudant a prevenir situacions futures de bullying i assetjament. 

 

Acompanyem a aquesta memòria, fruit d’un intens i emotiu treball 

d’acompanyament terapèutic a les víctimes, i com homenatge , una mostra representativa 

del que ha significat per algunes d’elles el pas per la nostra unitat, recollint l’abans i el 

després amb els seus dibuixos i testimonis, annexos a aquest document de memòria. 

 

 

 

8.- AL COSTAT DE LES NECESSITATS DE LES VÍCTIMES: PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA 

VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL I L’APLICACIÓ DEL SAP (SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL) 

 

Durant aquest any 2022, tal com vam enunciar al nostre acte de celebració del primer 

aniversari de la unitat, hem creat un protocol específic d’atenció a víctimes de violència 

institucional, com per exemple mitjançant l’aplicació de la síndrome d’alienació parental i 

termes anàlegs. 
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L’experiència de la Fundació, dels professionals que formen part de l’equip i l’escolta 

activa de les víctimes, ens ha ajudat a constatar l’impacte que la negligència en el tracte, la 

manca d’especialització en abusos a la infància, i la manca de coordinació en la xarxa 

d’atenció; tot confirmant que malauradament no es tracta de casos aïllats i que  actualment 

hi ha un grup molt elevat d’infants i de les seves mares, que no només han patit violència 

institucional, sinó que segueixen vivint una victimització permanent i una vulneració 

continuada del seu dret a la reparació, sense cap supervisió ni seguiment de cap tipus en la 

majoria dels casos. 

 

Per això, aquest any 2022 hem creat el protocol, que dona atenció a les mares 

protectores víctimes de violència institucional, que pel fet d’intentar protegir a les seves 

criatures, han patit o pateixen maltractament institucional. 

 

Seguint el nostre protocol d’atenció, on apliquem el model de reparació familiar de 

la Cloe Madanes, totes les víctimes de violència institucional, infants i adultes poden accedir 

a la reparació emocional del dany patit per petició directe. 

  

Donat que el procés de reparació no correspon a un procés de tractament, poden 

accedir elles i llurs fills i filles, per tal de que puguin rebre una valoració tècnica 

especialitzada de la seva situació , eines de gestió emocional per ajudar-los amb la situació 

viscuda i accés a un procés de reparació emocional en família, amb el reconeixement i 

desculpabilització que mereixen i necessiten.  

 

 

 

9.- CONCLUSIONS I PROJECTES DE FUTUR 

 

 Durant aquest any 2022, s’han consolidat aspectes rellevants en el projecte, 

importants en la nostra història i recorregut com a professionals dedicats a l’atenció de 

víctimes d’abús sexual.  
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Hem aconseguit atendre al voltant de 1.000 persones, consolidant amb èxit 

l’adaptació del model de reparació de la Cloe Madanes, a la realitat social, cultural i legal 

del nostre territori. 

 

Durant l’any 2022 hem evolucionat ampliant la nostra atenció a víctimes de tot tipus 

de violència a la infància, atenent a infants, adolescents i persones adultes que han patit 

abús a la infància,  incorporant també a les víctimes de violència institucional, i 

desenvolupant nous protocols d’atenció especialitzats i adaptats a les necessitats 

terapèutiques i socials de les víctimes i de les seves famílies, com ara els infants i les dones 

afectades per l’aplicació de la síndrome d’alienació parental. 

 

Ens hem alineat amb les necessitats de la societat, promovent un treball coordinat i 

curós amb tota la xarxa pública i privada professional que atén infància, el que considerem 

un important èxit, contribuint amb les nostres actuacions a seguir avançant i millorant les 

praxis, tenint cura de cobrir les necessitats i garantir els drets de les víctimes. 

 

Hem apropat la nostra experiència i coneixement tècnic a la xarxa de professionals, 

assessorant-les en com abordar de forma integral l'abús a la infància, hem participat de 

reunions multiserveis, i hem apropat gratuïtament el recurs a víctimes i famílies en 

situacions de màxima vulnerabilitat, de 59 poblacions diferents  del territori català, 

desplaçant el nostre equip humà molt més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Actualment la Unitat compta amb un equip de professionals de primera línia, 

preparat per abordar les dificultats que afronten les víctimes d’abús a la infància amb 

humanitat, responsabilitat i valentia, garantint les millors praxis i el tracte proper i càlid que 

necessiten. 

