mirIs CaP A UNA ALTRA BANDA
aPUGIS el volum de la tele
És un aSsuMPTE familiar

CONSENTEIXIS EL MALTRACTAMENT INFANTIL

La violÈncia contra la infÀncia És cosa de toTs
L’actual situació d’aïllament augmenta el risc dels infants a patir maltractaments a les seves llars. Factors
com l’amuntegament als habitatges i l’estrès familiar provocat per la incertesa o la pèrdua de treballs, units
a l’absència d’agents externs que puguin detectar situacions de violència (Serveis Socials, pediatres i
professors), fan augmentar la vulnerabilitat dels menors.

Cada persona i la
societat en el seu
conjunt tenen la
responsabilitat de
garantir el benestar
de la infància

Què és el maltractament
a la infància?
“És una acció, omissió o tracte
negligent, no accidental, que priva
el nen o la nena dels seus drets i
benestar, que amenaça o interfereix
en el seu adequat desenvolupament
físic, psíquic o social i els autors del
qual poden ser persones, institucions
o la mateixa societat”.
Observatori d’Infància
El maltractament causa patiment i
estrès, i s’associa amb trastorns del
desenvolupament cerebral primerenc.

quins són elS DIFERENTS TIPuS de maltractament infantil?
Maltractament emocional: acció, normalment de caràcter verbal, o actitud cap a un
infant que provoquin, o puguin provocar-li, danys psicològics. Per exemple: rebutjarlo, ignorar-lo, infondre-li terror o desatendre les seves necessitats afectives. És el més
difícil de detectar.
Maltractament físic: acció voluntària que provoca o pot provocar lesions físiques en el
nen o la nena, malalties o risc de patir-les.
Abús sexual: comportament en el qual un nen és utilitzat per un adult o per un altre
menor com a mitjà per obtenir estimulació o gratificació sexual. Inclou conductes amb
o sense contacte físic.
Negligència: cura inadequada del nen o desatenció de les seves necessitats i els
deures de guarda i protecció. Per exemple, descurar la seva higiene, alimentació o el
seu estat de salut.
L’exposició a la violència de gènere també s’inclou entre les formes de maltractament
infantil.

què he de tenir en compte si sospito d’un cas de maltractament?
El maltractament a la
infància a espanya
és més freqüent DEl
QUE PENSeM
Almenys 40 nens pateixen violència
en l’àmbit familiar cada dia, i una de
cada dues denúncies contra la llibertat
sexual té un menor com a víctima.

TOtS ESTeM OBLIGAtS
PeR LlEi A NOTIFICAR-hO
Si sospites que a la porta del
costat s’està produint un cas de
maltractament infantil o si detectes
una possible situació de risc en el teu
entorn més proper, no miris cap a un
altre costat. Posa-ho en coneixement
de les autoritats. Hi ha un nen que
està patint i tots estem obligats a
notificar-ho. Així ho diu la llei. Junts
podem posar fi al maltractament.

Com ho he de notificar?
Contacta:
Amb els Serveis Socials d’Atenció Primària o el jutjat de
guàrdia del teu municipi.
Amb els cossos i forces de Seguretat:
Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de la Policia
Nacional. Tel.: 091
Telèfon Infància respon, gratuït i permanent. Tel.: 116111

Perquè un infant que està
essent maltractat rebi
ajuda, algú ho ha
de notificar
Si tens sospites, notifica-ho. Les
autoritats competents i els professionals d’atenció especialitzada
s’encarregaran de verificar-les.

Els ciutadans
tenim un paper
decisiu a l’hora d’alertar les
autoritats i els professionals
d’atenció directa d’un
possible cas de violència a
la infància. Tots hem d’estar
atents i actuar
amb urgència.

i si sOc un infant?
Si tens entre 6 i 17 anys i tens
problemes a casa, contacta amb la
Fundació ANAR per mitjà del seu
web anar.org via XAT o EMAIL
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