




Tinc un secret
Afrontar l'abús sexual infantil

Sandra Rodíguez Lozano

Grau en Disseny Audiovisual
BAU Centre Universitari de Disseny

Treball de Final de Grau 2020
Tutora: Mireia Feliu





Agraïments

Gràcies a la Paloma Díaz per suggerir-me aquest tema.
Gràcies a la Mireia Feliu per guiar-me i ajudar-me durant el procés.
Gràcies a la meva família per donar-me suport.
I gràcies a tots els que han fet que hagi sigut possible arribar fins aquí.



Abstract
CAT

disseny social, sensibilització, curtmetratge 
d'animació, abús sexual infantil, empatia

Tinc un secret és un curtmetratge d’animació 
que pretén sensibilitzar sobre els abusos 
sexuals infantils per tal que aquests deixin 
de ser considerats com a tema tabú, a més de 
donar a conèixer les associacions i fundacions 
que treballen en contra d’aquest tipus d’abús. 
El projecte parteix de la necessitat de donar 
visibilitat a causes socials que no disposen de 
pressupost per invertir en disseny per tal de 
donar-se a conèixer, el disseny al servei de la 
societat. 

L’objectiu principal del projecte és donar veu 
a les víctimes d’abusos sexuals infantils. Per 
aquest motiu i per tal de cercar l’empatia amb 
les víctimes, es descarta focalitzar-lo en la 
violència de l’agressió, ja que aquesta podria 
portar a la seva estigmatització. L’animació 
pretén, contràriament, incentivar la seguretat 
de les víctimes i afavorir l’autoconfiança 
perquè aquestes se sentin capaces de revelar 
els abusos.  

Per tal d‘elaborar un audiovisual adequat, s’ha 
realitzat una recerca bibliogràfica específica 
sobre abusos sexuals infantils, sobre algunes 
de les referències escrites per víctimes 
d’aquests, s’ha consultat a associacions i 
fundacions que lluiten en contra de l’abús 
sexual infantil i s’han entrevistat també a 
psicòlogues professionals especialitzades en 
aquest àmbit. La recerca també s’ha centrat en 
l’anàlisi de diferents antecedents audiovisuals 
que tracten els abusos sexuals infantils per 
tal de poder detectar quins aspectes d’aquests 
es representen, on es dirigeix l’empatia de 
l’espectador i a quin públic va dirigit.



CAST

diseño social, sensibilización, cortometraje 
de animación, abuso sexual infantil, 
empatía

ENG

social design, aware, animated short film, 
child sexual abuse, empathy

Tengo un secreto es un cortometraje de 
animación que pretende sensibilizar sobre 
los abusos sexuales infantiles para que estos 
dejen de ser considerados como un tema tabú, 
además de dar a conocer las asociaciones y 
fundaciones que trabajan en contra de estos. 
El proyecto parte de la necesidad de dar 
visibilidad a causas sociales que no disponen 
de presupuesto para invertir en diseño para 
darse a conocer, el diseño al servicio de la 
sociedad.

El objetivo principal del proyecto es dar voz a 
las víctimas de abusos sexuales infantiles. Por 
este motivo y por buscar la empatía con las 
víctimas, se descarta focalizarlo en la violencia 
de la agresión, ya que hacerlo podría llevar a 
su estigmatización. La animación pretende, 
por el contrario, incentivar la seguridad de las 
víctimas y favorecer la autoconfianza para 
que estas se sientan capaces de revelar los 
abusos.

Para elaborar un audiovisual adecuado, se ha 
realizado una búsqueda bibliogràfica específica 
sobre abusos sexuales infantiles, sobre algunas 
de las referèncias escritas por víctimas de 
estos, se ha contactado con asociaciones y 
fundaciones que luchan en contra del abuso 
sexual infantil y también se han entrevistado a 
psicólogas profesionales especializadas en este 
àmbito. La búsqueda también se ha centrado 
en el análisis de diferentes antecedentes 
audiovisuales que tratan los abusos sexuales 
infantiles para poder detectar qué aspectos 
de estos se representan, dónde se dirige la 
empatía del espectador y a qué público va 
dirigido.

I have a secret is an animated short film 
seeking to raise awareness of child sexual 
abuse, and to fight against its stigmatization, 
as well as to bring attention to the 
organizations and institutions who pursue 
similar goals. This project responds to the need 
to bring attention to social causes lacking the 
funds to invest in design in order to publicize 
themselves, therefore being an instance of 
design at the service of society.

This project’s main objective is giving a voice 
to victims of child secual abuse. For this 
reason, and in order to seek empathization 
with the victims, it was decided that its focus 
should be cast away from violence in the abuse, 
as it was considered that doing so would 
cause the stigmatization of the victims. This 
animated short, therefore, intends quite the 
opposite: to incentivize victims’ safety and to 
improve their self-confidence to encourage 
them to report the abuse.

In order to meet the aforementioned targets, 
bibliographical research has been conducted 
specifically on child sexual abuse-related 
material, as well as written accounts by 
victims. Furthermore, organizations and 
institutions fighting child sexual abuse and 
psychologists specialized in the subject at 
hand have been consulted. Research for this 
project has focused on analysing precedent 
audiovisual pieces tackling the same subject in 
order to pinpoint which aspects of child sexual 
abuse are emphasized, when is the viewer 
called to empathy and to which type of public 
it is aimed. 
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<<Si atribuímos a los traumas el carácter de un fetiche incomu-
nicable, los supervivientes quedan atrapados, no se les permite 
sentir que los conocen de verdad... No supone una muestra de 
respeto decirle a alguien: “No puedo ni imaginarme por lo que has 
pasado”. Hay que escuchar la historia de estas personas y tratar 
de imaginar lo que es vivirla, por difícil o incómodo que resulte.>>

Phil Klay, veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
Citat per Rhodes, 2019
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Des d’un principi tenia molt clar que volia fer un treball adreçat a alguna cau-
sa social i generar material que pogués ser utilitzat per persones externes 
al projecte. D’aquesta manera, el meu projecte de disseny estaria a l’abast 
de causes socials amb necessitat de suport audiovisual, ja que aquestes 
no solen tenir pressupostos gaire elevats destinats a la seva comunicació. 

A través d’una professora de Bau, vaig conèixer la Fundació Vicki Bernadet 
i la seva funció en la lluita contra els abusos sexuals, i em va semblar apro-
piat per al tipus de projecte que estava buscant. Els abusos sexuals infan-
tils és un tema del qual normalment no es parla per la incomoditat que pot 
causar parlar d’aquest tipus de violència, tot i que suposa un perill social 
constantment ignorat. Per aquest motiu vaig pensar que el meu projecte 
podria encaixar amb les seves necessitats de comunicació per conscien-
ciar, sensibilitzar i detectar els abusos sexuals infantils. 

Les seves necessitats comprenen la demanda de mitjans de comunicació 
eficients per donar-se a conèixer, transmetre la seva essència i oferir un 
convit a parlar sobre temes molt delicats i sensibles. Incloure el disseny 
en els seus mitjans de comunicació permetrà l’elaboració d’un format es-
pecialment conceptualitzat i adequat per apel·lar tant la valentia de parlar 
i denunciar per part de nens víctimes com a la sensibilitat i la comprensió 
d’adults. Per tal d’aconseguir això s’haurà d’evitar cert tipus de formats es-
tablerts de campanyes de sensibilització que es basen en l’exposició grà-
fica de la desgràcia i la demanda d’ajuda sobretot econòmica al ciutadà, 
els quals acaben provocant rebuig degut, a més de la sobreexplotació del 
format i al seu to negatiu.

1.1.- Motivacions 
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L’objectiu del meu projecte és dissenyar una peça audiovisual que s’adeqüi a les 
necessitats de comunicació de les fundacions i associacions que treballen con-
tra l’abús sexual infantil:

1.2.- Objectius

Això proporcionaria una major visibilitat dels recursos contra els abusos sexuals 
infantils destinats a l’ajuda a les víctimes dels quals disposen les associacions. 
A més, es produiria una millora de la informació sobre aquest problema social, de 
manera que qualsevol persona pogués tenir uns coneixements mínims per tal de 
detectar els abusos i saber com actuar quan hi ha sospita que aquests s’estiguin 
duent a terme.

L’objectiu primordial és que es parli amb normalitat dels abusos sexuals infan-
tils, evitant el to negatiu utilitzat fins ara que causa una estigmatització de les 
víctimes. Parlar amb naturalitat dels abusos permetrà que les víctimes d’aquests 
se sentin còmodes i amb llibertat per revelar-los, perdent la por a ser jutjats per 
l’opinió pública. La qüestió principal és fomentar el convit a conèixer, parlar i ac-
tuar davant els abusos, per tal que el silenci deixi de ser còmplice d’aquests fets.  

Sensibilitzar sobre la presència d’abús sexual 
infantil en el nostre entorn per tal de normalitzar 

el tractament del tema i que aquest deixi de 
considerar-se socialment com a tabú.

Difondre els noms de les fundacions i associacions 
que treballen contra l’abús sexual infantil per tal de 

donar a conèixer l’existència d’aquest recurs a la 
població adulta.

Incentivar a les persones que hagin patit abús 
sexual infantil i les seves famílies a assistir a aquest 

tipus d’associacions especialitzades per tal de 
trobar ajuda i suport.
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Anàlisi i identificació de les organitzacions, fundacions 
i associacions que treballen en contra de l’abús sexual 
infantil. Investigar el tipus de treball realitzat per part de les 
fundacions per tal d’obtenir informació sobre els recursos 
que presten a les víctimes i les seves famílies, a més a més 
de quin paper tenen a escala social i jurídica.

1.3.1.- Organització de la recerca

1.3.- Metodologia seguida

La recerca s’ha organitzat en quatre fases: 

Investigació sobre la problemàtica i el seu estat. La recerca 
s’ha centrat en la història del seu reconeixement en l'àmbit 
penal, ja que exemplifica clarament el fet que durant molts 
anys ha estat un tema tabú i que encara ho segueix sent en 
molts segments de la societat.

Anàlisi d’antecedents, tant en l'àmbit de campanyes i audio-
visuals com del tractament de la problemàtica en els mit-
jans de comunicació, per tal de detectar quins recursos són 
utilitzats per parlar sobre aquest tema, quins aspectes de la 
problemàtica comuniquen i si aquests són efectius o no.

Cerca sobre l’estat psicològic i les necessitats de les 
persones víctimes. Aquest punt és especialment important, 
ja que una part essencial de projecte de disseny va dirigit a 
ells. Entendre el seu punt de vista i la seva manera d’actuar 
és essencial per tal que es puguin sentir identificats, amb 
suport i escoltats.
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La investigació sobre el tema s’ha basat en consultes de documents de treball, 
articles i publicacions de diferents associacions i fundacions, on s’expliquen que 
són els abusos, com actuar davant d’aquests i mètodes per sensibilitzar sobre la 
problemàtica. 

Per apropar-me més al punt de vista de les víctimes, poder arribar a entendre què 
senten durant i després els abusos i arribar a entendre quines seqüeles deixen, 
he consultat programes, documentals i bibliografia específica d’autors víctimes 
d’abusos sexuals infantils. Per tal de conèixer un llenguatge adequat per comu-
nicar els abusos sexuals infantils tant a infants com a adults de manera efectiva, 
vaig contactar amb dues psicòlogues, una d’elles especialitzada en abusos se-
xuals infantils. La consulta amb Pilar Polo, psicòloga especialista de la Fundació 
Vicki Bernadet, em va permetre construir el meu guió per tal d’elaborar un missat-
ge correctament comunicat i ajustat a les necessitats d’expressió de les funda-
cions i associacions. Per l’anàlisi dels antecedents, les consultes s’han basat tant 
en documentals, pel·lícules, curtmetratges, campanyes publicitàries i programes 
de televisió dedicats a aquest tema de manera directa o indirecta per tal d’analit-
zar com es representen els abusos sexuals infantils en els diferents formats.

Quina és la
problemàtica?

De quins recursos
es disposa?

Com afecta
la problemàtica?

Què s’ha fet
anteriorment?
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Les associacions i fundacions espanyoles en contra dels abusos sexuals infan-
tils sorgeixen degut a la necessitat de donar recursos i ajudar a les persones 
abusades i les seves famílies. Aquestes també assumeixen la tasca d’informar, 
conscienciar i sensibilitzar sobre els abusos sexuals infantils per tal que aquests 
siguin reconeguts socialment com un perill real i de gran magnitud present a to-
tes les cultures. 

Les tasques d’aquestes organitzacions varien segons la seva envergadura, ja que 
n’hi ha que només ofereixen xerrades grupals de suport a les víctimes supervisa-
des per psicòlegs especialitzats, i d’altres que ofereixen serveis d’atenció i suport 
a les víctimes i les seves famílies a més de serveis de formació i sensibilització 
especialitzada per particulars, escoles i especialistes. 

En la seva tasca d’ajudar a les víctimes i les seves famílies proporcionen ajuda 
psicològica especialitzada, a més de suport i informació durant els tràmits judi-
cials. Aquesta ajuda va adreçada a víctimes que estan patint els abusos o que 
els han sofert en el passat, ja que l’objectiu és poder tractar el trauma i que els 
abusats puguin arribar a tenir un desenvolupament personal normal. 

El principal problema amb el qual es troben aquestes associacions és que només 
són conegudes per una petita part de la població, que normalment solen ser es-
pecialistes i altres persones que treballen en contra dels abusos, les víctimes 
que han acudit a aquestes associacions o la premsa. Per aquest motiu, es tro-
ben amb la necessitat de donar-se a conèixer a una major quantitat de persones 
de diferents edats, per tal de poder prevenir, sensibilitzar i identificar els abusos. 
Aquesta informació permetrà transmetre l’impacte d’aquest problema en la nos-
tra societat, ja que les xifres d’abusos sexuals infantils superen les expectatives 
dels que menyspreen la magnitud del problema.

Necessiten que els abusos siguin vistos i tractats de manera diferent per la so-
cietat, deixant de ser considerats com a tabú i que les seves víctimes deixin de 
ser estigmatitzades per l’opinió pública i per les persones del seu entorn. Per tal 
d’aconseguir això, aquest tema hauria de ser lligat a valors positius com la lliber-
tat d’expressió, el dret a ser escoltat i la capacitat de superació, ja que les vícti-
mes haurien de pensar que els abusos tenen solució. 

A més a més, un dels seus objectius principals és poder arribar a les víctimes 
quan encara són menors, per tal de posar fi al seu patiment quan els abusos en-
cara s’estan duent a terme, de manera que els infants puguin rebre tractament per 
tal de tenir una infància millor. També cal remarcar la necessitat de recordar als 
adults que tenen l’obligació d’ajudar als infants quan aquests tenen problemes, 
ja que les persones adultes són un intermediari essencial entre els infants i les 
associacions en contra dels abusos sexuals infantils.

1.3.2.- Consultes a les Associacions
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Durant la realització de la investigació del projecte em vaig posar en contacte 
amb diferents associacions, fundacions i organitzacions que treballen en contra 

dels abusos sexuals infantils. Vaig contactar amb la Fundació Vicki Bernadet, 
l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), la Federación de 

Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), l’associació El 
Mundo de los ASI, la Asociación Cebrero i la Fundació Rana. 

Després d’això, FAPMI em va proporcionar molta informació sobre els abusos 
sexuals infantils a través del seu Centre Documental Virtual sobre Prevenció del 

Maltractament Infantil on s’hi pot trobar tota mena de documents i articles sobre 
el tema. A més, la Fundació Vicki Bernadet em va donar algunes referències 

bibliogràfiques per consultar, a més de proporcionar-me la possibilitat de 
poder reunir-me amb el seu equip per tal de parlar del meu projecte i les seves 

necessitats com a fundació.

A la reunió em van fer arribar la seva principal necessitat: donar-se a conèixer. 
Sovint es troben amb el fet que ells ofereixen una ajuda de la qual se’n té poc 
coneixement, a causa del desconeixement de la problemàtica dels abusos a 
menors. Per aquest motiu, necessiten arribar a un gruix de la població el més 

ampli possible, per tal de poder ajudar a més víctimes i que aquesta ajuda 
s’efectuï quan els abusos encara s’estan duent a terme. 
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1.3.3.- Entrevistes amb especialistes

Afortunadament, més tard vaig poder comptar amb l’ajuda de la Pilar Polo, 
psicòloga especialitzada en l’abús sexual infantil, que treballa per la Fundació 

Vicki Bernadet. A través d’una entrevista telefònica organitzada pel departament 
de psicòlegs de la Fundació Vicki Bernadet, em va aportar informació essencial 
per tal d’elaborar un espot efectiu i que reuneixi les aptituds per tal de cobrir les 

necessitats de les fundacions i associacions. 

Per una altra banda, em vaig trobar amb què el tema dels abusos sexuals infantils 
és tan delicat i les víctimes i les seves famílies han d’estar tan protegides, a causa 
del dret dels menors a la seva intimitat, que cada vegada costa més accedir a 
la informació dels professionals. Aquest fet dificulta poder aconseguir una 
informació de qualitat que ajudi a empatitzar amb la psicologia de la víctima dels 
abusos quan els fets encara són recents. Poder arribar a saber com se sent la 
víctima en el moment dels abusos és important per poder transmetre els seus 
sentiments, per tal d’apel·lar a l'empatia i comprensió de les persones sobre 
aquests. Aquesta informació, però, s’ha d’obtenir del seu testimoni indirectament 
per protegir la seva intimitat, per tal d’estalviar patiment a les víctimes i no caure 
en la revictimització. 

Una de les fonts principals del treball són els psicòlegs professionals especialitzats 
en els abusos sexuals infantils que treballen amb les víctimes d’aquests. En un 
principi vaig optar pel format entrevista, per tal d’obtenir informació de primera 
mà sobre els comportaments, els efectes psicològics i la sensibilitat de les 
víctimes com a conseqüència dels abusos. D’aquesta informació també en volia 
extreure com els professionals s’adreçaven a elles per, finalment, poder plantejar 
un audiovisual que empatitzés amb una persona víctima i que s’expressés amb 
un vocabulari apropiat per al tema i l’edat de les víctimes.  

Amb aquest propòsit vaig contactar amb l’equip de la Fundació Vicki Bernadet. 
Com que resultava impossible realitzar una reunió presencial amb algú del seu 
equip de psicòlegs professionals a causa del seu gran volum de treball, vaig optar 
per plantejar una entrevista via mail, però no vaig rebre cap resposta. Degut a la 
situació, vaig optar per posar-me en contacte amb l’Associació Catalana per la 
Infància Maltractada (ACIM), on em van concedir una entrevista, la qual va ser 
posteriorment anul·lada degut a l’inici de la quarantena per la Covid-19. 
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Com a base principal de la investigació, vaig recórrer a bibliografia especialitza-
da sobre els abusos sexuals infantils. Entre aquesta bibliografia es troben obres 
literàries escrites per persones que han sigut víctimes d’abusos sexuals infantils, 
estudis internacionals realitzats per professionals de diferents àmbits relacionats 
amb la detecció i tractament dels abusos i un conjunt de documents i articles on 
les fundacions i associacions aporten informació sobre el tema i expressen les 
necessitats i els drets dels nens.

Les obres literàries escrites per víctimes em van permetre accedir a la metodo-
logia que utilitzen els autors per transmetre les seves vivències, observant i ana-
litzant les diferències entre les funcions narratives dels relats per nens i de les 
narracions per adults. Això també m’ha aportat informació sobre el rol de les víc-
times en la societat i la seva manera d’integrar el trauma dels abusos mitjançant 
la realització de tasques creatives.

