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Context i justificació
Volem que Esplais Catalans sigui un espai segur i és per això que mostrem la nostra ferma
voluntat d’acabar amb qualsevol tipus d’agressió i/o actitud discriminatòria, sent
conscients que una agressió succeeix quan una persona se sent agredida. Treballar la
prevenció de violències és essencial per tal d’erradicar-les i per aquest motiu des d’Esplac
realitzem un gran ventall d’accions preventives en el dia a dia de l’associació.
Seguint la mateixa línia, durant la celebració de l’Esplaiada també hi haurà diverses
accions de caire preventiu (cartelleria, difusió de tríptics, punts d’informació, activitats i
tallers per a joves…). Tot i així, les violències segueixen sent una realitat dels esplais de
l’associació i és per això que creiem que és necessari crear protocols per tal d’abordar
situacions d’agressió que es puguin donar.
En el context de l’Esplaiada, ens trobem amb un gran nombre de persones amb diferents
rols (infants, joves, monitores, dirigents, tècniques)... Davant d’aquesta realitat, tenim la
necessitat de diferenciar els diferents circuits d’actuació en funció dels rols de qui ha
agredit i qui ha patit l’agressió.
La nostra base és el Protocol Contra Agressions Discriminatòries d’Esplais Catalans,
aprovat en AGO el 2021. La proposta d’aplicació del Protocol contra agressions
discriminatòries d’Esplais Catalans s’emmarca un cop ha passat l’espai d’Esplac
corresponent, però seguidament plantegem un circuit d’actuació per realitzar durant
l’Esplaiada en cas que sigui necessari. També hem tingut de referència el Protocol de
prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure
de la Generalitat de Catalunya i Vicki Bernadet per a la creació de circuits on hi ha persones
menors d’edat implicades. Finalment, el Protocol del Punt Lila s’ha basat en el Protocol de
la Monifesta’t del 2018.
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Circuit d’actuació

Davant una notificació d’agressió…
●
●
●

Si la persona agredida és menor d’edat, s’activa el Protocol ASI-Esplaiada (Veure
punt 2).
Si l’agressió s’ha notificat durant el concert de joves, es segueix el Protocol del Punt
Lila.
En la resta de casos, s’activa l’adaptació del Protocol contra agressions
discriminatòries d’Esplac (veure punt 1).

Hem de tenir en compte que els diferents protocols s’entrellacen entre ells i que
l’aplicació d’un d’ells pot suposar l’activació d’un altre (Per exemple, rebem una agressió
durant el concert de joves i activem el Protocol del Punt Lila, i com que la persona agredida
és menor d’edat, cal activar també el Protocol ASI-Esplaiada).
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1. Adaptació del Protocol contra agressions discriminatòries
d’Esplac1

1.

Rebem la comunicació de l’agressió. Aquesta pot ser per part de la persona
agredida, del seu entorn, o d’algú extern.

2. Acollida. S’establirà una persona de referència de l’Equip Gestor que s’encarregui
de fer el contacte i seguiment amb la persona agredida. L’actuació de la persona de
referència seguirà aquestes premisses:
● Escolta activa.
● Demostrar i donar el nostre suport.
● Oferir la màxima confidencialitat.
● Mantenir anonimat?
● Donar l’oportunitat de parlar amb una altra persona de referència si això la
fa sentir més còmode.
● Consensuar els possibles passos a seguir.
1

Adaptació del punt 6.1 del Protocol Contra Agressions Discriminatòries d’Esplais Catalans.
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●

●
3.

●

●
●

La premisa del Protocol és que la persona agredida i l’agressora no
comparteixin espai mentre dura la gestió de l’agressió. En una activitat
d’Esplac això suposa que la persona agressora no segueixi participant
d’aquesta. Se li comenta aquesta proposta a l’agredida. Se li pregunta també
si vol mantenir l’anonimat.
○ En cas que la persona agredida vulgui que l’agressora abandoni
l’activitat, se li informa a l’agressora.
○ En cas que no ho vulgui, des de l’Equip Gestor es vetlla perquè la
persona agredida pugui tenir un espai segur durant el
desenvolupament de l’activitat.
○ En cas que la persona agressora tingui responsabilitats dins
l’organització de l’esdeveniment, se li retiren aquestes funcions.
En cas que la persona agredida ho vulgui, després de l’activitat es pot activar
el Protocol Contra Agressions Discriminatòries d’Esplais Catalans.

Valoració de l’Equip Gestor. La persona de referència farà una valoració del cas, per
tal de determinar si es tracta d’alguna de les següents situacions:
3.1. Situació d’urgència? Es donarà assistència mèdica o d’altres serveis
professionals a la persona agredida. En cap cas es parlarà abans amb la
persona agressora.
3.2. Situació de no urgència? Abans de començar les possibles resposte
d’actuació, es parlarà amb la persona agressora.
● Si les dues persones implicades són monitores i l’agressió s’ha dut a
terme en un context al marge d’Esplac, vetllarem per tal que la
persona agredida pugui estar en espais segurs durant el
desenvolupament de l’activitat però no activarem el protocol.
També es contemplaran les situacions de risc en els dos casos. La situació de risc és
aquella que posa en perill la persona agredida i/o l’entorn en el qual es troba la
persona agressora.
Només si la persona agredida no està en risc es parla amb la persona agressora.
Quan la persona agredida deixa d’estar en risc es parlarà amb la persona agressora.

