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El Gòtics Rugby Club es funda l’any 1984 i a data d’avui tenim 8 categories en competició 
a part de l’Escola i Escoleta (des de 3 anys). 

Som més de 550 socis dels que més de 400 són jugadors amb llicència 

Al Club, entre l’equip Femení i les categories S16, S14 i escola, hi ha més de 100 noies 
amb llicència de jugadora. 

Objectiu: 

Dotar el Club amb un protocol d’actuació enfront a la detecció i prevenció dels abusos i 

les violències sexuals a infants i adolescents, i garantir el respecte envers la diversitat, 
igualtat i inclusió de tothom. 

 Prevenir les situacions de maltractaments o abús sexual en infants i 

adolescents en el Club. 

 Protegir a infants i adolescents, com també a entrenadors, monitors i 

voluntaris 

 Ajudar a detectar les situacions de maltractaments i/o abús sexual, que poden 

patir tots ells mentre realitzen les activitats esportives que s’hi practiquen al 

Club. 

 Facilitar el procediment per comunicar i notificar els supòsits d’indicis o 
certesa de situacions de maltractaments i/o abús sexual. 

La política d’aquest Protocol abasta tots els estaments del Club i a totes les persones 
que en formen part. 

L’àmbit d’actuació no es pot situar entre límits físics, sinó que es fa extensiu a tot lloc i 

en tot moment, quan es tingui sospita o coneixement de alguna situació de risc per als 
infants i/o adolescents. 

Tot i això, es concentra l’esforç dintre dels terrenys de joc, vestidors, àrees annexes als 
camps de rugbi, espais per al tercer temps, etc. 

Guia de conducta 

 Tots els responsables i intervinents en la gestió d’aquest protocol han d’actuar de 

manera honesta i transparent. 

 Seguir el protocol i les pautes d’actuació establertes. 

 Garantir en tot moment el suport necessari a qualsevol víctima o possible víctima 

d’abús o violència sexual. 

 Garantir a l’infant o adolescent el rigor i discreció necessàries per a la seva 
protecció 

Protocol de detecció, actuació i prevenció de les violències sexuals a infants i 

adolescents en el nostre Club. 

L’abús de menors   (segons Henry Kempe) 
La participació de nens, nenes i/o adolescents, dependents i  immadurs, en activitats 

sexuals que no estan en condicions de  comprendre, que són impròpies per a la seva 

edat i  desenvolupament psico-sexual, per a les que són incapaços de  donar el 
seu consentiment i que transgredeixen els tabús i les  regles familiars i socials. 



PROTOCOL ABUSOS I VIOLÈNCIES SEXUALS I PROTECCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

  2  

 

Definició de violència sexual   (segons la OMS) 
Actes que van des de l’assetjament verbal a la penetració forçada i una varietat de tipus 

de coacció, des de la pressió social i la intimidació a la força física. La violència sexual 

inclou però no es limita al següent; Violació en el matrimoni o en cites amoroses; Violació 

per desconeguts o coneguts; Insinuacions sexuals no desitjades o assetjament sexual 

(en la escola, el lloc de feina, etc.); Violació sistemàtica, esclavitud sexual i altres formes 

de violència particularment comuns en situacions de conflicte armat (per exemple 

fecundació forçada); abús sexual de persones física o mentalment discapacitades; 

Violació i abús sexual d’infants; i de formes tradicionals” de violència sexual, com el 
matrimoni  o cohabitació forçats i “herència de vídua”. 

Definició de Maltractament   (Fundació Vicki Bernadet) 
Un infant és maltractat quan és objecte de violència, física o psíquica, de fet i/o omissió, 
per part de les persones de les quals depèn per al seu correcte desenvolupament. 

Acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva a l’infant o l’adolescent dels 

seus drets o del seu benestar, que amenaça o interfereix el seu desenvolupament físic, 

psíquic o social i els autors del qual poden ser persones, institucions o la pròpia societat.  

Tipus de Maltractament   (Fundació Vicki Bernadet) 

Físic 

 Ús de la força que danya, fereix o mata. 

Sexual 

 Abús sexual – Explotació sexual – Prostitució i/o Pornografia infantil 

Corrupció 

 Promoure en l’infant pautes de conducta antisocial 

Negligència 

 No hi ha cura de l’infant. 
 Se l’exposa a situacions que fan perillar la seva integritat física. 

