
VÍCTIMES SEXE EDAT AGRESSOR
TIPUS 

AGRESSIÓ
ACTUACIÓ

ACTUACIÓ SOBRE 

L'AGRESSOR
Altres

vict 1 femení 18 pare

 abús sexual 
amb penetració 

+ de 2 anys

vict 2 femení 16 pare? ?

vict 3 femení 12 pare? ?

CAS 2 1 femení 13 padrastre
abús sexual  

(sense penetració) 

durant 5 anys

els darrers 2 

anys d'abús 

parella vivia 

separada - Ara 

nena viu amb 

la mare

5,5 anys de 

presó + 5 anys 

llibertad 

vigilada i multa 

10.00 eu

mare no sabia de  l'abus / 

el padrastre coaccionava a 

la nena / es sospita que 

l'abusador fos abusart a 

l'infancia

CAS 3 1 masculí 7
pare o mare  

?¿

enverinament 

via oral 

(levamisole)

DGAIA  retira 

custòdia 

provisional 

als pares

pendent de 

judici

Continues malalties fins 

que a HVH descobreixen 

l'enverinament / el nen 

pateix seqüeles greus

pendent de 

judici
CAS 1

DGAIA retira 

custòdia als 

pares

VICT 1 FA LA DENUNCIA / la 

mare sabia de l'abús / a 

l'escola 2 tutores de la vict 1 

tenien sospita de violencia al 

domcili feia 2 anys / vict 1 va 

a hospital comarcal i comenta 

l'abús sexual

Maltractament sexual infantil
“Mare és normal que el pare m’estimi així?”

Objectiu: 

• Una vegada més donar a conèixer als professionals i 

infermeres escolars l’existència del maltractament infantil i 

l’abús sexual en el nostre àmbit. 

• En segon lloc volem motivar la necessitat d’estar alerta i de 

preparar-nos per poder detectar el més ràpidament possible i 

prevenir el maltractament infantil i en especial l’abús sexual.

Mètode, material i descripció dels casos: 

Presentem dos casos de maltractament sexual infantil per 
part d’un familiar i mencionarem un altre cas de 
maltractament físic, en concret enverinament. 

Obtenció de la informació: història clínica, professionals 
d’infermeria pediàtrica i escolar i premsa comarcal.

Tots ells son casos succeïts i identificats a l’Empordà entre el 
2015 i 2016.

Desenvolupament:
Aquests infants maltractats viuen i 
pateixen al llarg de la seva vida les 

conseqüències d’aquestes 
agressions, i només sí es tracten i 

resolen les seves situacions 
psicològicament, podran tenir pau 

i no convertir-se en ressentits i 
possibles agressors en el futur.

Conclusions:

• L'abús sexual a la infància és una realitat i no la podem seguir ignorant. 

• És un fenomen invisible, difícil de detectar tant a les consultes de 
pediatria com a les escoles, i costa molt denunciar un cop detectat. 

• Aquest i altres casos, encara per detectar d’abús sexual i 
maltractament, afecten de forma inqüestionable la salut dels infants.

• Cal més expertesa i formació per la detecció dels casos dins de la 
societat, infermeria escolar ben preparada pot incidir-hi i ajudar-hi.
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