 

Donat que durant aquest any 2022, hem tingut nombroses peticions per part de 

professionals, hem iniciat la creació de la formació especialitzada, que veurà la llum en 
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diverses convocatòries durant l’any 2023. I hem començat a promoure les nostres activitats 

de PREVENCIÓ DE L’ABÚS emocional i cibernètic a les escoles i els centres educatius. 

 

Cal destacar, que en l’atenció a les famílies, hem detectat nombroses situacions de 

violència masclista sense atendre, recomanant i promovent la derivació per atenció a les 

dones per part dels SIEs de zona (Servei d'Intervenció Especialitzada), atenció que 

considerem vital pugui anar acompanyada de la reparació emocional als infants, per tal 

d'assolir la reparació integral de tot el sistema familiar, en especial amb el vincle matern, i de 

prevenir possibles situacions futures de risc per la sobreexposició dels infants a situacions 

de violència que pateixen moltes dones sense suport de cap tipus. 

 

D’altra banda aquest any 2022 ens ha quedat pendent la coordinació amb els Serveis 

Tècnics de Punt Trobada, donat que moltes situacions de violència a la infància van 

acompanyades de visites supervisades dintre del recurs, i tenim clar que poder acompanyar 

als infants en aquestes visites, de forma especialitzada, podria servir per donar-los eines de 

gestió emocional que no reben en aquestes circumstàncies tan complicades, donat que STPT 

no té actualment les competències per fer-ho directament, i així ens ho han demanat 

directament els infants en el transcurs de les sessions. 

 

A la Unitat considerem, que la coordinació tècnica amb els punts de Trobada i el fet 

de que es pugui facilitar el nostre acompanyament a l’infant i a la família en aquelles 

circumstàncies, podria d’una banda, oferir als ens socials i judicials informació tècnica 

especialitzada; i d’altra banda, recursos emocionals per caminar la vivència amb un menor 

impacte traumàtic pels infants i els diferents membres de la família implicats. Recursos que 

en la majoria d’ocasions no estan rebent, malgrat tenir dret legal al respecte, per la manca de 

recursos que ho puguin oferir i per no tenir competències per fer-ho el propi recurs on es 

gestionen les visites. 

 

En aquesta àrea seguirem treballant de cara als projectes encarats el proper exercici 

2023, donat que malgrat tenir autorització per part dels progenitors usuaris dels serveis 
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tècnics del Punt de Trobada (part custòdia i no custòdia) i petició dels infants implicats, no 

hem rebut autorització per fer-ho per part dels STPT, pensem que motivat per la manca d’un 

circuit que així ho pugui garantir, fet que seria molt positiu per garantir el millor 

desenvolupament i benestar dels infants i el seu bé superior. 

 

Però sobretot el nostre èxit, ha estat tenir l’oportunitat d'escoltar, acompanyar i 

ajudar a reparar el dolor de l'ànima de tantes personetes valentes que ens han confiat la 

seva vida, donant el millor de nosaltres , l’equip, en cada pas del camí, amb el compromís 

ferm de saber que seguim al seu costat, treballant activament per aconseguir que reparin el 

dolor, i tinguin la infància i la vida segura, tranquil·la i feliç que tot infant mereix.  

 

Tot això no hagués estat possible sense la inestimable empenta diària de la creadora 

del projecte, la Montserrat Juvanteny, que actualment segueix activament buscant recursos 

i  lluitant pels drets dels infants i les dones;  i del suport i la confiança en l’equip dels 

responsables de la entitat, els quals segueixen impregnant cada acció de la unitat dels valors 

i la filosofia de la Fundació Concepció Juvanteny, sempre al costat dels infants. 

 

 
 
 
 
ANNEXOS 
 
1.- Cartes de suport a la unitat. 

2.- Dibuixos i testimonis infants i famílies. 
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CARTES DE SUPORT 
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DIBUIXOS I TESTIMONIS INFANTS I FAMÍLIES 
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