Els textos d’estudis sobre els abusos van suposar un punt de vista més racional i 
analític sobre els abusos, ja que aquests parlen des de l’àmbit professional espe-
cialitzat. Gràcies a la informació que recopilen aquest tipus d’estudis s’han pogut 
fer mètodes i recursos per tal d’ajudar les víctimes. Tot i això, la informació de la 
qual disposen és molt escassa, ja que només tenen la possibilitat de recollir el 
testimoni dels adults que han reconegut haver patit abús sexual infantil disposats 
a parlar sobre el tema.

Els documents proporcionats per les diferents fundacions i associacions em van 
permetre l’accés a informació molt variada sobre els abusos. Entre aquests do-
cuments s’hi poden trobar guies d’actuació, tasques de prevenció i consciencia-
ció, anàlisis d’estudis sobre els abusos sexuals i propostes per la modificació 
dels recursos professionals. Aquests m’han ajudat a entendre la complexitat dels 
abusos sexuals i les seves necessitats més primordials, a més dels mitjans dels 
quals es disposen en l'actualitat.

1.3.4.- Anàlisi dels antecedents

1.3.5.- Bibliografia

Per tal de poder establir uns paràmetres formals adequats per la realització de la 
peça audiovisual d’aquest projecte, vaig haver de dur a terme una investigació i 
posterior anàlisi de peces audiovisuals produïdes amb finalitat d’informar, sensi-
bilitzar i conscienciar sobre els abusos sexuals infantils. 

Aquesta anàlisi em va permetre identificar els diferents enfocaments dels audio-
visuals (detecció, sensibilització o prevenció), fer una selecció de referents i es-
tablir els meus paràmetres propis per la realització de la peça resultada d’aquest 
projecte. A més, em va permetre examinar com, en alguns casos, aquests au-
diovisuals s’integraven en campanyes publicitàries de prevenció adoptades per 
governs i entitats involucrades en la protecció dels menors. 
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Un cop realitzat l’anàlisi dels antecedents d’audiovisuals sobre abusos sexuals, 
vaig observar que la finalitat de les peces sempre és la denúncia dels abusos, 
amb l’objectiu de donar visibilitat i presència a aquest tema. Normalment aquests 
audiovisuals són realitzats en un to dramàtic i agressiu que acaba provocant en 
l’espectador una falta d’empatia, deguda als sentiments derivats de la peça i a la 
sobreexposició d’aquest format.  

L’elaboració d’aquest format de campanyes ha provocat que aquestes es diri-
geixin a la població global per tal que les fundacions i associacions es donin a 
conèixer, puguin transmetre la seva funció i exposar els seus recursos. En con-
seqüència, s’ha creat un buit de campanyes que siguin adreçades a les víctimes, 
creant una manca de campanyes que els ofereixin un convit a parlar, que mostrin 
el seu suport a les víctimes a l’hora de revelar els abusos.

A causa d'aquesta manca del convit a parlar, vaig establir la comunicació amb 
la víctima com a principal finalitat del projecte, dedicant la peça audiovisual a la 
cerca de l’empatia amb les víctimes. Per transmetre el convit a parlar, vaig plan-
tejar-me mostrar la relació entre les víctimes i els psicòlegs professionals, els 
quals són els encarregats de reconstruir la confiança de les víctimes per tal que 
aquestes s’encoratgin a revelar els abusos. Això permet mostrar a les víctimes 
els recursos i suport que ofereixen les associacions, tornant visible la confiança, 
el respecte i la disposició a escoltar que aquestes ofereixen. D’aquesta manera 
les víctimes es senten identificades en l’audiovisual, comprenen els mètodes que 
han de seguir i on recórrer per aconseguir ajuda. A més, així comprenen que els 
fets que han passat no són bons i que no han de callar davant dels abusos. 

1.3.6.- Conclusions

conscienciació

respectar educar en límits

donar seguretat
fomentar

la confiança
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Save the Children és una organització no governamental (ONG) que tre-
balla i vetlla pels drets i interessos dels nens des de el 1919, amb presèn-
cia a més de 120 països. Aquesta organització considera l’abús sexual 
infantil com una categoria dins del concepte de Maltractament Infantil. 

El maltractament infantil està definit com a “acción, omisión o trato negli-
gente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que 
amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y 
cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.” 
(Save the Children, 2001).

Per establir què és l’abús sexual infantil adopten la definició de National 
Center of Child Abuse and Neglect (1978):  

Abuso sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin ac-
ceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin 
violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: pe-
netración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o pro-
posiciones verbales explícitas. 

Agresión sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin 
acceso carnal con violencia o intimidación y sin consentimiento. 

Exhibicionismo. Es una categoría de abuso sexual sin contacto 
físico. 2.
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2.1.- Què és l’abús sexual infantil?

2.1.1.- Definició de l’abús sexual infantil

…Contactos e interacciones entre un niño y un adulto 
cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso 
sexual puede ser también cometido por una persona menor 
de 18 años cuándo esta es significativamente mayor que el 
niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición de 

poder o control sobre otro.

Dintre de la categoria d’abús sexual infantil, Save the Children realitza en 
el seu document Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profe-
sionales (2001) una subdivisió dels abusos sexuals infantils segons les 
diferents característiques d’aquests:

    Dentro de esta concepción de abuso sexual, destacamos las siguien-
tes categorías:
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A més, puntualitza que és diferència de l’explotació pel fet que l’abús del 
menor no té cap finalitat econòmica, i que en aquest cas no hi ha presèn-
cia de violència física, al contrari que en l’agressió sexual.

Ararteko és la Defensoria del Poble del País Basc, una institució pública 
que vetlla per l’interès de la ciutadania des del 1985. Entre les seves 
funcions està conscienciar i sensibilitzar sobre el respecte als drets hu-
mans. Segons Ararteko (2018), l’abús sexual infantil està definit com:

 la participación de niños, niñas o adolescentes, dependientes 
e inmaduros, en actividades sexuales que no están en 

condiciones de comprender, que son impropias para su edad 
y su desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar 

su consentimiento y que transgreden los tabús y las reglas 
familiares y sociales. 

Explotación sexual infantil. Una categoría de abuso sexual infan-
til en la que el abusador persigue un beneficio económico y que 
engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equipa-
rar la explotación sexual con el comercio sexual infantil. [...]

Maltrato perinatal. Definido como aquellas circunstancias de la 
vida de la madre, siempre que haya voluntariedad y negligencia, 
que perjudican el embarazo y al feto. 

Síndrome de Munchausen por poderes. Es un cuadro patológico 
en el que el padre o la madre (mayoritariamente son las madres) 
generan voluntariamente lesiones al niño, para hacerle pasar 
constantemente por enfermo. Puede llegar hasta el extremo de 
darle muerte. 

Maltrato institucional. Cualquier legislación, programa o proce-
dimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de los 
poderes públicos o privados y de la actuación de los profesio-
nales al amparo en el marco de la institución, que vulnere los 
derechos básicos del menor, con o sin contacto directo con el 
niño. Se incluye la falta de agilidad en la adopción de medidas 
de protección o recursos.
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L’abús sexual infantil es podria entendre com un aprofitament de la ne-
cessitat d’atenció i afecte que tenen els infants per tal d’utilitzar-ho per 
l’obtenció de favors sexuals en contra de la seva llibertat. 

Es basa en l’abús de la confiança que els menors atorguen als adults del 
seu entorn familiar i del seu cercle més pròxim. Això és possible perquè, 
en la nostra societat, d’acord amb la Fundació Vicki Bernadet, eduquem 
als infants perquè desconfiïn de les persones desconegudes, a més de 
respectar i obeir als adults que coneixem, marcant una jerarquització ba-
sada en l’edat. Aquestes dues premisses, sumades al fet que els adults 
no desconfien de la gent del seu entorn més proper, són els motius pels 
quals els abusadors són persones de l’entorn més proper dels infants 
víctimes. 

A causa de la confiança del menor i a la jerarquització del poder, els abu-
sadors actuen alterant les percepcions dels infants sobre les relacions 
afectuoses i l’enteniment de les relacions sexuals. D’aquesta manera, 
aconsegueixen que l’infant, en un principi, entengui les relacions sexuals 
com una mostra d’afecte i, per tant, un acte normalitzat que ha de realit-
zar encara que no li agradi. A més, aprofiten la confiança del menor per 
assegurar-se el seu silenci, utilitzant com a estratègia l’establiment d’un 
secret. Així obtenen la confidencialitat del menor, per compromís amb el 
secret o per por a les conseqüències familiars de desvelar-lo, de manera 
que no és necessari recórrer a la violència física per ocultar els fets.

Un dels factors que pot ser determinant per l’erradicació dels abusos 
sexuals infantils és l’educació. D’acord també amb la Fundació Vicki Ber-
nadet, dins l’entorn familiar se sol fomentar, per raons culturals i socials, 
l’obediència a les persones majors sense tenir en compte la voluntat de 
l’infant. A més, els infants aprenen des de molt petits que els secrets 
s’han de guardar per no trair la confiança dels altres, sense especificar 
que s’ha de tenir en compte els sentiments que els provoca el fet de ca-
llar certes qüestions. 

Aquests dos factors se sumen al fet que l’educació sexual és massa 
bàsica i es dóna quan els menors ja són adolescents, de manera que 
no se’ls educa en el sexe contemplant els sentiments i les emocions 
que això els hauria de provocar. Tots aquests factors contribueixen al 
fet que no es respecti el cos ni l’espai vital dels menors, a més que ells 
mateixos no siguin conscients dels drets que tenen com a persones, tot 
i ser menors d’edat.
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dotar als infants
d’autonomia

respectar els drets 
dels infants

respectar el ritme 
d’aprenentatge

educar en la
confiança

empoderament
personal dels infants

garantir espais de
confiança on conversar

ensenyar què són
els secrets

James Rhodes és un pianista anglès famós, a part de ser-ho degut als 
seus àlbums de música clàssica, per escriure el llibre Instrumental (2019) 
on narra les seves memòries. En aquest llibre parla sobre els abusos se-
xuals infantils que va patir per part del seu professor d’educació física i 
com aquests van afectar la seva infantesa i la seva etapa adulta. Llegint 
el seu llibre es pot entendre el patiment que sofreixen les víctimes d’abús 
sexual infantil i com aquestes han d’afrontar unes conseqüències que 
no acaben amb els abusos. En el llibre reflexiona sobre com es percep 
l’abús en la societat i com això afecta la percepció de les víctimes.

 Es como una de esas espantosas marcas de nacimiento que 
algunos tienen en la cara, que los niños se quedan mirando y 

de las que los adultos apartan la vista.

James Rhodes, 2019, p.41
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Els abusos sexuals infantils són més freqüents del que socialment es 
pot reconèixer, ja que els pateixen el 20% dels infants. És una xifra que, 
aparentment, ha augmentat amb el pas dels anys, però això és degut al 
fet que cada cop es detecten i comptabilitzen un major nombre de casos 
gràcies als recursos actuals. Gràcies a aquests recursos, els quals són 
oferts per associacions i fundacions que treballen contra l’abús sexual 
infantil, les persones que són o han sigut víctimes releven els abusos 
amb més freqüència que abans. A través d’aquestes entitats, es pretén 
conscienciar i sensibilitzar les persones i els professionals amb tracte 
directe amb infants. D’aquesta manera, es pot garantir el convit al fet que 
les víctimes revelin els abusos o, en cas que les víctimes no ho facin, po-
der detectar-los per tal d’aconseguir que el nombre d’abusos disminueixi 
fins a poder frenar-los en el futur.

Contràriament a l’opinió general, els abusos són difícils de detectar si 
no es té coneixements especialitzats de detecció d’aquests. Això és de-
gut al fet que majoritàriament no queden proves físiques de l’abús en els 
cossos dels infants, ja que els abusadors utilitzen la manipulació, els en-
ganys i les amenaces per intimidar a les víctimes sense que la violència 
física sigui necessària. A més, se suma el fet que els abusadors solen ser 
persones adultes de l’entorn familiar o del cercle més proper a la vícti-
ma, de manera que encara és menys probable aixecar sospites sobre els 
abusos. Tot i això, no existeix cap perfil d’abusador específic pel fet que 
el factor que comparteixen els abusadors és el seu procediment: l’abús 
de poder, l’aprofitament de la confiança de l’infant per benefici propi i els 
mecanismes per tal que la víctima quedi silenciada. 

Els abusos sexuals infantils encara són considerats com un tema tabú per la 
societat per culpa de la violència que aquests impliquen i els sentiments que pro-
voquen en les persones. Degut a la falta d’informació sobre el tema, hi ha moltes 
fal·làcies que s’han establert com a creences populars sobre l’abús sexual infan-
til, relacionades amb diferents aspectes dels abusos com la freqüència, la detec-
ció o el context d’aquests. Algunes d’aquestes fal·làcies han sigut recollides per 
l’associació El mundo de los ASI, associació que va començar com una biblioteca 
de documentació sobre els abusos sexuals infantils i va acabar convertint-se en 
associació per tal d’ajudar i formar persones. 

A continuació s’exposa un resum de dades recollides al web de El mundo de los 
ASI amb les que aporten informació per desmentir i aclarir algunes de les creen-
ces més populars sobre els abusos infantils:

2.1.2.- Mites sobre l’abús sexual infantil
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Els menors en cap moment són culpables dels fets, ja que no tenen co-
neixement sobre què està bé o malament pel que fa a relacions sexuals. 
Els infants tampoc poden fer res per evitar els abusos si no se’ls dona 
recursos per reclamar el seu espai vital i el dret a decidir sobre el seu cos. 
Per tal d’aconseguir que els infants estiguin previnguts, d’acord amb la 
conferència La confianza educada (2016) de Vicki Bernadet, haurien de 
ser educats en la confiança: explicant-los que els secrets no són bons si 
fan que un mateix se senti incòmode, empoderant-los perquè no esde-
vinguin insegurs i vulnerables i, a més, respectant el seu ritme d’aprenen-
tatge per tal que només realitzin coses noves quan se sentin preparats i 
capaços per fer-les.

Denunciar l’abús sexual d’un menor és obligatori des del moment en què 
es descobreix el delicte. No s’ha d’excusar l’omissió de la denúncia com 
que no es vol irrompre en la intimitat i privacitat de la família, ja que mol-
tes vegades la família no és conscient dels abusos o ho és però no els de-
núncia. El més essencial és respectar el dret dels menors a ser protegits, 
encara que això pugui comportar en alguns casos l’extracció de l’infant 
del seu nucli familiar. Al no denunciar un abús o una sospita d’abús s’està 
contribuint a perdurar el silenci, el qual sempre afavoreix a l’agressor, ja 
sigui mantingut per part de la víctima o del seu entorn.

Aquesta informació ens permet ser més conscients de la realitat dels abusos 
sexuals infantils, veure com de desinformada està la societat i com aquesta 
percep els abusos, a més de deixar clara la necessitat d’aportar informació per 
tal de conscienciar la població sobre la gravetat del problema. 
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Els abusos normalment es duen a terme dins de l’entorn familiar, en-
tre el 70% i el 85% dels casos són d’abús intrafamiliar, o a l’entorn més 
pròxim de la víctima, com per exemple dintre l’àmbit educatiu, sanitari 
o religiós. Tan sols el 10% dels abusadors són desconeguts.

Només el 2% dels casos d’abús intrafamiliar es revelen mentre s’estan 
duent a terme, normalment s’expliquen un cop la víctima és adulta i no 
es pot actuar per millorar la seva infància i els càrrecs contra l’abusador 
ja han prescrit. El 30% de les víctimes no ho vol explicar per por a la re-
acció i l’opinió de la família, l’entorn i la societat, a més dels sentiments 
de culpa i la vergonya que provoca fer-ho públic. Més del 30% de les 
víctimes mai ho revela a ningú a conseqüència de l’engany i el xantatge 
emocional que utilitzen els agressors com a principal estratègia perquè 
els infants guardin el secret. 

Dels casos que sí són revelats, només entre el 10% i el 20% arriben al 
sistema judicial. Segons l’estudi Abuso sexual en la Infancia (2009), ela-
borat per la llicenciada en criminologia i psicologia Marta María Aguilar, 
la majoria dels casos d’abús sexual infantil no arriben al sistema judi-
cial per la falta d’informació sobre els recursos per elaborar una de-
núncia dels fets. Les víctimes i les seves famílies, majoritàriament, no 
coneixen les associacions i fundacions que serveixen com a mitjà per 
elaborar una denúncia, de manera que acaben renunciant a denunciar 
per falta d’informació sobre els procediments a seguir.

La baixa quantitat de denúncies també pot ser degut a la manca de 
suport per part de l’entorn més pròxim, però la raó principal és l'elevada 
xifra de casos d’abusos sense revelar. Moltes de les víctimes no s’atre-
veixen a denunciar per por a no ser cregudes o per falta de confiança en 
l’efectivitat de la denúncia, un dels majors motius pel que les víctimes 
mantenen el silenci. Un altre motiu és la por que senten els familiars a 
l’hora d’involucrar als menors en processos legals i tota la pressió que 
això comporta per als infants, ja que el 96% de les avaluacions genitals 
donen resultats normals i el testimoni del nen acaba essent la prova 
principal de l’abús.

Segons les dades de l’associació El mundo de los ASI, 1 de cada 5 menors són 
víctimes d’abús sexual infantil i, majoritàriament, aquests tenen lloc quan els in-
fants es troben entre els 6 i els 12 anys. Aquestes dades estan proporcionades 
pel recompte dels casos d’abús sexual infantil que sí que s’han revelat deixant-
ne constància en el registre. Es calcula que un 80% de les víctimes no revela els 
abusos, i de les que sí que ho fan, un 20% es retracta tot i que l’abús és vertader. 

2.2.- L’abús sexual infantil en dades
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Aquest tipus de campanyes podrien ajudar al fet que els abusos sexuals de me-
nors deixessin de ser un tema tabú, com s’ha fet amb la violència de gènere. 
D’aquesta manera, tothom estaria més informat sobre com prevenir els abusos i 
els protocols d’actuació contra aquests un cop s’han comès. Això proporcionaria 
més confiança a les víctimes per revelar els fets, sentint suport i comprensió. 
També afavoriria a fer que els sectors involucrats en el tracte professional amb 
menors, com són l’àmbit sanitari i l’educatiu, disposessin de recursos i protocols 
estandarditzats, tant en entitats públiques com privades. A més, es contribuiria a 
l’abandonament de la negació dels abusos sexuals infantils, ja que gran part de 
la població no és capaç de prendre consciència de la magnitud del problema, do-
nant lloc a una falsa seguretat pel fet de no conèixer cap cas proper. Simultània-
ment, això facilitaria que aquest tema deixes de ser mediàtic per la cerca d’infor-
mació morbosa i se centrés en l’ajuda, la comprensió i la protecció dels menors.

