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18-N: Dia Europeu per a la protecció dels infants de l’abús sexual

• El 18 de novembre del 2015 va ser declarat el Primer Dia Europeu per a la
protecció dels infants de l’abús sexual.

• Respecte l’àmbit esportiu, segons el Consell d’Europa es donen els següents

factors de risc per a que es puguin produir aquestes situacions:

o Alta tolerància a la violència i a les lesions.

o Lideratge autoritari i relacions de poder desequilibrades entre entrenadors

i esportistes.

o Es tracta d’evitar els escàndols: els casos es silencien.

o Sector dominat pels homes

o El contacte físic és sovint indispensable.

o Importància de la recompensa.

o Sovint es toleren les conductes sexuals inapropiades, s’accepta la

discriminació i la desigualtat entre homes i dones.

o Situacions potencials de risc: vestuaris, dutxes, viatges i nits fora de casa.



• Novembre 2020 es publica el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) en casos

d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual i maltractament físic

agut.

• Principis bàsics:

o Prevenir la victimització secundària

o Efectuar una actuació professional àgil, coordinada i mínima.

o Protegir els infants i adolescents respecte la violència sexual

o Prevenir les situacions d’abús sexual infantil

• Dades 2021 activació PAI: 24 infants i adolescents (8 abús sexual i 16

maltractament físic)

o 2 notificacions escola

o 4 notificacions metge/pediatra

o 2 denúncies pròpia família
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El PAI: Protocol per atendre situacions d’abús sexual infantil



• Històric

o 2020: 6 infants i adolescents

o 2021: 19 infants i adolescents

• Origen de la intervenció

o 8 activacions PAI 2021

o 3 intervencions de denúncies efectuades el 2020

o 5 casos provinents de l’àmbit judicial

o 3 casos provinents de intervencions del Cos de Policia

• Intervenció efectuada

o 6 prova preconstituïda (amb presència dels agents judicials a la sala

annexa)

o 13 recollida del testimoni dels infants i adolescents
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Intervenció psicològica forense de l’Àrea d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència en casos d’abús sexual infantil



• El Ministeri de Cultura i Esports i el d’Afers Socials, Joventut i Igualtat inicien el

2018 el projecte estratègic de prevenció de l’abús sexual infantil en l’àmbit
esportiu, incentivat gràcies a la campanya del Consell d’Europa Start To Talk,

que el Govern tradueix al català. La campanya va dirigida a les organitzacions

per a promoure una cultura de respecte i tolerància zero contra la violència

sexual.

• Els eixos del projecte transversal són :

1. Formar en la detecció i prevenció de l’abús sexual a professionals de

l’àmbit esportiu,

2. Elaborar campanyes per combatre l’abús infantil i convertir els espais

esportius en un entorn de protecció,

3. Crear protocols d’actuació específics per a la detecció i notificació de

casos en aquest àmbit.
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Accions realitzades per protegir els infants contra l’abús sexual (1)



• Any 2018: Conferència respecte l’abús sexual a l’esport amb la participació de

diferents agents: Experts de la Fundació Vicky Bernadet, el psicòleg Javier

Romero de la Consultoria d’infància Espirales i l’Associació Colosse aux pieds

d’argile.

• Any 2020-2021: Pla de formació dirigida als professionals d’entitats esportives

del país “Prevenció, detecció i actuació davant l’abús sexual infantil des del món

de l’esport”

o Any 2020: 50 tècnics de la Federació Andorrana de Bàsquet, Federació Andorra
d’Esquí, Federació Andorrana de Futbol, Federació Andorrana de Rugby / VPC
Andorra Rugby XV.

o Any 2021: 76 tècnics de Federacions d’esports de combat, Federacions d’esports
col•lectius, Federacions amb col•lectiu sensible (Federació Andorrana d’Esports
Adaptats i Special Olympics) i Federacions d’esports individuals.

A causa de la situació sanitària, la formació s’ha fet en format online amb una
durada de 12h de moodle i 3h de videoconfèrencia. Aquest format en cap cas, ha
estat un fre per a l’intercanvi entre tècnics i formadors i per a efectuar-ne una

valoració molt positiva.
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Accions realitzades per protegir els infants contra l’abús sexual (2)
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• Col·laboració en la campanya #TrencaElSilenci de quatre esportistes del

Programa ARA (Programa Alt Rendiment d’Andorra) de la Secretaria d’Estat

d’Esports:

o Cande Moreno – Federació d'esquí

o Silvio Moreira – Federació de Karate

o Sergi Casabella- Federació de Muntanyisme

o Mònica Dòria – Federació de Canoa i Caiac

• Difusió de la campanya a les xarxes socials del Govern d’Andorra i a la dels

esportistes del país.

• Difusió dels cartells de la campanya a diferents instal·lacions esportives del país.

Campanya #TrencaElSilenci
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Gràcies per la vostra atenció


