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PROTOCOL D’ABUSOS SEXUALS 

 

A ningú se li escapa que els abusos sexuals vers la infància és una xacra que no coneix 

d’estatuts social, capacitat econòmica, procedència o formació. És un fet transversal a 

tota la societat, a tots els àmbits i en tots els entorns sense excepció. 

JOCVIU ha participat en l’elaboració del document  ( presentat des de l’IBE 

conjuntament amb la fundació Vicky Bernardette)  què serveix de guia per a la detecció 

d’abusos sexuals a menors en les activitats extraescolar, esportives o de lleure, àmbits 

de responsabilitat i actuació de l’entitat.  

Des de JOCVIU Associació sempre hem estat amatents a la protecció de la infància, a 

lluitar pels seus drets, a donar veu als qui no la tenen o als que no la poden utilitzar, per 

defensar-la davant els abusos  als que es poden veure sotmesos.  

La població que atenem és una població molt vulnerable, sovint invisible per a la resta 

d’individus, fins i tot pel seu entorn més proper. 

Des de la nostra praxis i compromís social, i en la mesura de les nostres possibilitat, no 

deixarem, no permetrem que cap depredador sense escrúpols se n’aprofiti de la seva 

posició de superioritat, de poder o de proximitat per restar impune de les seves 

atrocitats. Aquest Protocol complementa el Protocol d’assetjament laboral atès que 

amplia el marc d’actuació tenint present no només l’àmbit estricte de les relacions 

laborals entre iguals sinó que centra la mirada en els possibles comportaments i 

conductes de les persones implicades en les activitats. També permet ampliar la mirada 

per descobrir aquells indicadors que passen desapercebuts quan un infant està sent 

víctima d’abusos sexuals. 

La sensibilització dels membres de l’entitat i la formació en abusos sexuals dels seus 

professionals esdevé no només una eina més sinó disposar dels indicadors d’alerta per 

poder intervenir.  