Paral·lelament, també s’hauria de fomentar la parentalitat positiva, com proposa 
Vicki Bernadet, impulsora de la fundació contra els abusos sexuals infantils que 
porta el seu nom, en la seva conferència La confianza educada (2016) a TEDxMa-
drid. La parentalitat positiva constitueix en un mètode per ensenyar als pares a 
tenir una millor i més sana relació amb els seus fills, fomentant la confiança dels 
menors perquè els expliquin els secrets, paraula clau pels abusadors, que no els 
fan sentir bé. També busca garantir l’empoderament personal per tal que els in-
fants no siguin vulnerables ni insegurs davant les relacions interpersonals, alhora 
que respectant el seu ritme d’aprenentatge, permetent que els menors només 
facin allò pel que se sentin preparats i capaços. Educar als nens en l’autonomia, 
la seguretat en ells mateixos i l’orgull, de manera que aquests puguin tenir conver-
ses on parlin de qualsevol cosa sense tenir tabús. També s’ha d’educar als pares 
sobre el respecte dels drets del menor com a individu, respectant la seva intimitat 
física (del seu cos) i el seu espai personal (vital). Mitjançant el dret a decidir com 
i quan es relacionen amb els altres i establint uns límits perquè el menor se senti 
còmode, es pot aconseguir la protecció dels infants davant els abusos sexuals.

Per aquests motius, Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victi-
mización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, va decla-
rar en l’entrevista realitzada per la Universitat de Barcelona (UB) titulada Noemí 
Pereda: «Debemos situar la violencia contra la infancia en el centro del debate pú-
blico, como se ha hecho con la violencia de género» (2018) que:

Debemos situar la violencia contra la infancia en el centro del 
debate público, como se ha hecho con la violencia de género

Hay que impulsar campañas de sensibilización sobre la violencia 
contra la infancia, que muestren su extensión y los graves 

efectos que conlleva a lo largo de la vida, del mismo modo que se 
ha hecho con la violencia de género.
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La pràctica de l’abús i maltractament dels infants és una acció que s’ha dut a terme, 
sense dubtes, durant tota la història per culpa de l’abús de poder i la consideració 
dels infants com a propietat i no com individus amb drets propis. No va ser fins a 
l’any 1874 que un cas d’abús a menors es va tipificar com a delicte als Estats Units, 
segons l’article The Mary Ellen myth: Correcting child welfare history escrit per 
S.A. Watkins el 1990, recollit al web de American Humane Association, associació 
americana fundada en 1877 per vetllar per la protecció d’infants i animals.

Mary Ellen Wilson, també coneguda com a Mary Ellen McCormack, era una nena 
de deu anys nascuda als Estats Units el 1864 que va ser maltractada pels seus 
pares adoptius, Mary McCormack i Francis Connolly. La nena va patir agressions 
físiques com talls, cremades i cops, a més de desnutrició i aïllament, ja que no 
la deixaven sortir de casa ni parlar amb ningú, i sovint la tancaven a un armari de 
casa. No va ser fins que la família es va mudar, que un antic veí va donar l’avís 
sobre els maltractaments a Etta Angell Wheeler, missionera metodista que vivia 
a prop de la nova residència de la família. Wheeler va aconseguir entrar a casa 
dels Connolly amb una excusa amb la finalitat de comprovar l’estat de la menor. 
Un cop va ratificar que el maltractament era vertader, va decidir buscar ajuda al 
departament de policia però no va trobar la resposta que esperava. A Nova York 
disposaven d’una llei que permetia revocar la custòdia dels infants a pares ne-
gligents, però aquesta no es trobava prou desenvolupada perquè el cas de Mary 
Ellen encaixés en el marc de la llei. 

Wheeler, sense donar-se per vençuda, va contactar amb l’advocat Henry Bergh, 
de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Bergh va enviar un 
altre advocat a casa dels Connolly per reafirmar les acusacions que s’establien 
sobre la família. Posteriorment van recollir els testimonis dels veïns sobre els 
maltractaments, amb els quals van presentar una petició per obtenir una ordre 
judicial que imposés que Mary Ellen sortís de casa seva per prestar declaració 
davant del jutge. Gràcies a la fama i els anys d’experiència de Bergh, la premsa es 
va fer ressò del cas, popularitzant-lo de manera que el cas va adquirir una major 
notorietat.

2.3.- Origen del reconeixement de l’abús sexual infantil

2.3.1.- Introducció del maltractament infantil als jutjats



33

El jutge va oficiar que Mary Ellen es trobava retinguda en contra de la seva vo-
luntat a casa seva, emetent una ordre obligant a Mary McCormack a lliurar la 
custòdia de la menor a les autoritats. Finalment, la mare adoptiva de Mary Ellen 
va ser acusada d’agressió, sentenciant-la a un any de treballs forçosos a la pre-
só. Després del judici, Wheeler va demanar la custòdia de Mary Ellen, la qual va 
aconseguir.

Després del procés, Etta Wheeler i Henry Bergh van decidir fundar la New York 
Society for the Prevention of Cruelty to Children per la defensa dels drets dels 
menors als Estats Units, marcant un abans i un després a la història del maltrac-
tament a menors. Paral·lelament, a Londres, es va crear la The National Society for 
the Prevention of Cruelty to Children amb la mateixa finalitat. Amb l’inici del segle 
XX es van començar a promoure més mesures per la protecció i reivindicació 
dels drets dels infants, com la redacció de la Declaració dels Drets del Nen escrita 
per Save the Children l’any 1923, la qual es va establir com a base dels drets que 
existeixen avui en dia.

My father and mother are both dead. I don’t know how old I am. I 
have no recollection of a time when I did not live with the Connollys. 
…. Mamma has been in the habit of whipping and beating me almost 

every day. She used to whip me with a twisted whip—a raw hide. 
The whip always left a black and blue mark on my body. I have now 
the black and blue marks on my head which were made by mamma, 
and also a cut on the left side of my forehead which was made by a 
pair of scissors. She struck me with the scissors and cut me; I have 
no recollection of ever having been kissed by any one—have never 

been kissed by mamma. I have never been taken on my mamma’s lap 
and caressed or petted. I never dared to speak to anybody, because if 
I did I would get whipped…. I do not know for what I was whipped—
mamma never said anything to me when she whipped me. I do not 

want to go back to live with mamma, because she beats me so. I have 
no recollection ever being on the street in my life

Mary Ellen, April 10, 1874, (Watkins, 1990).
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Aquest protocol acaba esdevenint un procés excessivament llarg i costós, el 
qual afecta principalment i directament a les víctimes, persones menors d’edat. 
Els infants no només s’enfronten a l’infern que representa patir o haver patit abu-
sos sexuals, també han d’afrontar una sèrie d’interrogatoris davant la Policia o 
Guardia Civil, el jutjat d’instrucció, el psicòleg forense i en el ple del judici oral. La 
reiteració de la narració dels fets provoca que les víctimes revisquin l’experièn-
cia constantment. Això pot derivar en la distorsió del seu testimoni a causa de 
la constant repetició i al pas del temps, ja que els processos legals solen tenir 
una durada d’entre 3 i 5 anys. Com s’ha esmentat anteriorment, la variació en 
les declaracions pot fer posar en dubte la veracitat del seu relat, com s’ha trobat 
en nombrosos casos, fet que serveix d’atenuant en 4 de cada 10 condemnes de 
l’agressor segons informació del document de Save the Children. 

Alguns d’aquests menors es troben amb l'obligació, després d’aconseguir portar 
la seva causa a judici oral, de testificar davant d’una sala amb persones descone-
gudes i en presència del seu agressor. Normalment aquestes declaracions són 
elements substancials en judicis que només disposen de les dues versions dels 
fets com a prova per realitzar el veredicte. La pressió i rigorositat a la qual se 
sotmet als menors provoca que alguns dels infants finalment es retractin de la 
seva declaració. 

En primer lloc, la Policía rep la denúncia. Llavors, s’obre un cas al qual 
se li assigna un jutge instructor, que és l’encarregat de decidir quines 
proves s’accepten i quines no. Com a part de la investigació, s’explora 
a la presumpta víctima i un psicòleg forense pren declaració del seu 
testimoni i en fa una valoració. 

Amb totes les proves disposades, el jutge instructor pot acusar el pre-
sumpte agressor per un delicte, qualificant el delicte i tramitant la cau-
sa a judici oral, o pot declarar a l'acusat absolt per falta de proves. En 
alguns casos, per falta de proves que ajudin a especificar si existeix o 
no delicte, el cas es sobreseu “temporalment” fins que es disposi de 
noves proves. Per culpa d'aquest procediment, 7 de cada 10 casos mai 
arriben a judici per falta de proves concloents. 

Quan el delicte és tramitat a judici oral, un nou jutge estudia les proves 
recollides pel jutge instructor, escolta els testimonis i dicta una sen-
tència. La sentència pot derivar en una condemna o en l’absolució de 
l’acusat. En cas d’haver condemna, el jutge ha d’estipular el temps de 
presó, si hi ha ordre d’allunyament, el nivell de protecció del menor i si 
hi ha compensació econòmica per al menor.

2.3.2.- Protocol de detecció d’abús sexual infantil

Actualment a Espanya, segons el document Ojos que no quieren ver (2017) de 
Save the Children, el procediment de les denúncies per abús sexual de menors és 
el següent: 
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Aquests factors també poden derivar en la manifestació de comportaments 
específics per part de les víctimes que puguin posar en dubte la veracitat de la 
declaració. Únicament el 7% de les declaracions dels infants són falses, ja que 
els menors estan més predisposats a negar situacions traumàtiques que a 
dir falsedats. Tanmateix, resulta il·lògic que un infant pugui descriure relacions 
sexuals que no hauria de conèixer a causa de la seva curta edat.

Segons el document Ojos que no quieren ver (2017), el sistema judicial espanyol 
actual té un factor que provoca que les víctimes percebin aquest sistema com un 
adversari en comptes d’un aliat. La manca de professionals especialitzats en els 
abusos sexuals infantils comporta que els procediments i els recursos no siguin 
els òptims per aplicar amb persones que han passat per aquest trauma. L’es-
cassetat d’especialització pot causar avaluacions de les víctimes incorrectes, 
provocant sentències injustes que desprestigien els drets dels infants. Aquestes 
sentències injustes acaben originant desconfiança per culpa de la desprotecció 
dels infants, ocasionant que el nucli familiar o l’entorn del menor sigui qui prengui 
mesures preventives pròpies per garantir la seva seguretat.

El factor exposat anteriorment fomenta que les fundacions i altres entitats que 
treballen per ajudar les víctimes i donar visibilitat als abusos es plantegin un nou 
model de procés penal més adequat per als infants. El model que plantegen es 
basa en la promoció dels Children’s Advocacy Centers (CACs), que van començar 
a finals dels anys 80 a Estats Units. Consisteix en la creació d’uns centres 
multidisciplinaris en els quals es troben totes les institucions necessàries pel 
procediment: policia, serveis socials, forenses, pediatres i psicòlegs, tots ells 
especialitzats en abusos i maltractament de menors. Els diferents àmbits es 
troben coordinats per tal que el menor sigui atès amb més rapidesa i eficàcia, 
donant lloc a resultats més positius i eficaços de treball entre institucions i del 
tractament al menor. 

L'any 1998 es va adoptar aquest model a Islàndia, donant lloc a les Barnahus 
(Cases dels infants) on, a més a més, es preparava una única entrevista forense 
feta per un psicòleg especialitzat, la qual podien escoltar en circuit tancat els altres 
departaments involucrats en el procés penal. D’aquesta manera, els infants només 
havien de realitzar una sola testificació que servia com a prova preconstituïda, 
evitant la contaminació del seu testimoni i la seva revictimització. Les proves 
preconstituïdes, tot i ser vàlides i reconegudes per la llei espanyola, només han 
estat acceptades en el 13% de les sentències. El valor positiu d’aquests espais 
és que són entorns amigables per als infants, on aquests eviten qualsevol mena 
de contacte amb el presumpte agressor durant el procés. Altres països que han 
adoptat aquesta recomanació del Consell d’Europa són Suècia, Noruega, Islàndia 
i Dinamarca entre d’altres.
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Actualment existeix una gran demanda de recursos a escala autonòmica, ja que 
cada comunitat autònoma espanyola té els seus procediments i mitjans propis. 
És per aquest motiu que s’exigeix un model més homogeni i estandarditzat a 
disposició de tots els professionals, per tal d’oferir un servei estable i de qualitat 
on tots els menors i les seves famílies puguin rebre protecció i ajuda pública i 
gratuïtament. Aquest plantejament busca poder apropar-se progressivament al 
model de les Cases dels nens. 

Segons exposa Save the Children a Ojos que no quieren ver (2017), si aquest mèto-
de s’apliqués a Espanya, es resoldrien moltes peticions fetes per les associacions 
i fundacions que treballen en contra de l’abús sexual infantil, com són:

La creació d’institucions i professionals especialitzades en 
aquest àmbit.  

Promoure l’ús de la declaració preconstituïda pel bé del 
menor. 

Evitar qualsevol mena de contacte amb el presumpte 
agressor.

Audiències a porta tancada per preservar la intimitat del 
menor. 

Acceleració i preferència de la tramitació dels processos 
d’abús sexual de menors.

Preservar l’interès superior del menor. 

Estandardització dels processos i metodologies utilitzats 
pels psicòlegs especialistes. 

Creació de protocols i mitjans suficients per abastar els 
abusos sexuals infantils.

Creació d’oficines d’atenció a les víctimes públiques.

Oferir suport i seguiment a les víctimes independentment 
del resultat del procés judicial.
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També es vol promoure el model finlandès dels Jouko-days, on hi ha uns dies 
al mes reservats per tractar les causes on estan involucrats els menors, sigui 
com a víctima o com a testimoni. L’objectiu dels Jouko-days és la reducció dels 
temps d’espera màxims per les causes amb infants, els quals són de sis mesos 
si no se’ls dóna prioritat. A més, les fundacions i associacions també sol·liciten 
la creació d’un registre en linia on quedi constància de les intervencions de les 
diferents institucions (serveis socials, sanitaris, policia, jutjats,...) en els casos 
d’abusos i presumptes abusos. D’aquesta manera els professionals podrien 
accedir a aquesta informació prèviament abans de tractar amb les víctimes i les 
seves famílies per donar-los suport, sent de gran utilitat sobretot en els casos 
sobreseguts.

Segons va informar Pilar Álvarez al seu article Las víctimas de abusos sexuales 
piden ampliar el plazo de prescripción de los delitos (2018) per a El País, el setembre 
de 2018 diferents associacions, fundacions, i víctimes d’abusos van presentar una 
proposta de nova llei espanyola de prescripció per als delictes d’abús sexual de 
menors. En l’actualitat, la prescripció pot ser establerta entre 5 o 15 anys després 
de la majoria d’edat de la víctima que, en el cas màxim, és als 33 anys d'edat. 
Aquest fet sorprèn els especialistes en la matèria perquè, de mitja, les víctimes 
comencen a revelar els abusos entre els 30 i els 35 anys, quan majoritàriament ja 
no poden denunciar al seu agressor. Pel motiu exposat anteriorment, exigeixen 
que la prescripció es modifiqui fixant-la en 32 anys després de la majoria d’edat, 
quan la víctima tingui 50 anys, com s’han plantejat França i Alemanya. La situació 
òptima per les víctimes seria que els delictes contra la infància no prescriguessin 
mai, com és el cas del Regne Unit o alguns dels estats d’Estats Units, per tal que 
el silenci deixés de ser còmplice dels abusadors. 

Alguns dels juristes espanyols, com es mostra a l’article esmentat anteriorment, 
no estan d’acord amb la no prescripció dels abusos. Consideren que, per culpa 
del pas del temps, les possibilitats de trobar proves incriminatòries del delicte 
disminueixen. La no prescripció dels fets suposaria elevar els abusos sexuals de 
menors a la categoria dels crims contra la humanitat, els genocidis i els actes 
terroristes amb víctimes mortals, els únics delictes que no prescriuen mai a 
Espanya. La no prescripció de l’abús sexual d’un menor provocaria la mateixa 
demanda en altres tipus de delictes, creant un gran debat moral sobre quins 
delictes tenen més pes. Segons la declaració del catedràtic en Dret Penal de la 
Universitat Autònoma de Madrid Manuel Cancio, és molt difícil provar fets que 
han tingut lloc anys enrere, de manera que es crearia molta frustració amb la no 
prescripció. A més, la catedràtica en Dret Penal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona Mercedes García Arán, puntualitza que s’hauria de treballar perquè les 
víctimes dels abusos infantils trenquessin el silenci abans dels 30 anys, per tal de 
poder recollir proves i acusar els agressors.
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Actualment aquesta llei és vigent però, segons les associacions, no tots els tribu-
nals la compleixen per falta d’especialització dels professionals, prenent mesu-
res que no són prou preventives i que tampoc s’ajusten a la metodologia que s’ha 
de seguir amb menors d’edat.

Si totes aquestes mesures s’adopten, podrem garantir els drets dels menors 
que ja es troben estipulats a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Segons la web de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, la 
llei esmentada anteriorment manifesta el seu acord amb els següents punts:

Artículo 2. Interés superior del menor

1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y 
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que 

le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la apli-
cación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como 

en las medidas concernientes a los menores que adopten las institu-
ciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos 

primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés 
legítimo que pudiera concurrir. [...]

2. b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del 
menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función 
de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de 

determinación de su interés superior.

3. d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten 
para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la 

sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de 
situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y 

desarrollo futuro.

Ningún magistrado de esta tierra puede hacer desaparecer el daño 
que padeció una niña abusada; un juez sensible, respetuoso y 

actualizado sobre el tema, puede evitarle nuevos sufrimientos.

Rozanski, 2003.
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El govern ha aprovat al Consejo de Ministros el projecte de Ley 
orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia 

frente a la violencia, coneguda també com a Llei Rhodes.

Aquesta llei permetrà ampliar la prescripció dels delictes d’abús 
sexual a menors, ja que el termini de prescripció començarà 

quan la víctima arribi als 30 anys.

També s’inclou el deure de denunciar al cònjuge i altres 
familiars que hagin comès un delicte contra un menor, la 

formació d’unitats especialitzades en abús sexual infantil als 
cossos policials i judicials i la creació de protocols de prevenció 

obligatoris a les escoles.

9 de Juny de 2020

Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos para las 
víctimas para las que hemos llegado tarde.

Declaracions de Pablo Iglesias, 
CADENA SER, 2020.
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Segons la conferència How childhood trauma affects health across a li-
fetime (2014) de Nadine Burke Harris per a Tedmed, el trauma infantil 
pot afectar a la salut durant tota una vida degut a la sobre exposició del 
cos a l’activació de l’estrès o toxic stress. L’estrès només hauria de ser 
activat pel mateix cos en moments d’emergència per garantir la supervi-
vència pròpia, com per exemple lluitar o fugir quan algú es troba en perill. 
En el cas dels abusos sexuals infantils, l’estrès s’activa constantment a 
causa del perill freqüent que suposen els abusos, derivant finalment en 
una reacció perjudicial per a la salut. Això afecta el desenvolupament del 
cervell i del cos, provocant conseqüències que apareixen a curt termini, 
les quals tenen lloc quan comencen els abusos o poc temps després, i 
d’altres a llarg termini, un cop el menor creix i quan es fa adult. 

