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1. Què passa?



1. Què passa?

COMUNITAT

(Consell Català de l’esport, 2019)



1. Què passa?

COMUNITAT

1/3 8%

Alguna forma d’assetjament
sexual

Formes severes d’assetjament sexual

• L’entrenador mostra interès sexual en l’esportista 

• Fa petons als llavis a l’esportista

• Proposa relacions sexuals a l’esportista a canvi 
......de privilegis o sota amenaça

(Martin & Juncà, 2004)



(Martin & Juncà, 2016

1. Què passa?



“Un comportament cap a un individu o un grup d’individus que inclou

comportaments sexualitzats (verbals, no verbals o físics) amb intenció o 

sense, legal o il·legal, basats en un abús de poder i confiança i que és 

considerat per la víctima o per un espectador com a no-desitjat o 

coercitiu”.

Què és la violència sexual a l’esport?

Alexander, K., Stafford, A., & Lewis, R. (2011). The experiences of children participating in organized sport in the UK. Edinburgh: 

Dunedin Academic Press, pàg 61. 

https://www.research.ed.ac.uk/portal/files/7971883/experiences_children_sport_main_report_wdf85014.pdf

Què és l’abús sexual? 

L’abús sexual comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit,

(inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició per mitjà de violència, 

d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional) de relacions

sexuals, amb independència de la relació que la persona agressora pugui 

tenir amb la víctima.

2. De què parlem? 



Què és l’assetjament?

L’assetjament sexual defineix qualsevol comportament verbal, no verbal 

o físic no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi

l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn 

intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Xantatge sexual (Quid pro quo o d’intercanvi), que és el produït 

en situació de jerarquia i se sol·licita un favor sexual a una altra 

persona (generalment en situació subordinada) i la condiciona 

amb la consecució d’algun benefici o decisió que afecta el 

desenvolupament de la seva vida laboral o carrera esportiva.  

2. De què parlem? 



Fases procés de grooming

https://gencat-my.sharepoint.com/personal/pedronaserra_gencat_cat/Documents/Documents/Documentos/Classe/Formacions%20varies/Violencies%20sexuals/PWP%20i%20material/La%20violència%20sexual%20s%20l'esport.sombraCAT.mp4


2. De què parlem? 

Llei Orgànica, 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la 
infància i l’adolescència enfront de la violència i les implicacions 
en l’àmbit esportiu. 

Regula les actuacions com a mesures de protección als àmbits: 

Ámbit familiar, educatiu, serveis socials, àmbit sanitari, Mitjans 
de comunicació i tecnològics, forces de seguretat, operadors 
jurídics i àmbit esportiu i d’oci.

Concreta mesures específiques al món Esportiu: 

1. Protocols

2. Obligacions específiques

3. Formació

Concreta mesures genèriques: 

1. Deure de comunicació qualitat

2. Certificat negatiu del Registre de Delictes Sexuals



Obligacions Específiques per les ENTITATS: 

- Aplicar protocols

- Implantar un sistema de monitorització (per assegurar 
implementació dels protocols)

- Designar la figura del Delegat o Delgada de protecció 
(25/12/2021 entra en vigor)

Funcions: 
- Informar i donar suport en qualsevol situació de violència

- Difusió i compliment dels protocols

- Realitzar periòdicament avaluacions de riscos

- Etc. 

- Adaptar mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de 
discriminació

- Fomentar la participació activa i la comunicació entre entitats 
esportiva i progenitors, tutors, etc. 

2. De què parlem? Llei 8/2021



3. Formes de violència sexual

COMUNITAT

(Consell Català de l’esport, 2019)



4. De la percepció als fets



4. De la percepció als fets



http://sha.olympic.org/home_es.html

https://gencat-my.sharepoint.com/personal/pedronaserra_gencat_cat/Documents/Documents/Documentos/Classe/Formacions%20varies/Violencies%20sexuals/Pacto%20de%20estado/Videos%20per%20treballar/Ashly_COI.mp4


ACTIVITAT

• Quin rol juga el poder en la violència sexual?

• Per què creieu que l'agressor ha escollit aquesta

esportista?

• Quan l'esportista s'adona que ha estat víctima de 

violència sexual?

• Quins indicis ens poden fer pensar que l'esportista pateix

una situació de violència sexual?





Què tenen d’especial aquestes 

figures? 

Què fan les entitats o les institucions 

quan es produeixen aquests fets? 



