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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par
lamentan Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i mal
tractaments, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent,
amb el text següent;

Exposició de motius

Una de les formes més greus de violència contra la infància és l'abús sexual.
Segons i'informe de Save The Children presentat recentement, 1 de cada 2 víc
times d'agressions i abusos sexuals és un infant. Els estudis realitzats a Cata
lunya mostren que el 17% de la població infantil (el 1 5,5% dels nens i el 19% de
les nenes) han patit abús sexual durant la seva infància. En canvi, les dades
oficials mostren que menys d'un 2% de la població l'ha patit. Destaca també
que la majoria d'abusos es produeixen dins de l'entorn familiar I que la niajoria quedan en silenci.
Segons la campanya de la Unió Europea, 1 de cada 5 infants pateixen abús se
xual en la seva infància i/o adolescència, és a dir, un 20% de la societat pateix
aquests abusos. El 80% dels abusos es produeixen dins de l'entorn familiar, i el
43% d'aquests abusos provenen del pare de l'infant. Només el 10% de les víc
times demanen ajuda, la resta queda en silenci i alguns s'atreveixen a denun
ciar els abusos que han patit quan ja són adults. Els abusos sexuals a menors
són un problema de desconeixement social, on l'agressor exerceix un abús de
poder que impedeix als menors dirigir-se a un adult per demanar ajudar i atu
rar aquests abusos.
Al mateix temps que es produeixen aquestes situacions, es destinen recursos
insuficients per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació. Només existeixen
dues unitats especialitzades en el diagnòstic integral de l'abús sexual infantil
en dos hospitals catalans i cap d'aquestes unitats forma part de la cartera de
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serveis de l'Institut Català de la Salut. Els professionals dels •tfèitíiïïs àniÍ51ts"
que estan en contacte amb la infància continuen sense rebre una formació ini
cial i continuada sobre l'abús sexual, i, a més, hi ha una nianca de coordinació
interdepartamental en relació a la protecció, la detecció i la derivació d'aquests
casos.
A més, ei sistema judicial, és llarg i dolorós pels infants i afavoreix la revictimització ja que obliga a l'infant a repetir l'experiència que ha patit fins a qua
tre vegades entre els diferents serveis que atenen. Segons els experts, aquest
procés influeix en la taxa de processos legals que acaben sense condemna per
la falta de proves, el que representa el 73,7% dels casos. Això vol dir que 7 de
cada 10 processos judicials iniciats per un cas d'abús sexual a un menor aca
ben en sobreseïment.
Durant la XI legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar les resolucions
següents sobre els abusos sexuals i maltractaments a menors;
-

La Resolució 657/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de
l'abús i l'explotació sexuals.
La Resolució 658/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació del
personal sanitari per a la detecció d'abusos sexuals a menors.

-

La Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'activitat del
Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols
Existents en Matèria d'Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de
maltractament.
La Resolució 661/XÍ del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la
detecció i la protecció deis menors que pateixen abusos sexuals i mal
tractaments.

Actualment els menors continuen desprotegits. És necessari fer una prevenció,
detecció i coordinació entre els diferents departaments i administracions per
poder tenir cura dels menors í que puguin tenir les eines necessàries al seu
abast per poder demanar ajuda i saber comunicar la situació d'abús o maltrac
tament que pateixen.
A Catalunya existeixen el Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexu
als i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d'actuació entre els
departaments de treball, afers socials i famílies i d'ensenyament, de prevenció,
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament
infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. Però sense els recursos necessaris per
difondre'ls, formar els professionals i fer un seguiment acurat, els protocols no
són suficients i no funcionen.
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Segons la Convenció de l'ONU sobre els Drets de l'Infant de l'any 1989, els in
fants tenen dret a la protecció contra totes les formes d'explotació i abús sexu
al. És per aquest motiu que l'Administració ha de vetllar per les víctimes que
han patit abusos sexuals en la seva infància i/o adolescència i destinar tots els
recursos necessaris per tenir cura d'aquests menors i prevenir aquests abusos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar un compliment efectiu de la Resolució 657/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la prevenció de l'abús i l'explotació sexuals, la Resolu
ció 658/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació del personal
sanitari per a la detecció d'abusos sexuals a menors, la Resolució
576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'activitat del Comitè Interde
partamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Ma
tèria d'Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de maltractament,
i la Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la
detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i mal
tractaments.
2. Garantir el compliment obligatori dels protocols que existeixen actual
ment sobre l'abús sexual Infantil.
3. Destinar els recursos necessaris per garantir una atenció especialitzada
en abusos sexuals a la infància I una coordinació efectiva entre els jut
jats i el sistema de protecció per donar una atenció integral als infants
que han patit abús sexual.
Palau del Parla

Eva Granados áaliano
Portaveu del GP PSC-Units
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