L’impacte dels abusos sexuals infantils en els menors provoca un gran 
trauma. Aquest trauma varia segons la freqüència i duració dels abusos, 
la vinculació i relació amb l’agressor, la presència o absència de violèn-
cia física i la manipulació per part d’aquest a l’hora de portar a terme 
els abusos, la por a les conseqüències de la revelació d’aquests i els 
sentiments de culpabilitat i vergonya de la víctima. Segons l’associació 
El mundo de los ASI, les seqüeles que deixa el trauma en les víctimes 
són de tipus psicològic, biològic i emocional. Aquestes conseqüèn-
cies són molt variades, no són exclusives dels abusos sexuals infantils 
i es manifesten de diferent manera a cada víctima, de manera que no 
existeix la possibilitat de crear un patró únic de conseqüències que ser-
veixi de referència. Entre la varietat dels símptomes també s’hi pot tro-
bar l’absència d’aquests, és a dir, que no es manifestin conseqüències 
psicològiques o físiques degudes als abusos sexuals infantils. Aquests 
símptomes provoquen en les víctimes problemes emocionals, cogni-
tius i socials, ja que de petits no van aprendre a gestionar els seus senti-
ments i emocions de la manera convencional per culpa del model impo-
sat per l’abusador. Això deriva en una manca d’agilitat de comunicació, 
aprenentatge i enteniment, a més d’una manera d’entendre les relacions 
interpersonals totalment diferent.3.
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A 3.1.- Conseqüències de l’abús sexual infantil



41

La psicòloga i consultora en infància, afectivitat i protecció Pepa Hor-
no, al documental La Revolución Fluorescente: El Abuso (2018), declara 
que els infants, quan són més petits, són tot emocions, sentiments i re-
accions corporals. Això també és conegut com a intel·ligència social i 
emocional i intel·ligència somato-sensorial. La gestió de les emocions 
(intel·ligència somato-sensorial) es desenvolupa en el moment que 
neixen, de manera que tot el que senten es veu representat en el seu 
cos, com per exemple quan senten nervis que provoquen mal de panxa.

D’aquesta manera els seus traumes es manifesten en forma de mals 
corporals, els quals apareixen sense motiu mèdic aparent. Per contra, el 
cervell es desenvolupa durant la infància fins als 7 o 8 anys (intel·ligèn-
cia analítico-sintética) fet que provoca que els infants no disposin de la 
formació de la memòria, els pensaments ni la raó. En conseqüència, no 
poden detectar què els està passant o si està bé o malament, adoptant 
el tipus de relació interpersonal que mantenen amb l’abusador com a 
patró d’una relació estàndard.  
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Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Ado-
lescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, exposa en el seu article Conse-
cuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil (2009) els indicadors i les 
conseqüències psicològiques a curt termini recollits de diferents estudis sobre 
víctimes d’abús sexual infantil a escala nacional i internacional. Les conseqüèn-
cies a curt termini exposades provoquen diferents problemes, els quals han sigut 
classificats en les següents categories: 

Problemes emocionals

Problemes de relació 

Problemes cognitius

Problemes funcionals

Problemes de conducta

3.1.1.- Conseqüències psicològiques a curt termini

Els problemes emocionals són derivats de la manipulació exercida per 
part de l’agressor a la víctima. Aquests es poden manifestar com a 
pors i fòbies, depressió, ansietat i trastorn d’estrès posttraumàtic. Per 
culpa de la sensació de pèrdua, inseguretat i descontrol que senten 
els menors juntament amb l’opinió pública sobre els abusos sexuals 
infantils, també poden desenvolupar baixa autoestima, sentiments de 
culpa, vergonya i humiliació, a més d’autolesions, ideació i conducta 
suïcida. 

Els problemes de relació són els que provoquen que la víctima tin-
gui problemes per relacionar-se socialment amb altres persones, si-
guin del seu entorn proper o no. És per aquest motiu que les víctimes 
acostumen a tenir menor quantitat d’amistats. També pateixen un alt 
aïllament social a causa de la seva dificultat de comunicar-se i a l'es-
tigmatització que pateixen, fent que passin menys temps amb altres 
menors de la seva edat.

Els problemes cognitius són aquells que afecten el desenvolupament 
de la ment del menor, intervenint en l’aprenentatge, l’enteniment, els 
records i el reconeixement de les coses. Poden provocar en les vícti-
mes una conducta hiperactiva i problemes de concentració, a més de 
trastorn per dèficit d’atenció i baix rendiment acadèmic. Això és degut 
al fet que la seva ment està acostumada a “desconnectar” per eva-
dir-se de tot el que els envolta en un estat d’atordiment, perdent tota 
noció del temps i del que estan fent.
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Me insinuaba a hombres de cierta edad y a chicos y hacía todo lo que 
me pedían porque…, bueno, porque era lo que me parecía lógico. Del 

mismo modo que estrecharle la mano a alguien era saludarlo, ponerte 
a disposición de un cabrón y un pervertido porque reconoces <<esa>> 

mirada [...] era absolutamente normal, lo esperado.

Rhodes, 2019, p.53

Els problemes funcionals són aquells que provoquen dificultats en les 
funcions físiques normals del cos. Aquesta categoria inclou la pèrdua de 
control de l'esfínter, problemes alimentaris i problemes de son. Això pot 
provocar que els infants tinguin pèrdua o augment de la gana, mullin el llit 
a la nit, pateixin insomni o tinguin malsons. Aquests símptomes poden ser 
fàcilment atribuïts a altres causes, ja que no són exclusius dels abusos 
sexuals infantils i són molt comuns en els infants.

Els problemes de conducta són els que repercuteixen en el comportament 
de les víctimes. Com a conseqüència es pot derivar en un comportament 
de vigilància constant, per tal de sentir-se protegits i en alerta, o adoptant 
una conducta sexualitzada, desenvolupant una sexualitat prematura o re-
produint els patrons sexuals que han après dels abusadors. En aquestes 
conductes es troben la masturbació compulsiva i la imitació d’actes se-
xuals, a més d’un vocabulari sexual inapropiat per a persones  de la seva 
edat. També mostren hostilitat, agressivitat, ira i ràbia a l’hora de relacio-
nar-se amb els altres, ja que desconfien de tothom per culpa dels abusos i 
de la síndrome d’estrès posttraumàtic que aquests provoquen. Per contra, 
també pot derivar en conformitat o bona relació amb l’abusador per part 
de la víctima, adoptant una conducta imparcial per tal de reduir la violència 
en els abusos o per no trencar la unitat familiar i la normalitat de l’entorn.
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Problemes de relació

Problemes funcionals

Problemes de conducta i adaptació social

Problemes emocionals

3.1.2.- Conseqüències psicològiques a llarg termini

Noemí Pereda també parla de les conseqüències psicològiques dels abusos se-
xuals infantils a llarg termini, ho fa al seu article Consecuencias psicológicas a 
largo plazo del abuso sexual infantil (2010). En l’article els símptomes a llarg ter-
mini es classifiquen en les següents categories: 

Els problemes de relació solen venir marcats per la desconfiança en 
els altres, siguin persones conegudes o desconegudes. La descon-
fiança afecta tant a les relacions afectives i com a les relacions se-
xuals. Aquests problemes deriven en aïllament de la víctima i ansietat 
davant les situacions socials. També es manifesten com a dificultats 
en les relacions amb la parella en l'àmbit emocional i sexual, a més de 
dificultats en la criança dels fills, a causa del fet d’haver de “reprogra-
mar” la seva manera de veure i viure l’amor, l’afecte i el sexe.

Els problemes funcionals són aquells que afecten el cos de la persona 
i les malalties que aquest pot desenvolupar. Entre els símptomes es 
troben diferents trastorns com poden ser el de la conducta alimenta-
ria o la son, provocant en la víctima falta de gana o son. També po-
den manifestar-se com problemes de conversió i de somatització, que 
provoquen diferents tipus d’afectacions al sistema nerviós o malalties 
cròniques sense explicació mèdica aparent ni origen identificable. Un 
altre problema és el trastorn dissociatiu, el qual provoca una descon-
nexió mental de l’entorn, les accions i la identitat.

Els problemes de conducta i adaptació social són potser dels més 
traumàtics per les víctimes, ja que a l'hora de tenir una parella i en 
mantenir relacions sexuals poden tenir sentiments contradictoris. D’una 
banda, el cos i la ment recorden els abusos sexuals infantils, derivant 
en problemes d’insatisfacció sexual, maternitat precoç, conductes de 
risc sexual o prostitució. Les conductes vénen predeterminades per 
les experiències sexuals de l’abús, on el menor entén i aprèn el sexe 
com un intercanvi d'interessos, com una forma normal de mostrar 
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Es lo que tienen las autolesiones: no solo te colocan, sino que también 
te permiten expresar el asco que te inspiran el mundo y tu persona, 

controlar el dolor, disfrutar el ritual, de las endorfinas, de esa violencia 
sórdida, bestial y ejercida contra uno mismo en privado, y no hacer 

daño a ninguna otra persona. [...] Era perfecto. Había encontrado algo 
que, aunque fuese temporal, me ayudaba a funcionar mejor, a estar 
más disponible, a no dejar a mi familia tirada, a ponerme la careta.

Rhodes, 2019, p. 125

afecte i de relacionar-se. Per una altra banda, també pot suposar una sèrie 
de malalties físiques com desordres ginecològics, dolors crònics sense 
origen aparent (trastorn de somatització), o estat de desconnexió mental 
(trastorn dissociatiu). Reviure els abusos a través de la pràctica del sexe pot 
donar lloc a la revictimització dels abusats, provocant en les víctimes un 
excés de substàncies com per exemple l’alcohol i altres tipus de drogues. 

Els problemes emocionals a llarg termini tenen alguns punts en comú amb 
els de curt termini, com són el trastorn d'estrès posttraumàtic, els trastorns 
per ansietat i depressió, la baixa autoestima i les autolesions. A aquests 
se sumen la bipolaritat i l’alexitímia, canvis d’ànim constants a causa de la 
incapacitat de reconèixer i controlar les emocions, els quals acaben deri-
vant en dificultats per expressar-se verbalment. També es pot manifestar 
el trastorn límit de la personalitat, que provoca emocions turbulentes i ines-
tables, derivant en la realització d’accions impulsives i caòtiques. Una altra 
característica és la conducta autodestructiva, que consisteix a adoptar una 
conducta en contra dels interessos i el benestar propis, derivant en la pro-
vocació de danys físics i psicològics a un mateix.
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Conèixer els símptomes inicials dels abusos sexuals infantils ens permet una 
més eficaç i ràpida detecció dels abusos, ja que aquestes característiques no 
són exclusives dels abusos sexuals infantils i poden donar lloc a una interpre-
tació errònia. Saber les conseqüències a llarg termini que tenen els abusos se-
xuals infantils ens ajuda a entendre que el patiment generat per aquests no acaba 
quan deixa d’haver-hi abús sexual. Els abusos perjudiquen durant tota la vida, per 
aquest motiu les víctimes necessiten ajuda i suport sempre, no només a la infan-
tesa. L’estudi dels testimonis de les víctimes d’abús sexual infantil és de crucial 
importància per tal de garantir un millor diagnòstic d’aquests i poder accedir a 
uns millors recursos per tal d’oferir ajuda. Tot i aquesta urgència per recollir da-
des, els especialistes es troben amb el hàndicap que només una petita part de 
les víctimes revelen els abusos sexuals durant la seva vida. Per aquest motiu, 
és molt difícil aconseguir una gran quantitat de dades que permetin elaborar una 
teoria generalitzada sobre els abusos sexuals infantils. A més, la majoria dels 
testimonis recollits són de persones adultes que narren els fets quan fa molt 
temps que han passat, de manera que es perden matisos sobre l’experiència dels 
abusos. És per això que la importància està en els infants abusats, però en ser 
menors d’edat, han de ser protegits per tal de garantir la seva intimitat personal. 
A més, realitzar preguntes sobre els abusos als infants faria que aquests es tro-
bessin en una situació de revictimització, provocant que tornessin a reviure el 
patiment. La investigació dels abusos sexuals infantils és un factor més per tal 
de promocionar les declaracions preconstituïdes. D’aquesta manera, els profes-
sionals especialitzats podrien obtenir informació dels menors de manera eficaç i 
garantint el valor de la informació, a més de protegint al menor de la revictimitza-
ció amb la gravació del testimoni.

3.1.3.- Estudi i difusió de les conseqüències de l'abús sexual infantil
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El paper de les fundacions i associacions contra els abusos sexuals és molt im-
portant, ja que són entitats públiques i privades que ofereixen suport emocional 
i psicològic a les víctimes dels abusos, a més d’ajuda amb els processos judi-
cials. Aquestes també realitzen tasques de conscienciació dirigides a infants, 
adults i especialistes amb tracte directe amb infants com són els mestres, els 
metges i els psicòlegs. La tasca de conscienciació té com a finalitat poder adqui-
rir una detecció més eficaç dels abusos sexuals infantils i obtenir coneixements 
especialitzats de com actuar davant d’aquests. Les associacions també són les 
encarregades de lluitar pels drets dels menors, desenvolupant metodologies es-
pecífiques per aquests tipus d’abusos i demanant lleis que s’ajustin a les peculia-
ritats d’aquests casos. Aquestes organitzacions, en la seva majoria, són centres 
fundats per víctimes d’abusos sexuals infantils per tal de poder oferir els recursos 
necessaris per a la causa dels que manca l’administració pública. Els recursos 
que ofereixen són el suport entre víctimes, ajuda psicològica especialitzada, su-
port per a les famílies, cursos formatius per pares i professionals per tal d’apren-
dre com educar als nens per protegir-los de l’abús i diferents metodologies per 
detectar i tractar els abusos.

Algunes de les organitzacions més conegudes a Espanya són la Fundació Vicki 
Bernadet, El Mundo de los ASI (Abusos Sexuals Infantils), l’Associació Catalana 
per la Infància Maltractada (ACIM) i la ONG Save the Children.

3.2.- Sobre les associacions

Vicki Bernadet va crear la fundació que porta el seu nom l'any 1997. Ella 
mateixa va patir abusos durant la seva infància i adolescència i no ho 
va revelar fins als 34 anys, trobant-se amb una gran manca de recursos 
per combatre els abusos sexuals. Aquesta manca de recursos va 
motivar la seva decisió de crear la seva pròpia fundació per tal d’ajudar 
les víctimes d’aquest tipus d’abusos. Des de la fundació treballen en 
la prevenció, atenció i sensibilització dels abusos sexuals de menors, 
per tal de conscienciar sobre aquest problema de salut pública tan 
infravalorat i negat. Entre els seus serveis ofereixen atenció i suport 
a les víctimes i les seves famílies, a més de cursos de sensibilització 
social sobre aquest aspecte per tal de trencar el tabú que l’envolta i que 
se’n pugui parlar amb naturalitat.

Hay que proporcionarles espacios de comunicación donde puedan 
hablar libremente de lo que quieran, de lo que sienten, de lo que les 

divierte, pero sobretodo de lo que les preocupa, sabiendo que van a ser 
escuchados y que se les va a tomar completamente en serio. No debe 

haber temas tabú en los niños, se tiene que poder hablar de todo.

La confianza educada, 2016. 
Conferència realitzada per Vicki Bernadet 

per a TEDxMadrid.
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El Mundo de los ASI és una ONG que va començar com un blog on 
es recollia tota mena d’informació sobre els abusos sexuals infantils 
(ASI). Posteriorment, es va convertir en una associació que treballa 
per l'erradicació dels abusos sexuals infantils mitjançant activitats 
de prevenció, detecció i sensibilització per tal d’ajudar a les víctimes 
adultes a parlar dels abusos sense por. A més, lluiten per la protecció 
dels drets dels nens creant campanyes en contra dels abusos, per tal 
de fer el tema més visible en la societat.

L'Associació Catalana per la Infància Maltractada va ser fundada l’any 
1982 com a grup de treball format per tres pediatres i dues assistentes 
socials. Més tard, l’any 1988 va ser registrada com associació, i al 1990 
es va ajuntar amb altres associacions d’altres comunitats autònomes 
per fundar la Federació d’Associacions per la Prevenció del Maltracta-
ment Infantil (FAPMI). La seva finalitat és la defensa dels drets dels 
menors, a més de la promoció d’estudis i investigació sobre els abu-
sos, recopilant tota mena d’informació i documentació per tal de donar 
suport i col·laboració en la defensa de la infància. La FAPMI disposa 
d’un Centre Documental Virtual sobre Prevenció del Maltractament In-
fantil i Adolescent, on es poden trobar tota mena de documents sobre 
maltractament infantil. Entre els documents compilats es poden trobar 
un recull d’articles, estudis, projectes i campanyes publicitàries sobre 
abusos sexuals infantils, servint de gran font d’informació sobre aquest 
tema.

Es algo tan, tan violento que no entiendes por qué te está pasando, 
pero está pasando, y a su vez no sabes cómo pararlo.

Declaracions d’Alexandra Membrive, 
presidenta de l’associació El Mundo de los ASI, 

al documental La revolución fluorescente: el abuso, 2018.
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Save the Children és, de totes les fundacions anomenades, la més gran 
i coneguda, ja que actua en més de 120 països i només a Espanya ja 
disposa de 5 centres en diferents comunitats autònomes, entre elles 
Catalunya. Aquesta ONG treballa en la defensa dels drets dels infants 
de tot el món, incidint en les polítiques per la infància, per tal d’ajudar 
en emergències humanitàries, elaborar tasques d’educació i garantir la 
salut i l’alimentació dels menors. La seva fundadora, Eglantyne Jebb, va 
escriure la Declaración de los Derechos del Niño (1923) que un any més 
tard va ser adoptada per la ONU, evolucionant fins a la versió definitiva 
de la Convenció sobre els Drets del Nen signada el 1989. Save the 
Children és la fundació que disposa de més recursos degut a la seva 
envergadura i a la seva trajectòria centenària. Però tot i això tenen molta 
feina per fer, ja que abasten molts temes relacionats amb la infància. 
Per aquest motiu, disposen de personal especialitzat per cadascuna de 
les tasques, elaborant documents informatius disponibles de manera 
pública per tal de difondre i conscienciar sobre els temes que tracten.

Integrar la educación sexual y afectiva desde edades tempranas en 
la formación reglada reduciría el abuso e impactaría en adolescentes 

mejor preparados para establecer relaciones basadas en el respeto.

Ojos que no quieren ver, 2017.
Document  sobre els abusos sexuals 

infantils a Espanya i els errors del sistema,
Save the Children.
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Per tal de poder fer una anàlisi de com s’han dut a terme fins ara les cam-
panyes de sensibilització i visualització dels abusos sexuals infantils, 
he visionat diferents productes audiovisuals on els abusos sexuals són 
trama principal o secundària. Aquests productes audiovisuals pertan-
yen a diferents grups formals: curtmetratges, documentals, pel·lícules 
i campanyes de conscienciació i sensibilització. L’objectiu de visionar 
peces de diferents formats és poder comprovar com es mostra l’abús 
sexual infantil des de les diferents plataformes que volen donar visibi-
litat a aquest problema social. Amb l’anàlisi de la mostra d’aquest tema 
en l’audiovisual es pot deduir com l’abús sexual infantil és interpretat i 
entès pel públic en general, fet que pot ajudar a canviar la percepció que 
tenim d’aquest.

Espiral és un curtmetratge realitzat per la Fundación Márgenes 
y Vínculos d’Andalusia l’any 2010. En aquest es reflecteix com 
els infants víctimes es troben amb l'obligació de declarar els 
abusos en repetides ocasions, provocant que el menor revisqui 
l'experiència dels abusos repetidament. L’audiovisual se centra 
en tot el recorregut que han de seguir la víctima i la seva mare 
per tal de realitzar una denúncia contra l’agressor, mostrant la 
frustració d’aquestes davant d’un procés que sembla no acabar 
mai, provocant sentiments d’inseguretat i soledat en la menor. 
Com a recurs mai ensenyen la identitat de la menor, però si la 
seva veu i la seva expressió corporal. També fan ús de plans de 
les diferents persones adultes que es troben en el circuit d’entre-
vistes que realitzen, junt amb flashbacks de l’abusador interac-
tuant amb la víctima abans de dur a terme els abusos.