6. Què ho permet. Creences? 

1. L’esport és moralment pur

2. Fair play: explicat a esportistes i infants però no a 

entrenadors.

3. L’esport és un àmbit on es justifica el privilegi masculí 

per sobre del femení. 

4. Les institucions són apolítiques i així ha de ser. No 

posicionament. 

5. El tabú del sexe a l’esport.



7. Fases procés de grooming

Selecció de la 

víctima potencial

Construcció

d’amistat i

confiança

Aïllament, 

control, lleieltat

Inici abús i

assegurar secret

• Analitza quin esportista és

vulnerable

• Comprova si és una persona 

susceptible a ser abusada

• Inicia amistat

• És amable

• …

(Brackenridge, 2001: 35)



7. Fases procés de grooming

“Era molt afalagador, em sentia 

una privilegiada perquè em 

cuidava moltíssim. Estava 

encegada, enganyadíssima. El 

veia com un amic.”

Testimoni

(Consell Català de l’Esport, 2019)



7. Fases procés de grooming

Selecció de la 

víctima potencial

Construcció

d’amistat i

confiança

Aïllament, 

control, lleieltat

Inici abús i

assegurar secret

• Fa sentir especial

• Donar regals i recompenses

• Passar temps junts

• Escoltar

• Ser persistent

• Inici de xantatge

• …

(Brackenridge, 2001: 35)



7. Fases procés de grooming

“Quan ets víctima no tens 

escapatòria possible. El procés 

anterior està perfectament 

planificat, i és molt curós. Abans 

d’atacar et deixa absolutament 

aïllat”. 

Testimoni

(Consell Català de l’Esport, 2019)



7. Fases procés de grooming

“Em va fer creure que jo tenia un 

caràcter feble. I me’l vaig creure.”                                                                                                                            

Testimoni

(Consell Català de l’Esport, 2019)



7. Fases procés de grooming

Selecció de la 

víctima potencial

Construcció

d’amistat i

confiança

Aïllament, 

control, lleieltat

Inici abús i

assegurar secret

• Nega l’accés a agents 

socialitzadors, malmet 

amistats...

• Restringeix accés a la família, 

amistats del món esportiu i de 

fora

• Busca la desesperació de la 

persona a partir del premi i 

càstig

• Comprova el compromís

• …

(Brackenridge, 2001: 35)



• Procés de preparació de la víctima, la família i l’entorn

esportiu.

Monsters don’t get close to children, 
nice guys do

(Wyre, 200:53)

Poder i reconeixement 

dins el club

Intel·ligents 

i sociables



7. Fases procés de grooming

Selecció de la 

víctima potencial

Construcció

d’amistat i

confiança

Aïllament, 

control, lleieltat

Inici abús i

assegurar secret

• Apropament gradual en zones 

on els límits sexuals són 

ambigus

• Si l’esportista no accepta 

l’acció: “l’última vegada no em 

vas dir el mateix”

• Ser manipulatiu: “m’ho deus, és 

l’últim que em pots fer...”

• Oferir protecció: “No ho 

explicaré, és el nostre secret”

• Desacreditar: “els altres no ho 

entendran” o “ningú et 

creurà”…

• Amenaçar a la víctima: “si ho 

expliques et faré fora de 

l’equip...”

(Brackenridge, 2001: 35)

© Pedrona Serra



8. Actuacions de prevenció i detecció
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8. Actuacions de prevenció i detecció

• 1. Declaració de principis

• 2. Protocol d’actuació

• 3. Codis de conducta i normatives

• 4. Figura del delegat o delegada de protecció

• 5. Jornades formatives, tallers i xerrades 

• 6. Campanyes institucionals (19 nov / 25 nov)

(Consell Català de l’esport, 2019)



1. Declaració de principis

• Reconegui l’existència de violència sexual dins el context 

esportiu

• Mostri suport a les persones supervivents

• Reconegui públicament que cal prevenir, detectar i 

abordar la violència sexual a la nostra entitat. 

(Consell Català de l’Esport, 2019)



2. Elaborar protocols d’actuació

• 1. Compromís institucional

• 2. Objectius del protocol

• 3. Àmbits d’aplicació
• On, qui, quan?

