CONTRA
L'ABÚS
SEXUAL
INFANTIL

DOSSIER
DE PRESENTACIÓ
WWW.ASSOCIACIOREACH.ORG

DOSSIER DE PRESENTACIÓ
www.associacioreach.org
associacioreach@gmail.com

WWW.ASSOCIACIOREACH.ORG

ÍNDEX
QUÈ ÉS L'ABÚS SEXUAL
INFANTIL? ... 04
LES DADES
ELS FALSOS MITES DE L'ASI

US PRESENTEM L'ASSOCIACIÓ
REACH ... 06
QUI SOM
LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS NOSTRES VALORS

L'EQUIP DE L'ASSOCIACIÓ
REACH ... 08
QUÈ OFERIM? ... 09
FORMACIÓ
PREVENCIÓ
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
COMUNITÀRIA

NECESSITES AJUDA? ... 10
CONTACTA'NS ... 10

WWW.ASSOCIACIOREACH.ORG

PÀGINA 03

QUÈ ÉS L'ABÚS SEXUAL INFANTIL?
Qualsevol conducta de naturalesa sexual en la que hi ha un procés de manipulació i coerció.
Es dona una relació d’asimetria d’edat, de poder i de falta de consentiment, ja sigui per
qüestió de maduresa emocional, d’edat i/o de capacitat cognitiva, en la que la persona
abusadora busca la seva pròpia gratificació.

LES DADES
1 de cada 5 nenes i un de cada 13 nens
ha patit abús sexual infantil durant la
seva infància.
En el 70- 85% dels casos la persona
abusadora forma part del cercle de
confiança del menor.
Les nenes són més vulnerables a patir
abusos sexuals entre els 7-9 anys
d'edat i sol passar en el context
intrafamiliar.
Els nens solen patir abusos sexuals
entre els 11 i 12 anys i en un context
conegut en el que hi ha una clara
asimetria de poder i autoritat entre la
persona abusadora i el menor.
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ELS FALSOS MITES DE L'ASI
MITE

MITE

Les persones abusadores són

Tan sols les nenes poden patir abusos

monstres, viuen aïllats.

sexuals.

REALITAT

REALITAT

No existeix un perfil psicològic i/o

1 de cada 13 nens també els pateixen.

pateixen malaltia mental.

La diferència és que és més probable
que una nena o dona relati aquests fets
que no pas un nen o home.

MITE
Només passa a famílies de classes
socials baixes.
REALITAT
Es donen situacions d´abús en diversos
tipus de família i contexts
socioeconòmics.

MITE
Els abusos sexuals a la infància només
són comesos per persones
desconegudes.
REALITAT
Només un 15-30% són desconeguts.
Les persones abusadores pertanyen a

MITE

l’entorn conegut.

Si passés a casa, ho sabria.
REALITAT
En la majoria dels casos els i les
menors no relaten els abusos.
Només el 10% ho farà abans d’arribar a
l’edat adulta.
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US PRESENTEM L'ASSOCIACIÓ REACH
QUI SOM?

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’Associació Reach és una Associació

L’Associació Reach va néixer de forma

Catalana per a la Prevenció de l’Abús

oficial al febrer del 2017, data en la que

Sexual Infantil (ASI), sense ànim de lucre

l’entitat va ser adherida al registre

i amb seu a Girona. Formem part del

d’associacions de la Generalitat de

registre d’entitats del Departament de

Catalunya.

Justícia de la Generalitat de Catalunya

No obstant, la idea de crear una entitat

(60505 - J / 2).

per a la Prevenció de l’Abús Sexual

Reach és una paraula anglesa que

Infantil (en endavant ASI) s’origina molt

significa aconseguir, i per a nosaltres

anteriorment. La principal raó és que un

significa “fent camí”.

dels seus integrants va ser víctima
d’abús sexual durant la seva infantesa.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

En el llarg procés individual que va
realitzar i sota un hermetisme total va

L’Associació té com a objectius:

decidir,

Prevenir l’abús sexual infantil.
Sensibilitzar i conscienciar els i les
professionals

de

l’educació

que

intervenen amb persones menors
d’edat.
Sensibilitzar els pares i mares per tal
de trencar els mites sobre què és i
com pot passar l’ASI.
Aconseguir la identificació precoç i
efectiva i la derivació als serveis
corresponents
sensibilització

a
dels

través
i

les

de

la

agents

socials i professionals vinculats a
l’àmbit de la salut i del lleure.