Fotograma extret del curtmetratge Espiral (2010).4.
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ls 4.1.- Anàlisi dels antecedents

4.1.1.- Curtmetratges

https://www.youtube.com/watch?v=jgLmi56mYks
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Fotogrames extrets del curtmetratge Cross My Heart (2018).

Cross My Heart és el curtmetratge que va dirigir Sontenish Myers 
el 2018. En el curt es narra la breu història d’una adolescent dels 
Estats Units que viatja a Jamaica per veure la seva família. Du-
rant la visita, la seva cosina li confessa que va ser abusada pel 
seu tiet però es nega a comunicar-ho als altres membres de la 
família per tal de no trencar la unitat familiar. Durant el curt es 
mostra com canvia la percepció que la protagonista té del seu 
tiet un cop s’assabenta dels abusos, explorant la incomoditat i 
el dubte que apareix en aquells que són coneixedors dels abu-
sos però no saben com actuar al respecte. També reflecteix el 
silenci que provoca en les víctimes el fet que els abusos sexuals 
siguin un tema tabú, el qual fomenta que els coneixedors dels 
abusos manifestin sentiments de lleialtat cap al silenci de les 
víctimes. En aquest vídeo no es mostra cap contingut sobre els 
abusos, només les converses entre les dues adolescents i la 
convivència amb la família. 

https://vimeo.com/294064638
https://vimeo.com/294064638
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La Culpa (Guilt) és una peça audiovisual escrita i dirigida per 
Moisés Aisemberg el 2018. En el curtmetratge es mostra com 
l’infant protagonista acompanya al seu pare d’acampada amb 
el seu cap i el fill d’aquest. Durant aquests dies, el fill del cap, de 
major edat que el protagonista, abusa sexualment d’ell. Quan 
l’infant confessa als dos adults els abusos per part de l’altre me-
nor, el pare li demana que es retracti de la confessió per tal de 
no posar en joc la seva feina. Aquest curtmetratge mostra com, 
en alguns casos, les víctimes no troben suport en les seves fa-
mílies a l’hora de revelar els abusos i com l’entorn dels infants 
acaba sent còmplice dels fets en optar pel silenci. Això ajuda 
a trencar amb el mite que totes les famílies donen suport a les 
víctimes, fent front a una realitat que les persones no són capa-
ces de concebre. En aquesta peça es representa com l’abusador 
es guanya la confiança de la víctima fins a abusar d’ella i com 
pot garantir el silenci dels adults gràcies a una jerarquia que li 
atorga poder. 

Fotogrames extrets del curtmetratge Guilt (2018).

https://vimeo.com/355906417
https://vimeo.com/355906417
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Fotogrames extrets del documental Capturing the Friedmans (2003).

Capturing the Friedmans (2003) és un documental dirigit per An-
drew Jarecki en el qual s’exposen les diferents opinions sobre 
les acusacions de pederàstia del cas d’Arnold i Jesse Friedman. 
Arnold era professor a Long Island i impartia classes extraes-
colars a casa seva on, segons les acusacions de la policia, va 
abusar de diversos alumnes amb l’ajuda del seu fill Jesse. El 
documental realitza un recull dels diferents testimonis afectats 
pel cas, com són el mateix Jesse i la mateixa família dels acu-
sats, els advocats, la policia, diferents periodistes, alguns dels 
alumnes i les seves famílies. A causa de la diversitat d’opinions 
en la narració dels fets, el documental mostra com  la veritat pot 
ser molt ambigua en la investigació d’un cas d’abús sexual in-
fantil. Durant l’audiovisual es manifesten les diferents opinions 
sobre els acusats, els fets i la investigació, generant un estat 
d’incertesa degut a la mutació dels fets d’una versió a l’altre. En 
la peça també es poden reconèixer símptomes de l’abús com 
per exemple els records i l’amnèsia dels infants abusats i la in-
credulitat dels fets per part dels familiars dels acusats. El docu-
mental mostra el cas de pederàstia des de tots els angles, fet 
que ajuda a comprendre la complexitat d’aquest tipus de casos, 
tant en l'àmbit policial i judicial com testimonial. 

4.1.2.- Documentals

https://www.youtube.com/watch?v=GGiy_k4MKIw
https://www.youtube.com/watch?v=GGiy_k4MKIw
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Fotogrames extrets del documental Los monstruos de mi casa (2010).

Los monstruos de mi casa (2010) és un documental creat per 
la productora independent de Palma de Mallorca Quindrop. En 
aquesta peça entrevisten a Carmen Artero, impulsora de la Fun-
dació Indig (Infància Digna) creada l'any 2012, sobre el maltrac-
tament als infants. Artero, mare d’acollida d’infants que han pa-
tit maltractament o negligència per part dels pares, dóna la seva 
opinió sobre els drets dels menors i els recursos existents per 
tal que es respectin. En el documental fan referència a com els 
abusos afecten els infants i les conseqüències que els menors 
poden desenvolupar per haver patit un trauma. També reflexio-
nen sobre el tabú que suposa aquest tema, el qual és delicat pel 
fet de comprendre família, infantesa i sexe,  ja que això fomenta 
la desinformació i provoca rebuig sobre la realitat de la situació. 
En una societat on no tothom els entén, els infants maltractats 
han de trobar el seu refugi, creant-lo amb l’afecte de les famílies 
i centres d’acollida. A més, remarquen la necessitat de crear i 
expressar el seu imaginari escrivint, pintant, tocant música, o 
de qualsevol manera creativa per tal d’expulsar els sentiments 
negatius del trauma i poder integrar-lo a la seva vida. Aquesta 
peça també manifesta les queixes de les fundacions i associa-
cions que reivindiquen, encara actualment, la manca de recur-
sos a escala social i judicial per tal d’ajudar als menors i reduir 
els patiments que els abusos els puguin causar. 

https://vimeo.com/10306926
https://vimeo.com/10306926


57

Fotograma extret de la sèrie documental Las muertes chiquitas (2013).

Las Muertes Chiquitas (2013) és una sèrie documental de 6 ca-
pítols dirigida per Mireia Sallarès. Aquesta sèrie està compo-
sada per un grup d’entrevistes a dones mexicanes de diferents 
edats, les quals són convidades a parlar sobre l’orgasme feme-
ní, i, a partir d’aquí, sobre la dona, la maternitat, l’amor i, a la llar-
ga, sobre el sistema patriarcal. Les converses sobre qüestions 
de gènere i  sexualitat deriven  al qüestionament del patriarcat 
i totes les preconcepcions i la recriminació que suposa cap a 
les dones, les dones homosexuals i les dones transsexuals. Els 
audiovisuals acaben conformant un convit a la reflexió sobre 
el paper de la dona en la societat, l'educació, la sexualitat, la 
maternitat i les relacions de parella. D’aquesta manera es crea 
un manifest reivindicatiu de la llibertat de les dones mexicanes 
les quals, com a col·lectiu discriminat, demanen llibertat per tal 
de viure sense por a ser violades i assassinades, gaudint d’elles 
mateixes i vivint com elles escullin i amb qui escullin. Aquest 
antecedent és una mostra de com donar veu a temes tabú, en el 
qual es fa mitjançant la veu d’aquells que han sigut afectats pel 
tabú i volen trencar el silenci per reivindicar el que està passant 
per buscar una solució efectiva. També és un exemple de pro-
jecte social, el qual contempla la societat mexicana però tracta 
un tema present a totes les cultures, resultant útil i aplicable a 
tot el món. A més, l’abús sexual infantil està lligat a la discrimi-
nació femenina, ja que els dos casos comparteixen l’abús de 
poder i la repressió, donant lloc a la formació de conclusions 
comunes i relacionades.

https://vimeo.com/51461031
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Untouchable (2016) és una pel·lícula dirigida per David Feige. En 
el llargmetratge es desenvolupa una anàlisi sobre el Sex Offen-
der Registry o Registre de Criminals Sexuals del Departament de 
Justícia dels Estats Units. En aquest registre apareixen inscrits 
de manera pública i online totes aquelles persones que han si-
gut denunciades per tota mena d’abusos sexuals, proporcionant 
la seva fotografia i dades personals com l’edat, el sexe, el pes,  
l’alçada, la raça, el color dels cabells i dels ulls, tatuatges, cica-
trius, la seva adreça actual i els càrrecs pels quals van ser acu-
sats. Durant l’audiovisual es desenvolupen els arguments dels 
dos bàndols dividits per la seva opinió sobre l’existència i condi-
cions del registre. Durant el documental es presenten una sèrie 
de situacions que demostren els avantatges i desavantatges del 
registre exposats per gent a favor i en contra d’aquesta metodo-
logia. El registre permet que es puguin detectar aquests tipus de 
criminals per tal de ser conscients de qui són i poder vigilar-los 
millor. Paral·lelament, exposen que el registre està basat en uns 
procediments que provoquen que qualsevol persona pugui aca-
bar al registre a causa d'una formalitat de les lleis americanes, 
sotmetent als acusats a protocols de vida molt restrictius per 
sempre. Al final de la peça, els dos bàndols fan una reflexió i 
arriben a la conclusió que el pensament pedòfil dels abusadors 
no es pot curar, però sí que es pot ensenyar als abusadors a 
controlar els seus actes mitjançant teràpies grupals. Finalment 
es conclou la peça amb la conclusió que l’odi generat pels abu-
sos s’ha de deixar de banda, ja que demanar condemnes més 
severes no evitarà que algun dia els abusadors tornin a formar 
part de la societat. Una altra qüestió molt important és educar 
als nens per evitar els abusos i impedir que es converteixin en 
abusadors, permetrà que tothom pugui ser integrat en la socie-
tat de manera més segura i eficaç.

Fotograma extret del documental Untouchable (2016).

https://vimeo.com/157453710
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Fotograma extret de la pel·lícula Lolita (1962).

Lolita (1962), llargmetratge dirigit per Stanley Kubrick, és una 
adaptació de la novel·la de Vladimir Nabokov amb el mateix tí-
tol, escrita l’any 1955. En la pel·lícula es mostra la història de 
Humbert, un home que s’enamora bojament de la filla de la seva 
llogatera, per la qual està disposat a fer qualsevol cosa. Durant 
el film s’aprecia com l’amor que l’home sent per l’adolescent es 
torna cada cop més tòxic, fins al punt de casar-se amb la mare 
de Lolita per poder controlar la vida de la menor, d’aïllar-la dels 
altres i poder passar més temps amb ella. Al final de la pel·lícula, 
Lolita reconstrueix la seva vida lluny de Humbert, convertint-se 
en mare de manera prematura. Degut a la censura que va patir 
la pel·lícula mentre es duia a terme, la relació entre Humbert i 
Lolita es planteja  de manera molt suggerida, evadint les parts 
sexuals narrades de fet al llibre, dificultant la identificació d’un 
abús  i donant la possibilitat que aquesta relació es pugui con-
fondre amb una de purament amorosa o amistosa. A més de 
presentar una Lolita amb més edat que la que es troba al llibre. 
El llargmetratge va tenir molta popularitat a causa de la morbo-
sa història que pretenia narrar, la qual contrastava amb l'ètica i 
la moral dels anys seixanta. Tant en el llibre com en la pel·lícu-
la, es contribueix a fer que l’espectador senti empatia pel seu 
protagonista, tot i deixar clar que la relació entre els dos perso-
natges és tòxica. De fet, com hem dit, al film no es tracta com 
un abús, però a la novel·la es mostra com un fet negatiu que 
el protagonista excusa en la seva naturalesa, apropant a l’es-
pectador al pensament de l’abusador per després distanciar-lo 
d’aquest amb l’ús de la 3a persona, per tal que el lector reflexioni 
sobre els fets. Durant els anys, ha sorgit la teoria que Vladimir 
Nabokov es podria haver inspirat per al seu llibre en el cas de 
Sally Horner, una adolescent d’onze anys que va ser raptada pel 
pederasta Frank La Salle el 1948, el qual la va tenir segrestada 
durant dos anys fins que la menor va aconseguir fugir.

4.1.3.- Pel·lícules

https://www.youtube.com/watch?v=B0qcNmnr2KE
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American beauty (1999), dirigida per Sam Mendes, és una pel·lí-
cula que pretén desmuntar l’ideal de la vida americana perfecta. 
Durant el llargmetratge, el pare de família Lester Burnham s’ob-
sessiona amb la millor amiga de la seva filla, Angela Hayes, do-
nant lloc a una sèrie de fantasies sexuals amb la menor. Aquesta 
obsessió per l’adolescent comporta que el protagonista es mos-
tri disconforme amb el seu estil de vida, provocant canvis en el 
seu físic, en la feina i en la seva personalitat. Lester comprèn 
el desig sexual per la menor com un ressorgiment d’ell mateix, 
fent-lo sentir eufòric, com quan era jove. Àngela, una adolescent 
atractiva que fa gala de les seves experiències sexuals, decideix 
tenir relacions amb el pare de la seva amiga motivada pel desig 
que aquest sent per ella, el qual la reconforta a causa de la seva 
inseguretat. Quan els dos personatges es disposen a mantenir 
relacions sexuals, Angela confessa ser verge, fet que provoca 
que Lester es retracti de la seva decisió, veient a l’adolescent 
com una nena innocent en comptes de com una dona objectiu 
del seu desig sexual. Durant la pel·lícula es dóna a entendre que 
l’adolescent motiva el desig sexual del protagonista amb una 
sèrie de flirtejos, que Lester interpreta i imagina com l’actitud 
d’una femme fatale. Aquesta pel·lícula normalitza que el desig 
sexual masculí adult sigui dirigit cap a noies adolescents, a més 
d’afavorir l’objectivació del gènere femení.

Fotograma extret de la pel·lícula American Beauty (1999).

https://www.youtube.com/watch?v=Ly7rq5EsTC8
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 Mysterious Skin (2004), la primera pel·lícula que vaig visionar 
sobre els abusos sexuals infantils, va ser dirigida pel director 
Gregg Araki, el qual va basar el seu guió en el llibre Mysterious 
Skin (1995) de Scott Heim. En l’audiovisual es narra la història 
de dos adolescents que han sigut abusats de petits pel seu 
entrenador de beisbol i les conseqüències que manifesten per 
culpa dels abusos. Mitjançant una narració paral·lela de la vida 
dels dos joves, es mostra com afronten de maneres diferents 
els abusos, fins que anys més tard es retroben i afronten la ve-
ritat dels fets. És un llargmetratge que permet observar com els 
dos adolescents manifesten conseqüències de l’abús totalment 
diferents, les quals marquen la seva conducta i personalitat. 
Mentre un adopta una conducta sexualitzada i utilitza el sexe 
com a moneda de canvi per aconseguir el que vol, l’altre pateix 
una amnèsia que no li permet recordar els abusos a la que in-
tenta trobar una explicació lògica. L’ús de dos protagonistes 
permet comparar les experiències i mostrar d’una manera més 
generalitzada les conseqüències dels abusos que pateixen les 
víctimes al llarg de la seva vida. A més, amb l’ús de protagonis-
tes masculins s’acaba amb la idea de femme fatale assignada a 
les víctimes femenines en el cinema, en el qual les víctimes són 
personatges seductors, mostrant que també els nois poden ser 
víctimes dels abusos. També es mostra la desconeixença dels 
abusos per part de les famílies, un factor que ajuda a posar fi a 
la falsa creença que els abusos són fàcils de detectar.

Fotograma extret de la pel·lícula Mysterious Skin (2004).

https://www.youtube.com/watch?v=5Lp5v4oQZRw
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La mala educación (2004), pel·lícula espanyola del cineasta Pe-
dro Almodóvar, va ser estrenada el mateix any. En el llargmetrat-
ge es narra la història d’Ignacio i Enrique, dos exalumnes d’una 
escola religiosa que es retroben després de molts anys sense 
veure’s. L’Enrique li entrega a l’Ignacio, que s’ha convertit en un 
director de cine amb molta reputació, un escrit sobre la seva 
vida perquè el porti a la gran pantalla. Quan l’Ignacio el llegeix, 
pren consciencia sobre els abusos sexuals que va patir el seu 
amic a l’escola per part del director, el Pare Manolo, els quals 
van provocar un distanciament entre els dos infants. Quan l’Enri-
que decideix realitzar la pel·lícula basada en l’escrit, descobreix 
que l’Ignacio havia mort d’una sobredosi de drogues i que el seu 
germà petit havia suplantat la seva identitat. Durant el llargme-
tratge es desvela la relació entre l’Enrique i el Pare Manolo, que 
es veu mutada amb el pas del temps quan l’Enrique fa el pas 
de la infantesa a la part adulta. Els abusos provoquen un canvi 
en la personalitat d’Enrique, el qual genera una drogodependèn-
cia per culpa del seu trauma infantil. Anys després dels abusos, 
l’Enrique es posa en contacte de nou amb el Pare Manolo per 
fer-li xantatge i aconseguir diners, fet que provoca un canvi de la 
percepció d’Enrique en l’agressor. Aquesta pel·lícula mostra les 
conseqüències de l’abús sexual infantil a llarg termini i el perju-
dicial que resulta no rebre tractament. A més, també reflecteix 
com l’abusador s’enamora de l’infant pel fet de ser un nen inno-
cent i com la percepció que té de la víctima canvia a mesura que 
aquesta creix, perdent el seu atractiu a ulls del pedòfil. 

Fotograma extret de la pel·lícula La mala educación (2004).

https://www.youtube.com/watch?v=sXgAL_vfzqE
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Volver (2006) és un altre llargmetratge del director Pedro Al-
modóvar que també tracta sobre els abusos sexuals infantils. 
Aquesta pel·lícula narra la relació agredolça que sent la Raimun-
da sobre el seu passat i la relació amb els seus difunts pares. 
El detonant de l’acció de la pel·lícula és l'assassinat de la seva 
parella a mans de la seva filla adolescent quan aquest intenta 
violar-la. Aquest fet, junt amb la mort de la seva tieta, provoca 
que Raimunda torni al seu poble on s'enfrontarà al seu passat. 
En tornar descobreix que la seva mare no va morir en l’incendi 
on suposadament havien mort els seus pares, sinó que va ser 
ella la que el va provocar per tal de matar al seu pare en desco-
brir que havia abusat sexualment de Raimunda. El descobriment 
provoca que la protagonista revisqui de nou els abusos que va 
patir d’adolescent amb els quals es va quedar embarassada, ha-
vent de fugir del seu poble i construir una nova vida per evitar 
rumors i sospites. La pel·lícula mostra com la víctima ha de re-
fer una nova vida lluny del seu abusador, amb la seva filla com 
el record constant dels abusos. A més, també recalca el paper 
de la mare, la qual no era coneixedora dels fets mentre es duien 
a terme, però que quan n’és conscient pren les mesures que té 
al seu abast per matar l’abusador venjant la seva filla. Volver és 
la reconciliació entre Raimunda i la seva mare, el perdó per no 
haver sigut conscient dels fets quan estaven succeint i per la 
falta de protecció per part de la seva mare. Amb aquesta trama 
es fa notòria la necessitat d’educar en la prevenció i detecció 
dels abusos, ja que això pot ajudar a estalviar patiment a moltes 
víctimes.

