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L’impacte de les relacions abusives en la nostra societat és encara un misteri per a la majoria de 
nosaltres. En aquest tema, ens movem encara més per una percepció intuïtiva del fenomen que 
per dades objectives i això ens porta a no abordar-lo com cal.  
 
Comencem doncs, donant algunes xifres per entendre la gravetat del problema: el 20% dels 
infants, de països desenvolupats, patirà abans dels 17 anys alguna mena d’abús sexual; això vol 
dir, un de cada cinc. Aquest percentatge es manté estable en el temps, i, com que vivim en una 
societat poc facilitadora d’aquesta informació, aquesta xifra pot considerar-se un mínim. Si es 
manté aquest percentatge és perquè no fem suficient esforç per canviar aquesta situació, i 
perquè sovint els infants es senten més segurs si callen que si p arlen.  
 
El 85% dels abusos sexuals a menors prové d’un entorn familiar o de confiança, on s’aprofita una 
relació existent de poder. Ens costa de creure que a la nostra família pugui succeir una cosa així. 
Encara avui és un problema que tractem socialment però ens costa identificar-nos-hi 
individualment. Cal que el tinguem molt més en compte , ja que les estadístiques parlen d’una 
realitat silenciada. El 41 % son els pares o la parella de la mare, els abusadors; el 92% no ho 
explica fins l’edat adulta, i el 60 % no rebrà ajuda de ningú.  
 
Cal tenir en compte que no hi ha abusos petits . La gravetat d’un abús no es jutja per una 
valoració objectiva del oient, sinó per com ho ha viscut i ha afectat a la víctima. Així doncs, no val 
relativitzar, ni graduar. 
 
Tan tard com el 1989, Nacions Unides va fer un tractat sobre els Drets dels infants . Durant la 
sessió es fa manifest la manca d’informació dels adults; imaginem doncs les conseqüències pels 
infants: si no ho sabem nosaltres, és impossible que les criatures els puguin reclamar. Aquests 
drets son inalienables, pertanyen als nens independentment de la situació o persona que tinguin 
al davant. És important que les criatures els coneguin pel seu empoderament i perquè tinguin 
capacitat per defensar-se. En referència a l’abús, trobem 5 drets relacionats:  
 

• Dret a la intimitat 
• Dret a defensar el propi cos 
• Dret a un espai vital  
• Drets a ser preguntats 
• Dret a ser escoltats.  

 
Parlem d’exemples concrets per ajudar a aquest empoderament tan necessari per evitar 
situacions abusives: 
 
El petó “obligat” 
 
La Vicky ens posa un exemple molt il·lustratiu: l’obsessió dels pares o avis perquè les nostres 
criatures facin petons en determinades situacions. Si el petó és una expressió d’un estat d’ànim, 
per què en el cas de les criatures de vegades els hi imposem com una obligació? Les criatures 



han de fer petons a qui vulguin i quan vulguin. Molts abusos comencen amb petons i amb 
xantatges emocionals, com quan algú diu, “que no m’estimes?, no em fas un petó?”.  
 
(Ni un besito a la fuerza, un PDF que trobarem a Internet.) 
 
El concepte de “secret” 
El “secret” és l’estratègia que utilitzen la majoria d’abusadors, “això serà un secret entre 
nosaltres”. Però el secret en sí no és dolent, si es fa com a prova de lleialtat, o com a joc, i 
sobretot, com a quelcom que té una durada determinada en el temps. Cal que les criatures 
distingeixin entre un secret i una cosa lletja que has de callar, això no és un secret, és un 
problema. I és que és molt important que la criatura pugui identificar i expressar clarament el 
què els agrada i el què no . Fins i tot hi ha coses que normalment son plaents però que en 
determinats moments no venen de gust. Posa com exemple les pessigolles: so sempre venen de 
gust. Cal escolar-los quan diuen: ara no! O ja en tinc prou!. Les criatures tenen drets a ser 
consultats sobre coses importants que els afecten directament. 
 
La intimitat del seu cos 
La Vicki ens posa l’exemple de quan anem a una botiga de roba i per anar ràpid o per comoditat 
nostra “suggerim” a les criatures treure’s la roba en un espai on poden ser vistos per d’altres 
persones que són a la botiga. Els propis adults els convencem, d’acord amb els nostres 
interessos, de que de vegades no cal ser tan exigent. Es fa evident que utilitzem els mateixos 
arguments que els depredadors i sacrifiquem els seus desitjos pel nostre interès que en aquell 
moment pot ser molt lícit però dobleguem clarament la seva voluntat. 
 
Indicadors de possibles abusos sexuals infantils  
La Vicki defensa una perspectiva científica, d’observació. Adverteix que els indicadors aïllats no 
són prova inequívoca de res. No hi ha una guia fàcil d’indicadors infal·libles . Cal observar bé, 
i, sobretot, tenir la possibilitat en ment, però no deixar-nos endur per una por o una alarma que 
distorsioni la realitat. De fet, una alarma excessiva podria ser contraproduent, perquè la criatura 
podria preferir callar a haver d’afrontar certes situacions estressants. 
 
La Vicki insisteix molt amb el fet que els adults responsables de les criatures tinguem en ment la 
possibilitat d’un abús sexual i que per tant sigui considerada en cas de canvis sobtats en els 
comportaments i reaccions de les nostres criatures. 
 
Del que sí que podem parlar és de fenòmens associats  a l’aparició d’abusos. Una criatura que 
en un període d’una setmana canvia radicalment el seu interès o il·lusió per fer una activitat 
concreta, la queixa d’una dolència reiterada que no té una aparent explicació física, un canvi molt 
exagerat en el comportament o actitud d’un infant – quan diem “no el/la reconec”-.  
 
Quan tenim alguna sospita, una bona eina és fer un llistat de les activitats rutinàries que fa el 
nostre fill o filla cada dia, i veure si hi ha algun patró de diferència en algun dia o dies respecte a 
d’altres. 

 
Actuar millor que callar 
Finalment, per la gravetat i les conseqüències d’un abús sexual en l’infant, i malgrat les 
advertències a no deixar-nos endur per un excessiu alarmisme, la Vicki sempre recomana que 
quan tinguem una sospita fundada, és molt millor actuar i equivocar-se que quedar-se quiet.  
 
Ens llegeix textualment l’article de la Llei d’enjudiciament criminal i remarca que el text parla de 
tenir sospites. Davant aquestes recomana actuar . Les persones encarregades d’investigar i 
buscar proves i descartar o denunciar ja ho faran perquè és la seva feina i en tenen experiència. 
En cas que l’acusació resulti sense fonaments, la persona adulta pot refer-se. En canvi en cas 
que sigui cert i no s’hagi fet res, hem deixat una criatura indefensa. NO ens ha de fer por actuar. 
Hem d’empatitzar amb la criatura, no amb l’adult. La criatura molt probablement no ho dirà, i farà 
grans esforços per amagar-ho o, encara pitjor, per adaptar-s’hi.  