després

de

molts

passos

endavant i enrere, demanar ajuda a
serveis especialitzats. En aquell moment
va identificar la manca de recursos
destinats a la Prevenció de l’ASI i el seu
tractament,

tant

per

part

de

l’administració pública com a nivell
privat.
Així doncs, va decidir iniciar un projecte
amb l’objectiu de treballar per a la
prevenció,

la

sensibilització

i

la

conscienciació de l’Abús Sexual Infantil
a Catalunya, i va establir la seu de
l’entitat a Ripoll i a Girona.
A dia d’avui l’Associació Reach està
formada per sis professionals i diverses
persones col·laboradores que treballen
de manera altruïsta per a trencar els
mites sobre l’ASI i obrir mirades.
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ELS NOSTRES VALORS
CONSCIENCIACIÓ

EMPODERAMENT DE LA

La nostra tasca de conscienciació vol

INFÀNCIA

crear un discurs social que provoqui una

Reivindicant els drets dels i les infants,

acció transformadora a nivell col·lectiu,

tot fent una denúncia social de les

un objectiu comú per al benestar i la

situacions

protecció de la infància.

maltractament dels infants.

SENSIBILITZACIÓ

EDUCACIÓ AFECTIVO-SEXUAL I

A

través

de

les

campanyes

de

sensibilització, trenquem mites i fem
difusió tant de dades actuals com dels
recursos disponibles. Treballem per a
reduir la prevalença de situacions en què
l'actuació inefectiva o la falta d'actuació
dels agents socials perpetua l'abús i el
maltractament de la infància.

RESPONSABILITAT COL·LECTIVA
Mitjançant

l'acció

col·lectiva,

el

compromís amb la infància es transforma
en canvi, tot creant una xarxa de suports
a l'abast dels i les menors, de pares,
mares i professionals que treballen amb

de

desprotecció

i

PREVENCIÓ
A través dels nostres tallers de formació i
prevenció

de

l'abús

sexual

infantil,

ajudem al desenvolupament d'eines i
habilitats socials que permeten als i les
menors

a

posar

límits

i

identificar

situacions de risc i d'abús sexual infantil.

VISIBILITZACIÓ
Fer visible aquesta realitat social permet
la detecció precoç de situacions de risc i
l'apoderament dels i les agents socials,
assegurant una actuació immediata i
eficaç.

la infància.
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L'EQUIP DE L'ASSOCIACIÓ REACH
El nostre equip està format per sis

L'Associació

professionals dins de l’àmbit social,

voluntariat, professionals

jurídic i associatiu. Els seus membres

col·laboradores que faciliten la nostra

són: la Rosa, l’Ignasi, la Carme, la Mònica,

tasca i ens donen una major empenta en

la Patri i l’Àlex.

la divulgació i la sensibilització de l’Abús

Tots

nosaltres,

que

compartim

una

Reach

compta
i

amb

persones

Sexual Infantil.

especial sensibilitat per a la infància, vam

La nostra relació com a membres de

decidir adherir-nos a la formació de

l’equip està basada en una comunicació

l’entitat aportant així diversos punts de

oberta, horitzontal i igualitària.

vista.
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QUÈ OFERIM?
FORMACIÓ

PREVENCIÓ

Oferim formació adaptada per a tots els i

En els tallers dirigits a la infància, es

les professionals vinculats a la infància, i

treballen els elements clau que engloben

en especial per a les AMPAs, AFAs,

l’Abús

educadors i educadores i professionals

conceptualització, l’apoderament de la

del lleure i de la salut.

infància i la seva prevenció.

Les nostres formacions tenen una durada

A través de les diferents dinàmiques a

de 2 hores i consten de dinàmiques que

nivell

s’adapten a cada grup de persones

desenvolupen conceptes relacionats amb

segons la seva idiosincràsia.

el propi cos, l’assertivitat i l’apoderament

En aquests tallers es treballen aspectes

dels i les menors.

claus per a la prevenció de l’ASI alhora

Aquests tallers s’adapten a les edats del

que es tracten conceptes com ara: dades,

grup i al nombre d’alumnat, per tal de

factors de risc, indicadors, mites i mapes

facilitar l’assoliment dels conceptes i la

de recursos, entre d’altres.

participació activa dels i les menors.

Sexual

individual

Infantil

i

i

de

la

seva

grup,

es

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA
Aquestes campanyes es duen a terme a peu de carrer, donant informació i explicant les
dades i conseqüències de l’Abús Sexual Infantil de forma oberta. A través de les Xarxes
Socials donem a conèixer la ciutat que estarem visitant i on estarem ubicats.
Aquestes campanyes són molt importants per a continuar trencant mites i sobretot per
a destapar aquesta realitat tan amagada.
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NECESSITES AJUDA?
TENS DUBTES I T'AGRADARIA PARLAR
AMB UN O UNA PROFESSIONAL?
Telèfon Infància Respon
116 111
Telèfon d’emergències
112
Unitat Funcional d’Abús al Menor
(UFAM) Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona

93 253 21 13

CONTACTA'NS
www.associacioreach.org
associacioreach@gmail.com

@associacioreach

Asociación Reach - NGO
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