Fotograma extret de la pel·lícula Volver (2006).

https://www.youtube.com/watch?v=hp4u67AV8VI
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Do-ga-ni (Silenced) és una pel·lícula de Korea del Sud dirigida 
per Hwang Dong-hyuk l’any 2011. En aquest llargmetratge es 
narra com un professor descobreix els abusos sexuals infantils 
comesos per part dels professors en una escola de nens sords 
de Korea del Sud. La pel·lícula, basada en fets reals que van tenir 
lloc durant l’inici de la dècada dels 2000, plasma la lluita del pro-
fessor que juntament amb una treballadora social intenta apar-
tar als nens sords dels seus abusadors. Durant la peça es mos-
tra com la justícia afavoreix als agressors, ja que aquests fan 
ús de les seves influències per tal de sortir el menys perjudicats 
possible. Els fets s’exposen de manera molt fidel a la realitat du-
rant tot el llargmetratge, ja que es mostren escenes dels abusos 
sexuals infantils, a més de com aquests afecten els infants i els 
judicis als quals s’enfronten els abusats, sumant la dificultat de 
ser víctimes sordes que necessiten algú que els tradueixi tot el 
procés. El fet més significatiu de la pel·lícula és com el profes-
sor escull ajudar als alumnes abusats i anar en contra de l’esco-
la on treballa, tot i ser perjudicial per ell mateix i la seva família. 
Aquest tipus de conducta s’hauria de fomentar, ja que tot adult 
que sigui conscient d’un abús sexual infantil o en tingui sospites 
té l'obligació d’informar a les autoritats o altres serveis d’ajuda 
al menor. En la meva opinió, crec que són necessàries les pel·lí-
cules així per entendre la realitat d’aquests casos, ja que són de 
tal magnitud que mai podríem arribar a imaginar el patiment de 
les víctimes. Per altra banda, entenc que no són atractives per al 
públic general i poden fomentar una visió catastrofista sobre la 
justícia en els abusos sexuals infantils. 

Fotograma extret de la pel·lícula Silenced (2011).

https://www.youtube.com/watch?v=k3BUIreDAeY
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Fotograma extret de la pel·lícula Una (2016).

Una és una pel·lícula nord-americana dirigida per Benedict An-
drews que es va estrenar l’any 2016. El llargmetratge mostra la 
decisió d’Una, una víctima d’abusos sexuals infantils, d’anar a la 
recerca de Ray, el seu agressor, 15 anys després que els abusos 
es duguin a terme. Durant l’audiovisual, la víctima comenta els 
abusos amb l’abusador, exposant les dues versions dels fets. En 
el to de la pel·lícula es pot apreciar la toxicitat de la relació entre 
els dos personatges, ja que la Una creu seguir enamorada de 
Ray i aquest defensa els fets passats al·legant que es va sentir 
impulsat per l’enamorament. En aquest estira-i-arronsa entre les 
dues versions, la protagonista buscar posar en ordre els seus 
sentiments passats i presents per tal de poder superar el trau-
ma, mentre comprova com el seu agressor ha passat pàgina 
iniciant una nova vida amb una nova identitat. Durant l’encreu-
ada de versions sobre els abusos es causa una confusió que 
provoca dubtes sobre els fets i els sentiments dels dos impli-
cats, expressant el neguit que suposa reviure el passat. En la 
pel·lícula es mostra a la víctima com a una enamorada, ja que es 
representen uns flashbacks del judici per abús on la Una de 13 
anys declara el seu amor al seu abusador. D’aquesta manera es 
representa l’abús com el mite de la deessa Persèfone, la qual es 
va enamorar del seu captor, estigmatitzant la figura de la víctima 
i excloent part de la culpa del seu agressor. A més, la narrati-
va es basa en el sentiment d’amor i abandonament que sent la 
víctima amb l'expulsió de l’agressor de la seva vida, fet que pot 
repercutir positivament a l’hora d’exculpar l’agressor. 

https://www.youtube.com/watch?v=beC3-U-sLF0
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I see what you don’t see és una campanya publicitària holande-
sa realitzada per la fundació SIRE, Stichting Ideële Reclame o 
Fundació de Publicitat Ideal, la qual es dedica a l'elaboració de 
campanyes publicitàries per donar visibilitat a problemes so-
cials. Per la realització de la campanya per donar visibilitat als 
abusos sexuals van elaborar un vídeo dirigit per Roel Welling en 
el qual es mostra una menor que és abusada per algú invisible. 
Durant l’espot es veu com la menor és portada a una habitació 
on es tanca la finestra i la porta per després començar a treu-
re-li la roba. En tot moment es veu l’expressió de la menor, però 
mai la de l’agressor. Al final del vídeo apareix una frase mos-
trant la xifra d’abusats a l’any, seguida de l’eslògan i la web de la 
campanya acompanyats del logotip de SIRE. La peça transmet 
molta violència i incomoditat pel fet de, tot i no veure l’agressor, 
presenciar l’abús d’un infant. Aquests no apareixen de manera 
explícita, però saber què ve després de les imatges que s’han 
mostrat provoca rebuig en l’espectador, ja que es visiona la part 
més agressiva i dura dels abusos sexuals infantils. Això pot pro-
vocar un efecte contrari al desitjat, ja que en comptes d’afavorir 
al fet que les persones parlin dels abusos pot fer que aquestes 
rebutgin aprofundir en el tema per culpa de la negativitat que 
l’envolta.

4.1.4.- Campanyes de conscienciació

Fotogrames extrets de l'espot I see what you don't see (2011).

https://vimeo.com/17577296
https://vimeo.com/17577296
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Fotograma extret de l'espot The Invisible Child (2015).

The Invisible Child és un vídeo que forma part de la campan-
ya A Child is Crying creada per Transformation Powerhouse, un 
centre de rehabilitació per a dones que han patit abús sexual 
el qual presta el seu servei des de l’any 2002. El propòsit de la 
campanya és erradicar la vergonya que acompanya els abusos 
sexuals per tal que les víctimes vulguin revelar els abusos. Tam-
bé volen transmetre que els abusadors no són impunes i que el 
govern ha de prendre mesures per tal d’ajudar les víctimes. A 
més, pretenen que el logotip de la campanya, una màscara plo-
rant, esdevingui un símbol perquè les víctimes es sentin escolta-
des i amb suport. Durant la peça, diferents nenes menors d’edat 
expressen a través d’una veu en off els sentiments que tenen 
arran dels abusos, apareixent com a persones invisibles en la 
pantalla. En l’audiovisual es reflecteix com els abusos afecten 
diferents aspectes de la seva vida, com poden ser els estudis, 
les relacions socials i les addiccions. Al final de la peça, s’ex-
pressa que l’única persona que pot veure a la víctima és l’abusa-
dor, mitjançant plans que suggereixen abusos en curs. Al final 
del vídeo apareix informació sobre la campanya A Child is Cr-
ying, acompanyada del logotip, on es demana firmar la seva pe-
tició. El fet que la peça mostri els abusadors comporta que els 
espectadors percebin connotacions negatives sobre els abusos 
sexuals infantils. Juntament amb el logotip escollit per la cam-
panya, reafirma l’associació d’aquest tema a la violència i la tris-
tesa, consolidant-lo com a tabú. A més, és un vídeo amb finalitat 
de conscienciació, dirigit a persones que no han sigut víctimes, 
per tal d’aconseguir el seu suport, de manera que estigmatitza 
les víctimes.

https://vimeo.com/134190467
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Fotograma extret de l'espot Start to talk (2018).

Start to talk és la campanya que va presentae El Consell d’Eu-
ropa l’any 2018, en la qual es volia manifestar l’existència dels 
abusos sexuals infantils en els esports. La campanya es va pre-
sentar juntament amb un protocol amb mesures destinades a 
garantir el respecte dels infants i mostrar tolerància zero cap als 
abusos, amb recomanacions per entrenadors, pares i esportis-
tes. En l’espot de la campanya apareixen diferents esportistes 
menors d’edat narrant com els abusos es duen a terme i com 
se senten al respecte. El vídeo s’enfoca des del punt de vista 
de la víctima, visibilitzant que els abusos també poden ser per-
petrats per entrenadors i companys dels infants. Al final de la 
peça apareixen primers plans dels infants amb la boca tapada, 
on es fa referència al fet que els adults han d’ajudar als menors 
a trencar el silenci sobre els abusos sexuals. Un altre recurs de 
la campanya és una pàgina web on s’hi pot trobar un recull d’in-
formació sobre els abusos sexuals infantils als esports, a més 
d’entrevistes i articles de professionals on es parla de la violèn-
cia contra els menors. Aquesta peça va dirigida exclusivament 
a l’abús sexual infantil dintre de l’àmbit esportiu, de manera que 
exclou gran part de les víctimes, les quals són abusades en el 
seu entorn familiar i més proper. Així doncs, no és un model 
adient per tal de complir el meu objectiu d’arribar a un públic 
ampli. A més, promou que siguin els adults els que prenguin 
mesures per ajudar als menors, en comptes d’empoderar als in-
fants per tal que siguin ells mateixos els que vulguin revelar els 
abusos, sense haver de dependre del suport de cap adult.

https://vimeo.com/256584076
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Fotograma extret de l'espot The Mouse (2018).

The Mouse és part de la campanya Voicing CSA realitzada per 
The Truth Project, centre independent d’investigació sobre els 
abusos sexuals a menors. The Truth Project es dedica a entre-
vistar, a través de diferents mitjans, les víctimes dels abusos 
amb la finalitat de recollir dades que els permetin fer propostes 
al govern i altres institucions per tal de millorar els recursos i la 
situació de les víctimes. En la seva peça audiovisual The Mouse, 
il·lustren de manera metafòrica i en blanc i negre els abusos se-
xuals infantils, representant amb un ratolí com se senten les víc-
times dels abusos. A l’inici del vídeo s’utilitza la metàfora com a 
recurs per parlar dels abusos fins que cada cop les il·lustracions 
es van tornant més literals i mostren la realitat dels abusos se-
xuals infantils. Al final apareix un far que representa les institu-
cions que ajuden a les víctimes a revelar els abusos. Després es 
proporciona informació sobre els abusos i com participar amb 
el projecte. La voluntat d’aquest projecte és que les víctimes 
dels abusos s’auto considerin supervivents, no víctimes, per tal 
de poder superar el trauma. Tot i això, l’estètica del vídeo no és 
favorable per transmetre aquests valors. L’ús del blanc i negre 
sumat a l’agressivitat que es mostra durant el vídeo (vidres tren-
cats, sang, mutilació del ratolí…) exposa un conjunt que pot ser 
interpretat de manera negativa pels menors, independentment 
del missatge d’ajuda del final.

https://vimeo.com/235004702
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Fotograma extret de l'espot First Step (2013).

First Step és un espot realitzar per la companyia creativa Buck 
per a ChildLine, un servei 24 hores gratuït i confidencial que as-
sisteix telefònicament a joves menors de 19 anys per tal d’ofe-
rir un servei de teràpia i assessorament. Una de les finalitats 
d’aquest servei és atendre trucades d’infants víctimes d’abusos 
sexuals infantils. En el seu espot First Step es simula  una con-
versa com les que podrien rebre al servei telefònic, represen-
tant com és el tractament amb el menor i com se sent aquest 
a l'expressar els seus problemes. En el clip apareix una trans-
cripció d’una trucada en la qual un menor intenta explicar al seu 
interlocutor com se sent sobre els abusos sexuals. La transcrip-
ció és acompanyada per uns sons i uns gràfics que il·lustren 
i transmeten els sentiments de l'infant, enriquint el significat i 
els sentiments de les frases que apareixen a la pantalla. Aquest 
fet permet que l’espectador comprengui de manera més eficient 
i propera com se sent l’infant i com actuen els professionals 
que atenen les trucades. D’aquesta manera, els menors que han 
patit abús sexual infantil es poden sentir identificats amb el pro-
tagonista del vídeo i encoratjar-se a trucar. Això també permet 
que els infants entenguin en què es basa el suport i l’ajuda que 
aquestes línies ofereixen, a més de ser capaços d’identificar el 
que els està passant de manera autònoma, sense la necessitat 
de la intervenció de cap adult.

https://vimeo.com/65337755
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Tant en els curtmetratges com en les campanyes de conscienciació que 
tracten els abusos sexuals infantils normalment s’adopta un to dramàtic 
que provoca sentiments negatius i rebuig a parlar dels abusos. D’aques-
ta manera, s’afavoreix a la revictimització i es provoca una reafirmació 
del tema com a tabú. Aquestes peces mostren el punt de vista de les 
víctimes per tal que les persones sentin empatia amb elles, però aca-
ben creant l’efecte contrari a causa de la connotació de negativitat amb 
la qual són presentades. Això és degut al fet que generalment s’escull 
mostrar l’agressivitat dels abusos o mostrar la presència de l’abusador, 
en comptes de centrar-se en l’estat de la víctima, crear empatia i empo-
derar-la per tal que denunciï els abusos. Transmetre comprensió permet 
que tothom entengui que els abusos es poden tractar per tal de recupe-
rar una vida sense estigmatitzacions.

Les pel·lícules visionades, en canvi, mostren diferents històries relacio-
nades amb els abusos sexuals infantils, centrant-se en l'experiència per-
sonal d’aquests i en les conseqüències que aquests tenen tant en la 
vida de les víctimes com en el seu entorn. Normalment s’escull mostrar 
l’àmbit familiar i la situació de les víctimes per tal de sentir empatia amb 
aquestes i poder entendre com pensen i actuen. Tot i això, en alguns ca-
sos els pensaments i comportaments de les víctimes poden ser inter-
pretats de manera errònia, ja que aquestes solen ser representades com 
a figures romàntiques o sexualitzades objectiu del desig masculí, de ma-
nera que permet justificar erròniament el comportament dels abusadors 
amb el desig sexual incontrolable de la naturalesa masculina. Crec que 
l’adaptació d'històries sobre l’abús sexual infantil al cinema hauria de 
produir-se d’una manera molt més crítica, mostrant un posicionament 
més radical que es comprometi amb la denúncia dels abusos sexuals 
infantils, ja que és la forma més directa que la gent obtingui informació 
sobre aquest tema.

Els documentals opten per tractar la part posterior als abusos, parlant 
sobre els abusadors i com aquest son vistos i tractats per la societat. 
Analitzen diferents opinions sobre aquests, però sempre contemplant-ho 
tot des de un anàlisi a escala jurídica i institucional. Se centren en la in-
vestigació sobre la veritat dels fets i com aquesta investigació pot mar-
car el futur dels abusadors, remarcant la incertesa que s'estén en tots 
els casos d’abusos sexuals infantils. Els documentals desenvolupen de 
manera més profunda i visceral els abusos, ja que mostren la realitat 
d’aquests. A més, aquests solen ser els més crítics amb els abusos se-
xuals infantils, ja que la seva funció principal sol ser informar sobre 
els fets i denunciar-los. Crec que és necessari per a poder contemplar 
diferents aspectes del tema i obtenir tota mena d’informació per tal de 
poder crear una opinió pròpia. 

4.2.- Conclusions sobre els antecedents



73

Tots els antecedents audiovisuals exposats en el punt anterior tenen 
com a finalitat la voluntat de voler apropar la problemàtica dels abu-
sos sexuals infantils. Tots aquests solen centrar-se en els fets o en què 
passa posteriorment en l'àmbit jurídic, però mai en el pas intermedi que 
suposa que les víctimes revelin els fets i busquin ajuda. D’aquesta ma-
nera, sempre es parla dels fets, cosa que tothom sap que existeix, però 
mai en els recursos que estan a l’abast de qualsevol persona, com són 
les associacions i fundacions de suport a les víctimes. A més, a causa 
de l'escassetat de la mostra de la funció d’aquestes associacions, es 
crea un buit del convit a parlar. En l’afany d’arribar a tota la població per 
conscienciar-los de la presència dels abusos en la nostra societat i l’aju-
da que aquests necessiten, s’acaba provocant un oblit de la necessitat 
primordial de les víctimes: revelar els abusos.

La vergüenza es el legado que dejan todos los abusos. Es lo que 
garantiza que no salgamos de la oscuridad, y también es lo más 
importante que hay que comprender si queréis saber por qué las 

víctimas del abuso están tan jodidas. [...] La vergüenza es el motivo 
por el que no se lo contamos a nadie. Las amenazas funcionan cierto 

tiempo, pero no años. La vergüenza asegura el silencio, y el suicidio es 
el silencio definitivo.

Rhodes, 2019, p.70-71
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El fet més important per tal que les víctimes d’abús sexual infantil pu-
guin posar fi als abusos i a totes les conseqüències que aquests ge-
neren és el fet de revelar els abusos. Al parlar sobre aquests, es trenca 
el silenci que protegeix a l’agressor, motiu principal pel qual costa tant 
detectar els casos d’abús sexual de menors. L’abusador, mitjançant l’es-
tabliment d’un secret entre ell i la víctima, genera un pacte de confiden-
cialitat on la víctima se sent obligada a no parlar dels fets amb ningú 
altre, per tal de no “trair” a l’abusador. L’associació de la traïció amb el 
trencament del silenci és un dels fets que provoca que les víctimes se 
sentin còmplices dels abusos, tot i que aquestes no són culpables dels 
fets en cap moment.

Per aquest motiu, és molt important ensenyar als infants que guardar 
secrets no ha de provocar sentiments negatius a un mateix per tal que 
aquests s’encoratgin a expressar els seus sentiments i els motius de 
les seves emocions amb les persones del seu entorn. D’aquí sorgeix el 
concepte del convit a parlar, partint de la creació d’un entorn on els nens 
es sentin còmodes, respectats i escoltats. Un dels motius principals pel 
que les víctimes no revelen els abusos sol ser la por a no ser creguts, 
factor que afavoreix al secretisme i que acaba amb qualsevol possibili-
tat d’ajudar al menor. Parlar sobre els fets ajuda a la víctima a entendre 
que els abusos no van ser culpa seva, que aquests no són bons i que te-
nen solució, cosa que ajuda a tractar i millorar la situació de les víctimes.

La finalitat del convit a parlar és animar a les víctimes a què revelin 
els fets per tal de poder ajudar-les donant suport psicològic i jurídic. 
Avui en dia, les institucions que s’encarreguen d’oferir aquesta ajuda 
són les fundacions i associacions en contra dels abusos sexuals 
infantils. La seva tasca, a part d’oferir els seus recursos a les víctimes, 
és conscienciar, sensibilitzar i denunciar els abusos. Això provoca que 
normalment les seves campanyes s’inclinin cap a la sensibilització, un 
format que s’adreça a un públic que desconeix o té molt poca informació 
sobre els abusos sexuals infantils, per tal que els abusos tinguin més 
visibilitat a la societat. Aquest estil de campanyes deriva en una manca 
d’empatia cap a les  víctimes, ja que amb la mostra de continguts amb 
to negatiu i violent provoquen que aquestes siguin estigmatitzades per 
la societat, derivant en una sensació de vergonya i humiliació per part de 
les víctimes.

4.3.- El convit a parlar
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És necessària la presència de més espots com el de First Step realitzat 
per a ChildLine, en el qual es recrea una conversa entre un menor víc-
tima d’abusos sexuals infantils i un professional que li ofereix suport. 
Aquest estil d’anuncis fomenten que les víctimes es sentin còmodes i 
preparades per parlar al veure com es duu a terme el tracte amb els 
especialistes, a més de la llibertat i credibilitat per expressar-se. També 
són necessàries més iniciatives com el Experiences Shared (Experièn-
cies Compartides) proposat per The Truth Project, estudi independent 
sobre els abusos sexuals infantils del Regne Unit. En l’estudi s’ofereix 
a les víctimes compartir la seva experiència de manera anònima, sigui 
precencialment, per telèfon o de manera escrita. La finalitat d’aquesta 
iniciativa és poder recopilar una major quantitat d’informació sobre els 
abusos que els permeti poder fer propostes que afavoreixin la detecció i 
resolució d’aquests. Amb el permís dels participants i canviant les seves 
dades per protegir el seu anonimat, publiquen les experiències de les 
víctimes per tal que aquesta informació pugui arribar a més persones i 
conscienciar-les.