Psíquic o Emocional 

 Pot ser actiu o per manca d’un context afectiu. 

Sotmetiment a drogues 

 Münchhausen per poders. 
 Medicació no necessària. 

Guia de prevenció    

 Relacions sanes, transparència i bon tracte. 

 Controlar en la mesura possible els espais utilitzats per les activitats del Club. 

 Tenir cura de drets d’imatge i xarxes socials. 

 En desplaçaments, assegurar el coneixement de l’activitat per part de la família. 

 Nits fora de casa, cada infant o adolescent ha de tenir el seu propi llit. 

 En tractaments de fisioteràpia, massatges, etc. Acotar-los en les emergències del 
moment i sempre a la vista o acompanyat d’altres persones responsables. 
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Detecció  (els supòsits més comuns) 

 Indici que un infant o adolescent està patint aquesta situació en el seu entorn 

familiar o de confiança. 

 Indici que un infant o adolescent està patint una situació de maltractament i/o 

d’abús sexual infantil per part d’algun membre de l’equip humà de l’entitat 

esportiva o de qui col·labora de forma puntual o estable. 

 Indici que un infant o adolescent està patint una situació de maltractament i/o 

d’abús sexual infantil per part d’un altre infant o adolescent participant a 
l’activitat. 

Cal observar-los sistemàticament en diferents moments i contextos; en les activitats 

dirigides, en les sortides i en les seves relacions adultes i els iguals. Avaluar la seva 

presència (roba, cops, ferides i estat físic en general i estat emocional) i controlar la 

seva assistència i absències justificades o no per tal de detectar situacions de risc o 

desemparament quan detectem que no tenen les seves necessitats més bàsiques 
cobertes. 

Llei orgànica 8/2021, de 4 de Juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front 
a la violència. LOPIVI 
Obligació del deure de comunicació de les situacions de violència de tota la ciutadania, 

de manera immediata a l’autoritat competent l’existència d’indicis de violència exercida 

sobre nens, nenes o adolescents. S’accentua aquest deure en col·lectius on la seva 

activitat té encomanada l’assistència, la cura, l’ensenyament o la protecció de persones 

menors d’edat com centres d’esport i oci. (Entre d’altres).  

Concepte de “GUARDA” 
 Concepte legal. Una persona o una institució pública, rep a un infant de manera 

temporal, per voluntat dels titulars de la pàtria potestat, i sense dret a 

representació, es converteixen en tenedors dels infants per tal de donar 
assistència i amb obligació de vetllar per l’infant. 

Pares, mares o tutors/es dels infants han de signar a principi de temporada el permís de 

“Guarda” per a desplaçaments del Grup o Categoria de l’equip, per a competició, 
tornejos, entrenaments fora de les instal·lacions habituals, etc.  

Com reaccionar davant d’una confessió d’un infant o adolescent ? 

 D’entrada creure al nen/a o el noi o noia. 

 Mantenir la calma 

 Deixar-li clar que ell/a no és responsable del fet.  

 Fer-li confiança de que se’n sortirà 

 Assegurar-se que no ha patit ferides 

 Protegir-lo (protegir la víctima) 

 Fer-li sentir orgull d’haver-ho explicat 

 Acceptar els sentiments del moment de l’infant o adolescent 

 Expressar-li afecte valorant la situació i les seves necessitats 
 NO alertar a la persona o persones implicades 

Conseqüències 

La violència sexual infantil és un delicte segons la legislació espanyola i per tant , té 
conseqüències jurídiques per a: 
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 La persona que el comet. 

 Les persones que sabent la situació o sospitant-ne no l’han comunicada a 
l’autoritat. 

A part de les mesures disciplinàries que la Direcció del Club decideixi en cada cas: 

 Presumiblement; Expulsió del Club a tots els efectes 

Circuit de Notificació 

Un cop s’està al corrent d’algun cas o sospita, es necessita deixar constància per escrit. 

1. S’ha de notificar al Delegat de Protecció conducta@gotics.com 

 

2. La persona delegada ha d’informar a la direcció de l’entitat. 

 

 

3. S’informa a: 

Infància Respon (116111). 

Institut Barcelona Esports (promocioesportiva@bcn.cat). 

Família. 
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