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Acte institucional amb motiu del Dia Mundial 
per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil 

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019 

Bona tarda. Diputats, diputades, senyores, senyors, benvinguts al Parlament de 

Catalunya, en una jornada que de segur serà del tot útil i important, no només des 

de la perspectiva estrictament del que és el Parlament portes endins, sinó 

especialment del que ha de ser el Parlament portes enfora. En tot cas, benvinguts a 

casa vostra. 

Deia el psiquiatre i professor Van der Kolk, expert en tractament posttraumàtic, que 

ningú no vol recordar un trauma, i en aquest sentit la nostra societat, tots plegats, 

no som diferents de les víctimes. L’abús sexual infantil és un tema que genera 

incomoditat a la societat. És tan dolorós, tan monstruós, tan inacceptable per als 

nostres principis ètics o morals, que ens resistim a acceptar que pugui succeir al 

nostre entorn, que la nostra societat pugui acollir dins seu situacions tan espantoses. 

«Ulls que no volen veure», va titular encertadament Save the Children el seu informe 

del 2017 sobre l’abús sexual infantil. De fet, la societat tanca els ulls per no haver de 

veure una realitat que fa mal, que avergonyeix.   

La realitat, però, és la que és, i ens diu que, malgrat que les dades oficials parlin de 

menys del 2 per cent, totes les estimacions indiquen que entorn del 15 o el 20 per 

cent de la població ha patit situacions d’abusos sexuals durant la infància i que la 

immensa majoria s’han produït en entorns de confiança. De fet, en el que hauria de 

ser el de més confiança: en l’àmbit familiar, allí on tots esperem trobar protecció, 

passi el que passi.  

La psicòloga Mireia Darder ha publicat un llibre amb testimonis de supervivents 

d’abusos sexuals en què explica que n’havia recollit més, de testimonis, però que no 

els havia pogut incloure perquè, després d’haver fet les entrevistes, així li ho havien 

demanat les supervivents. Casos en què, després de tot, continuava pesant més la 

voluntat de protegir la família, de protegir fins i tot els seus agressors, els seus 

abusadors, que d’explicar-ho: «Només ho podré explicar públicament quan la meva 

mare mori», deia una d’elles.  
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La realitat ens diu que la immensa majoria dels supervivents d’abusos no els 

denuncien i que els qui s’atreveixen a fer el pas, a vèncer les pors, els qui accepten 

reviure l’horror perquè es pugui fer justícia, es troben amb processos judicials que 

duren anys. O encara pitjor: en la majoria dels casos es desestima la denúncia. 

Tenim pendent, efectivament, una llei estatal, anunciada i treballada, de protecció 

integral de la infància i l’adolescència contra la violència per corregir, precisament, 

els dèficits judicials detectats els darrers anys. I aquí a Catalunya també tenim 

pendent la creació d’un servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents 

víctimes d’abusos sexuals, que ja és previst a la llei però que encara no s’ha 

concretat. 

Són eines necessàries, imprescindibles, diria jo, però hem de ser conscients que amb 

aquests eines no n’hi haurà prou. Perquè, com passa amb tots els grans reptes 

socials, el pas més difícil no és el de les lleis, no és el d’escriure sobre un paper el 

que volem, sinó el de transformar efectivament la societat mateix. El pas més 

important és el de trencar els tabús i els prejudicis, el de canviar mentalitats i 

comportaments, el de canviar, en definitiva, la nostra mirada. En aquest cas, deixar 

d’amagar la realitat, enfrontar-s’hi, atrevir-nos a mirar-la. Perquè quan tanquem els 

ulls a la realitat fallem a les víctimes i als supervivents. Quan ens sumem al silenci 

ens convertim en còmplices. 

Cal trencar el silenci, cal encarar el fet que a la nostra societat l’abús sexual infantil 

existeix, i no de forma aïllada. No es redueix a algun dels casos mediàtics dels darrers 

temps. Lamentablement, afecta moltes persones. També, i especialment, en l’àmbit 

familiar. Per això, avui, coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció de l’Abús 

Sexual Infantil, hem volgut organitzar aquest acte al Parlament, per ajudar, 

modestament, a trencar el silenci, per advertir i denunciar públicament una realitat 

que si no reconeixem no podrem canviar. 

Moltes gràcies a tots i totes per ser avui aquí, per participar en aquest acte. És només 

un gest, però volem que sigui significatiu a l’hora d’encarar la realitat, d’encarar el 

repte de protegir els infants, de protegir els supervivents i de combatre els abusos 

sexuals infantils, que també, i sobretot, hi insisteixo, es produeixen en l’àmbit 

familiar. 

Moltíssimes gràcies. 