Ilustració de la iniciativa Experiences Shared.

https://www.truthproject.org.uk/experiences-shared?page=1
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L’estudi de disseny Lobo, conjuntament amb l’agència publici-
tària BBDO de Nova York, va realitzar l’espot The World of Autism 
(2015) per a la fundació Autism Speaks. La finalitat de l’anunci 
era reflectir en el vídeo els símptomes característics de l’autis-
me, per tal que els pares poguessin detectar si els seus fills en 
tenien. Per tal d’apropar a la gent a l’autisme, van crear un món 
basat en el testimoni d’un nen amb autisme, on van anar plas-
mant característiques del trastorn. Després, van crear un guió 
basat en el testimoni de la mare, on s’exposa una situació on 
el nen es va inquietar pel fet de no seguir la rutina per anar al 
supermercat i enfrontar-se a un camí desconegut. Un dels recur-
sos d’aquest projecte que trobo adients són l’ús de textures, que 
permet que el resultat visual sigui molt agradable i resulti acolli-
dor. També la narrativa i el guió, ja que expliquen uns fets reals 
de manera metafòrica i no revelen fins al final que estan parlant 
de l’autisme, provocant un major interès en l’espot.
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5.1.- Anàlisi dels referents formals

Fotogrames extrets de l'espot The World of Autism (2015).

https://www.youtube.com/watch?v=0idZghw97dc
https://www.youtube.com/watch?v=0idZghw97dc
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Fotogrames extrets de l'espot PSU - Christina Grozinger (2019).

Al 2019, sota la direcció de Guilherme Marcondes, Lobo tam-
bé va elaborar una altra campanya que consistia en una sèrie 
d’espots per a la Pennsylvania State University (coneguda com 
a PSU). Els anuncis mostraven la història d’alguns dels seus 
exalumnes els quals, gràcies a la seva formació i als recursos 
que els va proporcionar la universitat, han pogut triomfar en el 
camp de la investigació científica i la innovació tecnològica. En 
les peces s’utilitzen una sèrie d’il·lustracions amb textures incor-
porades, recurs que permet que la història sembli més propera 
i acollidora. A més, expliquen la història de manera narrativa, 
amb una veu en off que evoca a la narració d’un conte. Un cop 
s’arriba al fet innovador que han aconseguit els exalumnes, és 
quan es desvela que l’espot està realitzat per a la promoció de 
la universitat. Primer es mostra un fet personal que desvela una 
meta per al protagonista de l’anunci, després d’escoltar la seva 
història es revelen els recursos del protagonista, relacionant 
l’èxit i el progrés amb els recursos anunciats.

https://vimeo.com/345552116
https://vimeo.com/345552116
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Fotogrames extrets del videoclip de la cançó Young de Air Review (2014).

MiraRuido és un il·lustrador i animador conegut pel seu ús del 
collage en la creació d’escenes on hi ha acció i un element en 
contraposició que es mostra passiu davant l’acció. Alguns dels 
seus treballs es basen en la creació de videoclips, com el que 
va fer per la cançó Young del grup Air Review (2014) o el vídeo 
amb la lletra de la cançó Too dumb to die pel grup Green Day 
(2017). En aquests utilitza el collage per la creació de diferents 
escenes que il·lustren el que representen les cançons, a la vega-
da que incorpora la lletra escrita en les composicions en el cas 
del vídeo per Green Day. L’animació del collage i les transicions 
donen agilitat als vídeos i permeten crear atmosferes canviant 
la composició dels elements. D’aquesta manera, sumat a l'elec-
ció d’una peça auditiva adequada, pot contribuir a expressar els 
sentiments de les víctimes d’abusos sexuals infantils, per tal de 
fomentar l'empatia amb ells i afavorir el convit a parlar.

https://vimeo.com/93965105
https://vimeo.com/93965105


79

Fotogrames extrets del curtmetratge Tank (2014).

Nate Milton és un il·lustrador i animador que basa el seu tre-
ball en la realització de curtmetratges il·lustrats amb traçats a 
mà, utilitzant textures que permeten que les seves il·lustracions 
semblin més matèriques. Els seus curtmetratges Mom Sweater 
(2011) i Tank (2014) són referències útils pel que fa a l'estètica. 
Les il·lustracions presenten unes textures que, junt amb el traçat 
a mà alçada, resulta més proper per a l’espectador. Tot i això, 
aquestes peces tenen una paleta cromàtica massa fosca, que 
donen lloc a sentiments de melancolia i soledat, els quals s’hau-
rien d’evitar a l’hora de parlar sobre els abusos sexuals infanti-
ls. Aquest referent també mostra contorns negres en algunes 
de les seves il·lustracions, cosa que pot ser poc convenient per 
aplicar-la al meu disseny perquè denota límits i resulta massa 
agressiu en contrast amb els altres colors.

https://vimeo.com/75113851
https://vimeo.com/75113851
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Fotogrames extrets del video Filosofía Oriental - Kintsugi (2016).

El vídeo Filosofía Oriental - Kintsugi  (2016) realitzat per The school 
of life és un altre referent. The school of life és una organització 
que es dedica a publicar llibres i vídeos, entre altres funcions, 
centrats en l’autoconeixement, les relacions, el treball, la calma, 
la sociabilitat, l’oci i la cultura. En el seu vídeo sobre Kintsugi 
expliquen les bases i la història d’aquesta tècnica, que consisteix 
a reparar objectes (normalment de ceràmica) ajuntant les peces 
amb or per tal de donar valor a les imperfeccions (wabi sabi) 
i a la vida útil dels objectes. Aquest concepte de reparar amb 
or pot ser aplicat a altres conceptes més enllà dels objectes, 
com poden ser a les víctimes dels abusos sexuals infantils, com 
expliquen al reportatge La Revolución Fluorescente (2018). Els 
abusos sexuals no es superen, sinó que s’integren, reparant la 
ferida de les víctimes per tal de dotar de valor l’experiència i 
poder començar una nova vida. A més, em resulta interessant 
l’ús de la tècnica del collage, com un recurs per transmetre la 
integració del trauma.

https://www.youtube.com/watch?v=EBUTQkaSSTY
https://www.youtube.com/watch?v=EBUTQkaSSTY
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Fotogrames extrets del vídeo On melancholy (2015).

Hannah Jacobs va col·laborar amb The school of life amb la 
realització del curtmetratge On melancholy (2015) en el qual va 
il·lustrar i animar un text sobre la melancolia. Les il·lustracions 
animades estan realitzades amb materials que semblen 
analògics i recorden a les ceres. Això ens permet, gràcies a l’estil 
utilitzat, associar la temàtica del vídeo a temes i sensacions 
més pròxims i matèrics. Independentment de la veu en off, 
gràcies als visuals podem intuir la temàtica de la peça i algunes 
de les sensacions que aquest vol transmetre. Les transicions 
utilitzades contribueixen a lligar les diferents escenes del vídeo 
de manera més dinàmica i naturalitzada, incorporant aquestes 
en la narrativa i fent-les més subtils. Això pot ajudar a mantenir 
l’atenció en la peça audiovisual i al fet que tots els factors que 
hi apareguin tinguin un significat específic, havent de tenir més 
cura dels detalls.

https://vimeo.com/10306926
https://vimeo.com/10306926
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Crida ben fort, Estela! (2009) és un llibre escrit per Bel Olid, la qual 
va ser abusada durant la seva infància, per tal d’ajudar als infants 
a revelar els abusos sexuals infantils. El llibre té de protagonista 
l’Estela, una nena petita que mai es queixa quan li fan mal. Un dia, 
la seva professora li explica que ha d’expressar el seu malestar 
quan algú li fa alguna cosa que no li agrada o li molesta, i si no 
li fan cas, ha de cridar ben fort. Gràcies a aquest consell, l'Estela 
demana al seu tiet que deixi de fer-li les pessigolles que no li 
agraden, però com que aquest no li fa cas, ella crida “ben fort” i 
la família acaba entrant a l’habitació on es troben ella i el tiet. El 
conte està compost per text acompanyat de grans il·lustracions 
realitzades per Martina Vanda, en les quals utilitza paletes de 
colors càlids i freds per tal de plasmar els sentiments de la 
protagonista. La il·lustradora utilitza diferents textures per a fer 
les il·lustracions més matèriques, provocant una sensació més 
intensa i personal. Martina Vanda té un foto llibre titulat Je m’en 
vais (2005) el qual està compost per una sèrie d’imatges que 
combinen el collage amb la il·lustració, acompanyades de text 
en francès. El format collage permet crear composicions molt 
diferents per transmetre una sola temàtica: la partida, marxar 
d’un lloc.

Ilustracions del llibre Estela, crida ben fort! (2009).

http://www.martinavanda.com/estela-gritamuy-fuerte?tag=PictureBOOKS
http://www.martinavanda.com/estela-gritamuy-fuerte?tag=PictureBOOKS
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Imatges del fotollibre Je m'en vais (2005).

http://www.martinavanda.com/je-men-vais?tag=PictureBOOKS
http://www.martinavanda.com/je-men-vais?tag=PictureBOOKS
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Els referents consultats m’han permès establir tant un mètode de comu-
nicació com una estètica per al meu projecte audiovisual.

L’ús d’una estètica pictòrica amb textures permet crear una imatge més 
matèrica, aquesta proporciona una sensació que apel·la als sentits, de 
manera que pot despertar l'empatia en les persones. A més, l’estètica 
proporcionada per les il·lustracions i les textures permeten fer reminis-
cència a temàtiques infantils.

La tècnica del collage permet crear atmosferes concretes a partir d’ele-
ments de diferents orígens, proporcionant la possibilitat d’utilitzar dife-
rents tècniques per a aconseguir una estètica atractiva per tota classe 
de públic.

Pel que fa al mètode de comunicació, s’hauria d’elaborar un discurs que 
pugui ser representat de manera clara a visualment. D’aquesta manera, 
es pot percebre el missatge de manera directa, sense que el receptor del 
discurs necessiti tenir coneixements previs sobre el tema. 
 

5.2.- Conclusió sobre els referents formals
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Després d’analitzar els antecedents dels audiovisuals sobre abusos sexuals 
infantils i els referents més pertinents per tal de comunicar-los, vaig decidir 
prendre de referent principal l’espot de First Step realitzat per a ChildLine. 
En aquest parlen de l’abús sexual infantil focalitzant en el convit a parlar 
dirigit a les víctimes, mostrant els recursos dels quals aquestes disposen 
per tal de poder parar els abusos i transmetent les característiques que 
desenvolupen les víctimes.

És per aquest motiu que vaig prendre la decisió de representar el procés 
necessari d’una víctima d’abús sexual infantil per a revelar els abusos reco-
llit durant la recerca. D’aquesta manera, es mostren els símptomes desen-
volupats per les víctimes derivats dels abusos, proporcionant informació 
de prevenció a les persones al mateix temps que es genera empatia en les 
víctimes. 

Un altre fet a destacar en la peça és el paper de les fundacions i associa-
cions en contra dels abusos sexuals infantils, recurs principal per combatre 
els abusos, les quals tenen una gran necessitat de donar-se a conèixer de 
manera massiva. Per aquest motiu, l’espot necessita plantejar una estètica 
artística, atractiva i metafòrica per als espectadors. Això és degut al fet que 
aquests estan acostumats a campanyes que utilitzen un llenguatge massa 
directe i sobreexposat, que provoca reaccions de rebuig i incomoditat amb 
el tema.
 
El missatge i el llenguatge de l’audiovisual necessiten ser delicats i posi-
tius, per tal de transmetre que aquest és un tema del qual s’ha de parlar per 
donar-li visibilitat i que els abusos sexuals infantils tenen sortida. Aquest 
és un factor que permetrà que l’espot sigui dirigit tant a persones víctimes 
com a persones no víctimes, per tal que la campanya no estigmatitzi a les 
víctimes. 

En resum, els aspectes a tenir en compte per la creació del discurs de l’au-
diovisual seran el paper de les fundacions, els recursos que utilitzen els 
professionals per establir un convit a parlar i les característiques de les 
conseqüències dels abusos sexuals infantils en les víctimes. Per comu-
nicar aquests factors serà necessari l’ús d’un llenguatge basat en la part 
visual, per tal que l’audiovisual atregui l’atenció de les persones que el vi-
sualitzin i fomenti l'empatia amb les víctimes. A més, el to emprat haurà de 
ser positiu, per tal de no prolongar el tabú sobre els abusos sexuals infantils 
i que aquests no siguin associats a sentiment de culpa, tristesa o rebuig.

6.1.- Aspectes bàsics del projecte
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Per tal d'aportar informació sobre la part més pràctica del projecte, la qual 
es troba en fase de desenvolupament, s'inclou en aquesta versió de la 
memòria del projecte un petit tast del guió i l'storyboard de l'animació en 
els que s'està treballant.

El guió està inspirat en l'spot First Step de ChildLine, esmentat en l'anàlisi 
dels referents, i en el llibre Crida ben fort, Estela! de l'escriptora Bel Olid, víc-
tima d'abús sexual infantil. Per formar el relat de l'animació s'ha escollit el 
format de veu en off, en el qual una persona menor d'edat relata les seves 
sensacions abans, durant i després dels abusos. Amb l'ús de la primera 
persona és pretén fomentar l'empatia amb el que està sentint el personat-
ge protagonista, alhora que es vol incentivar al fet que les víctimes revelin 
els abusos sexuals infantils. Durant la narració es mostra l'agressivitat de 
l'impacte dels abusos en els menors sense mostrar-los de forma literal, per 
tal de no crear rebuig. A més, es crea la figura de la persona de confiança, 
algú amb qui poder explicar els neguits i amb qui trobar una solució sense 
por a ser jutjats. Amb aquesta figura és pretén conscienciar als adults de 
l'obligació d'ajudar als infants quan es detecta que aquests necessiten aju-
da, alhora que fomentar en les víctimes que busquin algú de confiança a qui 
demanar ajuda.

6.2.- Avanç del projecte

Ilustració realitzada per a l'storyboard del projecte
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Ilustració realitzada per a l'storyboard del projecte
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GUIÓ

A veces siento como si saliera de mi cuerpo y dejara de ser yo...
Me convierto en agua y soy parte del mar, con peces y otros ani-
males a mi alrededor.
Otras veces me convierto en aire y vuelo lejos, acompañando a 
los pájaros.
También he sido un árbol en un bosque, notando la lluvia entre 
mis hojas.
Pero también me gusta ser yo, saltando y jugando con mis ami-
gos y amigas.
---
Hubo un día que ser yo dejó de gustarme.
Por eso, cada vez me gustaba más salir de mi cuerpo.
Pero cada vez me costaba más hacerlo. 
Porque alguien hacía que mi cuerpo no fuera mío.
Me hacía cosas que me daban miedo.
Me hacía caricias en sitios muy escondidos de mi cuerpo.
Me hacía unas cosquillas que no me gustaban. 
Me decía que eso era un secreto que no podía contar a nadie.
---
Un día hablé con una persona que siempre me escuchaba y me 
daba confianza.
Y se convirtió en mi hada madrina.
Esta persona escuchó mis problemas y buscó ayuda.
Gracias a ella aquel alguien que me molestaba se marchó.
Gracias a ella, aprendí que los secretos sólo son buenos si te 
hacen sentir bien.
También me enseñó a gritarle a quien me hacía daño y no me 
dejaba ser yo, porque las personas que te quieren de verdad te 
respetan.
Y, cuando este alguien ya no estaba, pude volver a sentirme yo, 
árbol, viento y agua.
Así pude hacer que mi cuerpo volviera a ser mío.
Pude volver a querer ser yo.
---
*los adultos tenemos el deber de ayudar a los niños*
Fundació Vicki Bernadet
contra el abuso sexual infantil
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1) pla mig, 5 sec

El personatge protagonista es troba davant d’un 
mirall, toca/travessa la superfície d’aquest. 

veu en off:
A veces siento como si saliera de mi cuerpo y 
dejara de ser yo… 

3) gran pla general > pla general, 6 sec

El personatge protagonista vola pel cel juntament 
amb un grup d’ocells. Hi ha un zoom out per 
mostrar la escala, es mostra un cel molt gran i el 
personatge amb els ocells molt petits.

veu en off:
Me convierto en agua y soy parte del mar, con 
peces y otros animales a mi alrededor.

2) pla general > gran pla general, 8 sec

El personatge protagonista nada amb un banc de 
peixos en direcció ascendent per després sortir 
de l’aigua. Després els peixos es converteixen en 
ocells.

veu en off:
Otras veces me convierto en aire y vuelo lejos, 
acompañando a los pájaros. 



91

4) pla general, 5 sec

El personatge protagonista es troba assegut a una 
branca d’un arbre amb els braços estessos sota
la pluja. A la mateixa branca es troba un cargol 
arrossegant-se.

5) pla general, 5 sec

El personatge protagonista es troba a un 
gronxador amb un altre personatge menor, es 
grunxen d’un costat a l’altre de la pantalla, amb 
un moviment de cámara seguint-los de dreta a 
esquerra.

6) pla mig, 9 sec

El personatge protagonista es troba assegut 
davant d’un bassal, on es veu el seu reflexe. De 
sobte, el personatge llença una pedra/toca amb la 
mà a l’aigua, creant unes ones que fan que el seu 
reflexe desaparegui, la càmara s’apropa al bassal i 
apareixen unes mans negres al reflexe.

veu en off:
También he sido un árbol en un bosque, notando 
la lluvia entre mis hojas.

veu en off:
Pero también me gusta ser yo, saltando y jugando 
con mis amigos y amigas.

veu en off:
Hubo un día que ser yo dejó de gustarme.
Por eso, cada vez me gustaba más salir de mi 
cuerpo. Pero cada vez me costaba más hacerlo. 
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7) pla mig > pla general, 7 sec

El personatge protagonista es troba al mig de 
la pantalla, comencen a apareixer mans que 
l’intenten atrapar. Es mostra una gran quantitat de 
mans de color fosc envoltant al personatge.

8) primer pla, 7 sec

El personatge protagonista plora i es tapa la cara 
amb les seves mans. Es realitza un zoom in que 
passa del pla general on es veuen les mans a un 
primer pla on es veu la expressió del personatge.

9) primer pla, 5 sec

Es mostra un conjunt de mans del pla anterior que 
juntes formen una cara, a aquesta se li suma una 
altra ma fent el símbol de silenci.

veu en off:
Porque alguien hacía que mi cuerpo no fuera mío. 
Me hacía cosas que me daban miedo.

veu en off:
Me hacía caricias en sitios muy escondidos de 
mi cuerpo. Me hacía unas cosquillas que no me 
gustaban. 

veu en off:
Me decía que eso era un secreto que no podía 
contar a nadie.
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10) pla general, 8 sec

El personatge protagonista es troba en mig 
d’un grup de mans que l’acorralen. Una mà, de 
diferent color, apareix en pantalla per ajudar al 
personatge. Quan aquest l’agafa, les mans fosques 
desapareixen.

11) pla general, 7 sec

El personatge protagonista camina de la mà d’una 
dona adulta que l’està guiant. De sobte, quan 
el personatge deixa anar un moment la mà de 
l’adult, tornen a aparèixer unes mans negres que 
l’intenten agafar per darrere.

