Moció de Fem Masnou per l'elaboració d'un programa municipal per a la
prevenció i atenció de l'abús sexual infantil
L’abús sexual infantil és un tipus de maltractament psicològic, emocional, sexual i físic
contra la infància que constitueix un delicte. Malgrat la dificultat per disposar de dades
reals, es calcula que un de cada cinc nens i nenes a Europa patirà abusos sexuals al
llarg de la seva infància. Aquestes xifres demostren que els abusos sexuals no
constitueixen casos excepcionals i aïllats, sinó que es donen de manera molt freqüent
en la societat actual.
L’abús sexual té greus conseqüències psicològiques, emocionals i de salut física en els
nens i nenes, fins i tot en etapes de la vida posteriors a la infància. Aquests efectes
poden anar des de la culpa, la vergonya o la baixa autoestima, fins a la depressió, els
trastorns alimentaris o el desenvolupament disfuncional de la sexualitat.
Hi ha, a més a més, un biaix de gènere tant pel que fa a les persones abusadores ( el
90% són homes ) com pel que fa a les persones abusades, entre les quals el
percentatge de nenes supera en més d’un 10% el percentatge de nens. És per això que
l’abús sexual es classifica sovint com un tipus de violència masclista.
Es calcula que el 60 % de les víctimes mai demanarà ajuda, tant perquè l'abús sovint
va acompanyat de xantatge, manipulació i amenaces, com perquè encara és un tema
tabú del qual no se’n parla prou ni s'aborda de manera clara i ferma. En aquest
marc, les administracions, sobretot les locals, haurien de convertir-se en la veu dels
nens, nenes i adolescents que pateixen abusos sexuals i complir amb el deure de
protegir els infants de tot tipus de violència i maltractament, tal i com es pot llegir en
els articles 19 i 34 de La Convenció dels Drets dels Infants.
Al Masnou es va destapar no fa gaire un cas d'abusos sexuals a menors que potser
s'hauria pogut evitar o detectar i atendre molt més aviat si la societat civil hagués estat
molt més sensibilitzada sobre el tema i l'administració local hagués comptat amb un
pla o programa integral de prevenció i atenció de l'abús sexual infantil.
És per tot el que hem exposat que el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al ple
l'adopció dels següents acords:
1. Elaborar, prèvia prospecció i durant el primer semestre del 2020, un programa
municipal per a la prevenció i l'atenció de l'abús sexual infantil, l'objectiu general del
qual ha de ser garantir la tolerància zero amb aquest tipus de maltractament, de
manera que El Masnou es converteixi en un poble segur i protector pels infants.
2. Assignar una partida pressupostària extraordinària per poder concretar l’objectiu
general del programa en els següents objectius específics:
- Assegurar-se que en els centres educatius, de salut i equipaments o serveis destinats
a les activitats amb nens i adolescents es coneix i s'aplica El Protocol marc
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d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya (2016). Ferne un seguiment i una avaluació periòdics de la seva aplicació i elaborar, si s'escau,
protocols específics pels diferents centres i equipaments.
- Fer que els equipaments municipals siguin espais segurs per als infants i adolescents.
- Promoure, en els centres educatius i de lleure, tallers i activitats perquè els infants
del Masnou aprenguin a identificar les situacions de risc i desenvolupin mecanismes i
estratègies d’autoprotecció per fer-hi front o per demanar ajuda en cas de patir un
abús sexual.
- Implementar, en els centres educatius i de lleure, tallers i activitats perquè els
infants i adolescents coneguin els riscos associats als entorns virtuals per tal que evitin
les conductes de risc, adoptin les mesures de prevenció necessàries i en facin un ús
responsable.
- Implicar, en la implementació i promoció d’aquests tallers i activitats en els centres
educatius i de lleure, a les AMPA, AFA i altres associacions i entitats, i destinar una
línia d’ajuts directes per tal que aquestes associacions puguin fer efectius els tallers i
les activitats durant el 2020.
- Impulsar campanyes de sensibilització perquè la població en general conegui les
dimensions i conseqüències de l'abús sexual infantil.
- Impartir activitats de formació adreçades a les famílies perquè tinguin pautes
d’identificació, detecció, actuació i derivació.
- Formar els professionals de diferents àmbits relacionats amb la infància ( educació,
salut, lleure, esport, policia, serveis socials ) en el coneixement dels drets dels infants i
en la detecció dels indicadors de maltractament.
- Promoure, a través de programes d'educació destinats a les famílies, una criança
positiva, que respecti el dret dels infants a ser escoltats.
- Fomentar l'escolta activa d'infants i adolescents mitjançant la creació d'espais de
confiança en tots els serveis destinats a aquesta franja d'edat.
- Treballar perquè les diferents entitats, organismes i professionals competents en la
prevenció, la detecció i l'atenció de l’abús sexual infantil actuïn de manera
coordinada.
- Assegurar el tractament terapèutic a tots els infants i adolescents que hagin patit
abús,
3. Prendre com a referència per l'elaboració del programa els documents següents
(entre d’altres):
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La Convenció dels drets dels infants(1989); L’Observació núm. 13 del Comitè dels Drets
dels Infants de les Nacions Unides (2011); El Protocol marc d’actuacions contra el
maltractament a infants i adolescents de Catalunya (2016); L’informe del síndic de
greuges sobre l’abús sexual infantil a Catalunya ( 2016).
4. Incorporar la perspectiva de gènere en l’enfocament i en el conjunt de propostes
d'actuació recollides en el programa.
5. Comptar, en l'elaboració del programa, amb l'assessorament d’entitats/institucions
expertes en l’àmbit de l'abús sexual infantil, com pot ser la Fundació Vicki Bernadet,
Save the Children o altres.
6. Contactar amb municipis que disposin d'un pla o programa de prevenció i atenció de
l'abús sexual infantil per recollir-ne idees i suggeriments.
7. Comunicar aquests acords a la població en general, amb especial èmfasi en els
centres educatius, centres de salut, policia local i aquelles entitats i espais amb
participació d’infants.

Data de Votació: 19 de desembre del 2019
Resultat: APROVADA
•
•
•

þ Fem Masnou, PSC, JxCat, C’S, CUP ( 12 vots)
ý
☐ ERC (9 VOTS)
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