• 4. Identificació de situacions i conductes

• 5. Procediments d’actuació
• 5.1. Procediments

• a) procediment per a conductes d’assetjament

• b) procediment per a altres conductes masclistes

• 5.2. Principis i garanties comunes a tots els procediments

• 6. Fase inicial del procediment. Presentació de la 
denúncia i inici de les actuacions

• 7. Difusió del protocol



Creem un protocol per la nostra 
organització?
1. Busca protocols que et puguin servir d’exemple.
2. Quines definicions surten als protocols trobats?
3. Quins circuits d’actuació defineixen?
4. Quines conductes defineixen?

ACTIVITAT



Alguns exemples: 



Objectius protocol

• Prevenir les situacions d’assetjament i abús sexual en les 

organitzacions esportives. 

• Protegir a qui participa en les activitats esportives, tant a infants i

adolescents com al personal contractat, voluntari i en pràctiques. 

• Ajudar a detectar les situacions de assetjament i abús sexual, que

poden patir les persones que realitzen pràctica esportiva.

• Facilitar el procediment per comunicar i notificar els supòsits d’indicis

o certesa de situacions d’assetjament i/o d’abús sexual. 

© Pedrona Serra



Recordem els Conceptes

• Violència sexual a l’esport: “Un comportament cap a un individu o un 

grup d’individus que inclou comportaments sexualitzats (verbals, no 

verbals o físics) amb intenció o sense, legal o il·legal, basats en un 

abús de poder i confiança i que és considerat per la víctima o per 

un espectador com a no-desitjat o coercitiu” 

• Abús sexual “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit, (inclosa 

l’exhibició, l’observació i la imposició per mitjà de violència, d’intimidació, de 

prevalença o de manipulació emocional) de relacions sexuals, amb independència 

de la relació que la persona agressora pugui tenir amb la víctima

• Assetjmanet sexual “defineix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no 

desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar 

contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, 

humiliant, ofensiu o molest”



Procediment



Elaborar codis de conducta i normatives

• Relacions sanes, transparència i bon tracte

• Espais utilitzats

• Dades, imatges i xarxes socials

• Trucades a adolescents

• Desplaçaments

• Dormir fora de casa (estades, competicions,...)

• Obsequis

• Tractaments de fisioteràpia, massatges, visites  

mèdiques,…

• Pre-monitors/es menors d'edat



Codis de conducta i normatives

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Codis de conducta i normatives

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Codis de conducta i normatives

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Codis de conducta i normatives

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Recursos



Pautes davant revelació

Com hem de reaccionar 
davant la confessió? 

▪ Creure a la persona que fa la confessió

▪ Mantenir la calma.

▪ Si és major d’edat, recomanar-li que presenti la queixa.

▪ Si és menor d’edat, dir-li que el responsable és la persona adulta o la persona 
de més edat, no ell o ella.

▪ Fer-li saber que sortirà endavant.

▪ Assegurar-se que no ha patit ferides.

▪ Protegir a la víctima.

▪ Fer-li sentir orgull d’haver-ho explicat.

▪ Acceptar els sentiments de la persona afectada.

▪ Expressar-li afecte valorant la situació i les seves necessitats.



Pautes davant revelació

• Discreció

• Transparència

• Mínima intervenció necessària

IMPORTANT 



Pautes davant revelació

Oferir un espai adequat (tranquil i segur)

Tenir cura de la persona

Escoltar

Ajudar a la persona a pensar
i organitzar les seves idees

ACOMPANYAR
(Consell Català de l’Esport, 2019)



Actuacions de prevenció

• Declaració de principis

• Elaborar protocol

• Elaborar i difondre codis de conducta i normatives específiques

• Crear delegat o delegada de protección (obligat a partir del 25 

de desembre de 2021)

• Organitzar jornades, tallers, xerrades, FORMACIÓ

• Suport a les campanyes institucionals (ex. 19 nov, 25 nov…)

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Recomanacions

• COMUNICAR de forma clara “els límits” en les relacions 

interpersonals

• EVITAR la concentració de poder

• CANVIAR l’entrenador o entrenadora 

• COMPTAR amb la col·laboració de supervivents de violència sexual

• OBSERVAR i preguntar sobre les dinàmiques de les relacions en el 

grup

• TRENCAR l’aïllament. Més d’una persona adulta.

• INVESTIGAR comportaments i/o situacions anòmales

(Consell Català de l’Esport, 2019)



Materials i eines



Guia

• Consell Català de l’Esport (2019). La violència sexual en 

l’esport: (re)conèixer, parlar i actuar. 

(Consell Català de l’Esport, 2019)(Consell Català de l’Esport, 2005)
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