12) pla general, 7 sec

El personatge protagonista es gira i, en veure les 
mans negres seguint-lo, crida. Quan aquest crida 
apareix la figura d’un lleó cridan que provoca 
que les mans negres fugin espantades. Hi ha un 
moviment de càmera seguint la direcció del crit.

veu en off:
Un día hablé con una persona que siempre me 
escuchaba y me daba confianza. Y se convirtió en 
mi hada madrina.

veu en off:
Gracias a ella aquel alguien que me molestaba se 
marchó. Gracias a ella, aprendí que los secretos 
sólo son buenos si te hacen sentir bien.

veu en off:
También me enseñó a gritarle a quien me hacía 
daño y no me dejaba ser yo, porque las personas 
que te quieren de verdad te respetan.
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13) pla general, 7 sec

El personatge protagonista, de la mà del 
personatge adult, entra per una porta on es pot 
veure el nom de la fundació Vicki Bernadet.

14) pla detall, 7 sec

A la pantalla es veuen les mans del personatge 
protagonista dibuixant. Al dibuix apareixen tots 
els elements vistos al inici de l’spot: un ocell, un 
peix, un arbre i un gronxador. Després es veu com 
la mà escriu “Fundació Vicki Bernadet”, el qual es 
transforma en el logotip de la fundació. 

15) pla general, 5 sec

Apareix en pantalla l’eslogan de l’espot, es senten 
les últimes frases de la veu en off i apareix el 
logotip de la Fundació Vicki Bernadet.

veu en off:
Esta persona escuchó mis problemas y buscó 
ayuda. Gracias a esa ayuda pude volver a sentirme 
yo, árbol, viento y agua.

veu en off:
Así pude hacer que mi cuerpo volviera a ser mío. 
Pude volver a querer ser yo.

veu en off:
Fundació Vicki Bernadet



95

STORYBOARD

En l'storyboard es vol plasmar les transicions entre les accions narrades per la veu 
en off, procurant que els canvis en els sentiments del personatge protagonista 
també quedin reflectits visualment de manera contínua i naturalitzada. En les 
properes fases de producció, es treballarà les dominàncies cromàtiques de les 
diferents escenes de l'animació, les quals aniràn canviant per reflectir les diferents 
fases narrades per la veu en off. Això permetrà reflectir quines emocions sent el 
personatge abans, durant i després dels abusos, per tal d'accentuar el que ha de 
transmetre cada escena de l'audiovisual. Al final s'opta per la inclusió del logotip 
de la Fundació Vicki Bernadet, per tal de poder cedir l'audiovisual com a espot per 
a la fundació.



96

7.
-C

al
en

da
ri

29 de juny - 5 de juliol: preproducció
Etapa per finalitzar els elements de la preproducció: disseny de per-
sonatges, elaboració de la versió final del guió i de l’storyboard.

6 - 12 de juliol: producció 1a fase
Creació i preparació dels primers elements per a l’animació de l’au-
diovisual: edició digital del disseny dels personatges per articular-los 
i deixar-los enllestits per l'animació, recerca i producció dels mate-
rials necessaris per a la creació dels diferents escenaris de la peça.

13 de juliol - 2 d’agost: producció 2a fase 
Realització del material visual per la peça final: animació dels per-
sonatges amb els escenaris prèviament elaborats i creació de les 
diferents escenes necessàries per a la realització de l’espot final.

3 - 9 d’agost: producció 3a fase
Gravació i recerca dels efectes sonors per l'edició final de la peça 
audiovisual: recerca de banda sonora i sons per transmetre els dife-
rents ambients creats a les diferents escenes de l’audiovisual i gra-
vació de la veu en off que apareixerà en l’espot.

10 - 16 d’agost: producció 4a fase
Edició de la peça audiovisual: edició conjunta de la part visual amb 
la part auditiva de l’espot i realització d’una versió final de la peça. 
Aquesta s’haurà de revisar per tal de donar-la com a definitiva o rea-
litzar alguns canvis.

17 - 23 d’agost: últims retocs
Aquesta data està reservada per possibles imprevistos com per 
exemple la revisió i reedició de la peça audiovisual. També acabar 
de completar la documentació de la formalització de la memòria, 
que s'entregarà conjuntament amb el curt d'animació a l'inici de 
setembre.

Per tal de planificar les diferents fases del projecte que es duran a 
terme des de l'entrega de la memòria, el dia 8 de juliol, fins a la data 
d'entrega final d'aquest projecte, 7 de setembre, s'ha dut a terme 
l'elaboració d'un calendari de producció.

En aquest calendari està especificat els diferents períodes de temps 
que han sigut assignats per a cada tasca pendent del projecte fins a 
la seva finalització:
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Juliol

Agost

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

*A partir d'aquest apartat, tota la informació següent de la memòria 
ha sigut afegida posteriorment a la primera entrega de Juliol.



98

8.
-D

ec
is

io
ns

 f
or

m
al

s 
2 8.1.- Primera proposta

1 2

3



99

PRIMERA VERSIÓ ESTÈTICA

En la primera proposta estètica plantejada es 
proposava una barreja entre il·lustració i collage, per 
tal de representar la realitat d'aquests nens i com 
els afecta psicològicament a través d'elements 
fotografiats, i com els abusos els afecten a nivell 
psicològic i al seu desenvolupament durant la 
infantesa  a través d'elements il·lustrats i acolorits.

Aquest estil va acabar sent rebutjat degut al fet que 
la representació de menors utilitzant fotografies 
donava una connotació massa literal, perdent així el 
concepte que es buscava representar i potenciant  
l'estil més violent analitzat als antecedents.

Per aquest motiu, es va optar per la utilització 
d'un estil totalment il·lustrat, per tal de crear un 
llenguatge que connectés amb els infants i que no 
generés rebuig a visualment.

1) Esbossos d'una primera versió del guió il·lustrat.
2) Imatge de The Library of Congress, extreta de Flickr.
3) Concept art de la primera proposta estètica.
4) Il·lustració de Roland Topor.
5) Il·lustració de Moonassi.

4 5
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8.2.- Segona proposta

1

2

3
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SEGONA VERSIÓ ESTÈTICA

En la segona proposta estètica plantejada es 
proposa l'ús únic de la il·lustració per tal de 
representar el relat proposat amb una estètica 
més infantil i més matèrica, utilitzant la pintura per 
a dotar de textura l'animació.

Se centra en la creació d'un personatge infantil que 
pugui resultar amable per als infants, creat a partir 
de l'observació de diferents referents de dibuixos 
infantils de l'actualitat.

Per tal d'aconseguir textura en les il·lustracions i que 
la temàtica de l'animació resultés més introvertida 
i intimista, es va proposar l'experimentació amb 
diferents materials, per tal de trobar l'estètica més 
adequada per l'audiovisual.

1) Esbós d'una segona versió de guió il·lustrat.
2) Esbós d'una segona versió de guió il·lustrat.
3) Il·lustració de Damien Florébert Cuypers.
4) Il·lustració de Ward Brackett.
5) Il·lustració de Laura Bianchi (Loribi).

4 5



102

9.
-D

is
se

ny
 d

el
 p

er
so

na
tg

e 9.1.- Primers esbossos

Primers esbossos: proves de materials i estètica del personatge.
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Després de diverses proves per l'aspecte del personatge, es va fer una recerca de personatges tant 
de llibres il·lustrats com de sèries d'animació per tal d'establir quines qualitats físiques devia tenir el 
personatge de l'animació, per tal de ser més visualment atractiu per als infants.

D'aquesta manera, es va establir una sèrie d'eleccions estètiques per tal de seguir provant l'estètica del 
personatge de manera més acotada.

Creació d'un personatge amb proves de materials i gamma cromàtica.
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9.2.- Recerca de referents
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1) Esbós propi del personatge Minimoni, del llibre "¡Jugamos con Minimoni!", creat per la il·lustradora Rocío Bonilla.
2) Esbós propi del personatge Nico, del llibre "Abuelos, pirañas y otras historias", creat per la il·lustradora Rocío Bonilla.
3) Esbós propi del personatge Henry, de la sèrie "The day Henry met...", creat per l'artista Gilly.
4) Esbós propi del personatge Lily, de la sèrie "Lily's driftwood bay", creada per Colin Williams.
5) Esbós propi del personatge Asha, de la sèrie "Asha",  creada per Jordi Sunyer.
6) Esbós propi del personatge Pii, de la sèrie "Saari", creat per la il·lustradora Veronica Lassenius.
7) Esbós propi del personatge Pikkuli, de la sèrie "Pikkuli", dissenyat per Sanni Lahtinen.
8) Esbós propi del personatge Mya, de la sèrie "Mya Go", creada per l'artista Gilly.
9) Esbós propi del personatge Mei, de la sèrie "Minty la fada", creada per la il·lustradora Àfrica Fanlo.
10) Esbós propi del personatge Dana, de la sèrie "L'illa del far", il·lustrada per Pilarín Bayés.
11) Esbós propi del persoantge Lara, de la sèrie "Lara, qué fem?", dissenyada per Santiago Jiménez.
12) Esbós propi del personatge Pau, de la sèrie "Energèdits", dissenyat per Didac Cuevas.
13) Esbós propi dels personatges d'Estela i Helena, del llibre "Crida ben fort, Estela!", il·lustrades per Martina Vanda.
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L'anàlisi dels diferents personatges va permetre 
poder establir una sèrie de característiques entre 
aquests per poder escollir quines s'ajustaven més 
a les necessitats del projecte.

D'aquesta manera, els referents es van reduir a 
tres: la Minimoni, creada per la il·lustradora Rocío 
Bonilla, en Henry, creat per l'artista Gilly, i l'Estela, 
il·lustrada per Martina Vanda.

Escollint els elements més rellevants de cadascun 
dels personatges, es va poder donar pas a la 
creació d'un nou personatge propi per l'animació.

D'aquesta manera es va establir la decisió de crear 
un personatge amb el cap rodó i ulls grans, a més 
d'unes galtes marcades. També es va establir 
l'estil d'il·lustració: el personatge hauria d'estar 
delimitat per una sèrie de línies que formessin el 
seu contorn i acolorit a l'interior.

Esbossos propis dels personatges.
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9.3.- Creació del personatge.

Esbossos: creació del personatge.
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PRIMERA VERSIÓ DEL PERSONATGE

A l'hora de crear el personatge per la peça, es volia 
potenciar un aspecte que fos molt expressiu, per 
tal de poder plasmar de forma visible els canvis 
de l'estat d'ànim del personatge protagonista 
durant l'audiovisual. 

A més, per tal que qualsevol s'hi pugui sentir 
identificat,  s'ha buscat mantenir un aspecte 
androgen, de manera que no es pugui classificar 
al personatge en cap gènere i pugui despertar 
empatia a un major nombre d'infants. Per 
aquest motiu, a l'hora d'escollir altres aspectes 
com la vestimenta del personatge o la gamma 
cromàtica, també s'ha tingut en compte aquest 
concepte.
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SEGONA VERSIÓ DEL PERSONATGE

Després d'il·lustrar el personatge amb 
diferents materials de dibuix, es va decidir 
deixar de banda el dibuix "analògic" per passar 
al dibuix digital, ja que el personatge no tenia 
la textura desitjada i donava la sensació de 
ser massa pla.

En passar al pla digital, el disseny del 
personatge va patir uns petits canvis que van 
afavorir l'estètica, passant a un dibuix més 
amable amb línies més arrodonides. També 
es va decidir fragmentar les extremitats del 
personatge per tal de poder animar-lo amb 
més facilitat.

El dibuix digital va permetre guanyar més 
dinamisme i trobar una nova manera de 
treballar les textures desitjades: l'ús de 
pinzells personalitzables i el joc amb les 
transparències dels elements.

D'aquesta manera es va establir un nou 
estil, on les transparències juguen un paper 
important per representar la notorietat dels 
diferents elements durant l'audiovisual, a 
més de permetre la creació d'un efecte de 
superposició diferent.

Esbossos: creació del personatge.
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Per l'elecció de la gamma cromàtica, es van fer diverses 
proves il·lustrant les diferents escenes. En conjunt, 
les escenes quedaven desconnectades de les altres, 
creant una atmosfera totalment diferent i inconnexa 
entre escena i escena. Per aquest motiu, es va decidir 
fragmentar la gamma cromàtica en tres blocs: món 
d'imaginació del personatge protagonista, relat sobre 
els abusos sexuals infantils i solució del problema 
buscant ajuda.

Al primer bloc d'escenes, es volia mostrar la imaginació 
de l'infant com a representació de la infantesa, 
remarcant la innocència dels nens. Al segon bloc, es 
volia representar l'angoixa de l'infant durant els abusos, 
però sense mostrar aquests de manera explícita, per tal 
de mostrar com aquests destrueixen la infància dels 
nens. Al tercer bloc, es volia representar com, buscant 
ajuda en aquells en qui confiem i ens escolten, es pot 
sortir de l'abús sexual infantil.

Així doncs, la gamma cromàtica va ser reduïda a dos 
colors: blau i taronja. Amb el blau es volia representar 
la imaginació del personatge i amb el taronja el món 
real on es troba aquest. A part, es va decidir utilitzar el 
negre i el  lila fosc per tal de recrear l'atmosfera dels 
abusos sexuals infantils, trencant així amb els colors 
de les escenes anteriors i posteriors.
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10.1.- Gamma cromàtica

Primeres proves de gamma cromàtica.
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Ús del color blau com a color predominant, ja que l'escena 
és part de la imaginació del personatge. Apareixen tocs 
taronges a la imatge per crear contrast amb el blau i evitar 
que la imatge quedi plana,  a més d'utilitzar-lo per poder 
relacionar els sentiments del personatge en l'escena amb 
els de les últimes escenes.

Ús del color negre i el lila fosc per tal de trencar amb 
l'atmosfera de l'escena anterior. Aquests dos colors anul·len 
la imaginació i llibertat del personatge i el tornen  d'un color 
més fosc per transmetre com els abusos s'apoderen de la 
vida dels nens. Aquesta gamma també ens permet, afegint 
un toc de llum, realçar la innocència del personatge en vers 
la moral de l'abusador.

Ús del color taronja per transmetre calidesa i esperança. 
Trenca amb les tonalitats fosques de les escenes anteriors 
i busca representar la calidesa d'aquells qui ajuden als 
nens que han patit abusos sexuals infantils, tant les 
persones de confiança com les persones que treballen a 
les associacions i fundacions contra l'abús sexual infantil.



114

10.2.- Guió il·lustrat final
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En el guió il·lustrat final es pot apreciar totes 
les decisions formals preses: l'ús dels colors, 
els plànols finals, les textures que s'utilitzaran 
en l'animació i l'ús de les opacitats per crear 
profunditat en la imatge.

Imatges del guió il·lustrat final amb la gamma cromàtica incorporada.
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10.3.- Il·lustració

Imatge de la preparació del personatge per a la seva posterior animació.
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IL·LUSTRACIÓ DEL PERSONATGE

En decidir que la creació del material per l'animació es 
realitzaria de manera digital, les il·lustracions de tots 
els elements de l'audiovisual es van realitzar amb el 
programa Adobe Photoshop. 

Primer es va realitzar una il·lustració lineal dels 
elements, la qual va ser posteriorment fraccionada 
per tal de poder crear articulacions i poder animar el 
personatge a After Effects de manera més pràctica.

Després es va afegir color utilitzant diferents opacitats 
de forma individual a cada fracció del personatge. 
D'aquesta manera, es va crear una capa per a cada 
element del cos del personatge, per tal de poder 
exportar el cos i articular-lo amb el programa Adobe 
After Effects.

També es va dur a terme el mateix procediment amb 
les diferents expressions facials del personatge, 
creant diferents boques, ulls i celles per tal de poder 
expressar al màxim les emocions del personatge.

Captures de pantalla del mateix frame al programa After Effects
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Captura de pantalla del programa After Effects.

10.4.- Animació



119

ANIMACIÓ DEL PERSONATGE

Per dur a terme l'animació del material il·lustrat, es 
va escollir utilitzar el programa Adobe After Effects. 
Aquest programa havia estat utilitzat personalment 
amb anterioritat per crear animacions de motion 
graphics, però mai abans per realitzar animacions de 
personatges.

Per animar la peça es va importar tot el material 
creat  i preparat a Photoshop a After Effects i es va 
anar animant en diferents composicions, separant el 
material per escenes i després disposant aquestes 
composicions en una composició final.

Tant el personatge protagonista com el personatge 
femení que l'ajuda van ser animats utilitzant un plug-
in per After Effects anomenat Duik Bassel. Aquesta 
eina permet la creació d'articulacions, les quals es 
poden moure mitjançant un controlador, de manera 
que totes les capes de l'articulació es poden controlar 
amb només una capa, sense haver de retocar-les 
individualment.

Captures de pantalla del mateix frame al programa After Effects
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Fragment de fotograma de la peça final.

10.5.- Edició

EDICIÓ FINAL DE LA PEÇA

La composició final elaborada a After Effects ha sigut 
exportada i editada amb Adobe Premiere, on s'ha fet 
tota l'edició de so de la peça. 

La part sonora està composta per una veu en off i 
diferents sons recollits de bancs de sons de lliure ús. 
La veu en off narra el guió, representant el personatge 
protagonista narrant la seva pròpia història sobre els 
abusos sexuals infantils d'una manera metafòrica. Els 
diferents sons escollits es poden dividir en dos tipus: 
sons per crear atmosfera i sons representatius. Els 
sons per crear atmosfera són aquells que transmeten 
les sensacions de cada escena, les emocions del 
personatge. Altrament, els sons representatius són 
aquells que representen el so d'allò que es pot veure 
en la imatge, com són els ocells, el mar, la pluja, 
els gronxadors... Tots els sons recollits a la peça, a 
excepció de la locució de la veu en off, són adquirits 
de l'arxiu gratuït freesound.org.

També s'hi ha afegit al final del vídeo una cartel·la de 
tancament, on pareix l'eslògan del vídeo seguit del 
logotip de la Fundació Vicki Bernadet. Aquest logotip 
ha sigut inclòs per tal de poder presentar-li la peça a 
la fundació per al seu ús.
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Fotogrames de la peça audiovisual final.
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Fotogrames de la peça audiovisual final.
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Aquest projecte m'ha permès poder aprendre a 
gestionar un projecte de llarga durada, ja que tots els 
projectes elaborats fins ara han tingut com a durada 
màxima tres mesos.

La gestió d'aquest no ha sigut la òptima per al meu 
gust, ja que degut a l'estat d'alarma i al confinament 
el projecte s'ha vist afectat. El contacte amb 
professionals és una part fonamental del projecte  que 
s'ha vist molt afectada, ja que es van haver de cancelar 
entrevistes i la comunicació amb els profesionals no 
ha pogut ser la prevista. També ha sigut un problema 
en l'àmbit emocional, ja que a vegades no tenia ànims 
per posar-me a treballar en un projecte tant important.

Un cop acabat el projecte, crec que podria millorar 
aguns aspectes de l'animació de la peça final, ja que 
era la primera vegada que treballava amb animacions 
de gran envergadura, però tot i així estic satisfeta amb 
el resultat i aquest fet m'ha permès aprendre molt.

Tot i aquests inconvenients, crec que el resultat pot 
ser de servei per les associacions que lluiten en contra 
del abús sexual infantil, i realment pot colaborar a 
normalitzar aquest tema perque deixi de ser tabú.

També estic orgullosa d'haver dedicat el meu Projecte  
de Final de Grau a un tema com aquest, ja que crec 
d'aquesta manera es contribueix a posar el focus del 
disseny en les causes socials, ajudant així a canviar la 
nostra societat.

Fragment de fotograma de la peça audiovisual final.
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