4. Si es considera necessari, es valorarà si cal contactar amb Mossos d’Esquadra,
hospitals o suport psicològic.
5. Si la persona agredida accepta activar el Protocol Contra Agressions
Discriminatòries d’Esplac, la setmana següent de l’Esplaiada s’iniciarà el procés.
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2. Protocol ASI - Esplaiada
Context
En el marc d’una activitat organitzada per Esplais Catalans, el protocol d’ASI estarà present i
és la nostra responsabilitat que aquest s’activi en cas necessari. Des d’Esplac oferirem suport
i acompanyament als esplais implicats, tenint present que són ells mateixos qui hauran de fer
les gestions corresponents.
El protocol ASI - Esplaiada és una adaptació del Protocol de prevenció dels abusos sexuals i
altres maltractaments en l’àmbit de l’educació en el lleure, creat per la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Vicki Bernadet.
Ressaltem que el protocol ASI - Esplaiada contempla dos casos: situació d’abús entre iguals i
situació d’abús per part d’un monitor. Tot i així, en cas que durant l’Esplaiada hi hagi una
revelació d’abús d’un infant per part d’una figura adulta externa a l’entitat (per exemple, un
familiar), caldrà activar el Protocol de la Generalitat i de la Vicki Bernadet.

Algunes consideracions
A continuació apuntem un parell de consideracions davant un cas d’ASI a l’Esplaiada:
●

●

La gestió de l’abús, tan per la part de qui l’ha patit com de qui l’ha comès, va a càrrec
del respectiu equip de monitores2. Esplac podem ser un pont per fer la gestió de
l’abús en cas que aquest s’hagi donat entre dos esplais diferents i entre persones
(infant/monitora) que no es coneixien prèviament.
○ En cas de rebre una situació d’abús d’una persona per part d’un altre d’esplais
diferents, ens posarem en contacte amb l’equip concret de monitores que ha
comès l’abús. La persona responsable de l’esplai de l’Esplaiada facilitarà el
contacte d’aquesta.
○ Durant tota la gestió cal preservar la confidencialitat.
Comunicació amb famílies
○ Si l’infant que ha rebut l’abús vol marxar de l’activitat, les respectives
monitores es posaran en contacte amb la seva família per tal que puguin
venir-lo a recollir.
○ Si l’infant vol quedar-se a l’activitat, les monitores explicaran els fets
ocorreguts al final d’aquesta.

En cas que l’equip de monitores no notifiqui l’abús, Esplac tenim la responsabilitat legal d’assumir
aquest paper.
2
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2.1 Situació d’abús entre iguals (Agredida/agressor menors d’edat)

●
●

Caldrà notificar a Delegada de Protecció d’ASI d’Esplac i la responsable d’ASI de
l’esplai (en cas que no existeixi, a la persona de referència de l’Esplaiada)
En cas d’abús lleu/moderat
■ Informar a les famílies afectades
■ Intervenció educativa. Des d’Esplac ens posem a la disposició de
l’equip de monitores per acompanyar-les en la gestió del cas.
■ Aquests tipus d’abusos no es contemplen a nivell legal, però des
d’Esplac considerem imprescindible un treball pedagògic amb la
persona que ha comès l’abús.
Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat
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En cas d’abús greu
■ Informar a les famílies afectades
■ En cas que la persona que ha agredit sigui menor de 14 anys, es
notifica a la DGAIA. (116 111)
■ En cas que la persona que ha agredit sigui major de 14 anys, es
notifica a Fiscalia (935 549 110)
Intervenció amb la persona que ha comès l’abús
○ En cas que la persona que ha patit l’abús marxi, la persona que l’ha comès
també haurà de marxar de l’activitat.
○ Des d’Esplac ens posem a disposició per ajudar a les monitores de l’infant en
la gestió de l’abús durant l’activitat i després d’aquesta, si s’escau.
○ Si hi ha risc que es torni a donar un abús per part de la persona o bé l’equip de
monitores valora que no pot fer la gestió durant l’activitat, l’infant haurà
d’abandonar l’activitat.
○ En cas que la persona que ha comès l’abús formi part de l’equip de monitores i
sigui menor d’edat, també haurà de marxar.
○

●
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2.2 Situació d’abús per part d’un monitor (Agredida menor d’edat,
agressor major d’edat)

●

Caldrà notificar a la Delegada de protecció d’ASI d’Esplac i la responsable d’ASI de
l’esplai (en cas que no existeixi, a la persona de referència de l’Esplaiada).
○ Cal comunicar-ho a DGAIA i a la Fiscalia de Menors.
○ La persona que ha comès l’abús ha d’abandonar l’activitat.
■ Recomanem que la persona no participi de l’activitat ordinària d’esplai
fins que la resta de l’equip ho consideri.
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○

Des d’Esplac activarem el Protocol Contra Agressions Discriminatòries del
qual se’n derivaran les conseqüències corresponents. Aquestes conseqüències
tindran incidència als esplais d’Esplac, no als espais propis de l’esplai.
la
■ La gestió interna del cas va a càrrec de l’esplai i cal mantenir
distància entre l’agressor i la persona que ha patit l’abús i la seva
família.
■ Des d’Esplac vetllarem per mantenir una comunicació i coordinació
fluida amb l’esplai amb la gestió del cas.
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