CRITERIS I ORIENTACIONS EN RELACIÓ AL PROTOCOL DE PREVENCIÓ I
ACTUACIÓ D’ABÚS DE MENORS

1. Atesa la situació provocada per l’aparició de denúncies d’abusos a menors a
diferents llocs, l’any 2016 el Bisbat de Terrassa va elaborar un protocol que
contenia uns criteris i orientacions d’actuacions per prevenir tot tipus d’abús a
menors i establir els passos que cal prendre en cas d’un possible delicte. Els
criteris presentats van ser elaborats tenint present la normativa de la Santa Seu
continguda en el document Normae de gravioribus delictis i en les disposicions
del Sant Pare i de la Congregació per la Doctrina de la Fe que li són aplicables.
El Sr. Bisbe el va aprovar després de reflexionar-ho en els organismes diocesans
pertinents.

2.

El Sant Pare Francesc va convocar a Roma una trobada amb motiu “La
protecció dels menors a l’Església” els dies 21-24 de febrer de 2019. A la
clausura de la trobada el Sant Pare va afirmar que “l’objectiu principal de
qualsevol mesura és el de protegir els menors i impedir que siguin víctimes de
qualsevol abús psicològic i físic”. A més, i com a fruit del treball de la trobada, es
van establir 21 punts de reflexió entorn al tema en qüestió. El número 1 és
“establir un vademècum pràctic en el que s’especifiqui els passos a seguir per
l’autoritat en tots els moments claus de l’aparició d’un cas”; i el número 6 “revisar
periòdicament els protocols i normes per salvaguardar un ambient protegit per
als menors en totes les estructures pastorals”.

3.

En la base de la redacció d’aquests criteris i orientacions es troba la visió
evangèlica de l’amor que troba en Jesucrist la seva plenitud tot mostrant que
l’amor de Déu és infinit i el porta a donar la vida per la salvació de la humanitat.
Des d’aquesta orientació l’acció de l’Església ha de cercar sempre i per damunt
de tot la salvació i el bé de cada persona tot respectant la seva integritat com a
fill de Déu.

4. Aquests criteris i orientacions han de ser aplicats a les parròquies de la diòcesi
així com també a altres institucions i grups que estiguin en contacte amb menors
i la responsabilitat dels quals recaigui sobre la pròpia diòcesi o parròquia. Els
àmbits als quals pertoca són: la catequesi parroquial d’infants i adolescents, els
centres d’esplai o agrupaments, moviments infantils i juvenils i altres realitats
d’Església que treballen amb menors, les colònies i convivències amb menors,
el reforç escolar, les escolanies parroquials, les corals infantils i les celebracions
sagramentals.

5. El rector de la parròquia o el responsable del grup té l’obligació que aquests
criteris i orientacions siguin coneguts i aplicats en aquells àmbits de la vida
pastoral en els que hi hagi treball amb menors.

6. En compliment de la Llei 26/2015 “de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia”, el rector de la parròquia com a responsable
jurídic s’ha d’assegurar que totes les persones que estan en contacte amb
menors a través de les activitats pastorals ja siguin ministres ordenats,
seminaristes, catequistes, monitors, responsables, o qualsevol altra persona, no
tingui antecedents penals per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Per poder-ho garantir el rector haurà de disposar d’un certificat negatiu del
Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots ells, d’acord amb la legislació
vigent i en tot cas aquest certificat tindrà una vigència màxima de tres anys.

7.

En relació amb la prevenció, cal tenir present les següents orientacions pel
que fa a cada un dels àmbits pastorals:
Àmbit dels espais:
- les classes o aules i despatxos en el que es realitzen les activitats pastorals
han de tenir la màxima visibilitat des de l’exterior,
- sempre que sigui necessari parlar individualment amb un menor cal fer-ho en
un espai visible.
Àmbit de les relacions:
- cal que l’equip responsable de cada àmbit d’activitats amb menors estigui
format almenys per dues persones adultes,
- cal evitar qualsevol tipus de tracte preferent amb un menor (obsequis, etc.) així
com també desplaçaments a soles,
- evitar qualsevol tipus d’actitud, comentari, o contacte físic, que pugui ser mal
interpretat, així com vetllar que a les converses no s’utilitzi mai llenguatge obscè
o de connotació sexual.
Àmbit de les activitats:
- informar sempre als pares de qualsevol incidència que afecti el seu fill,
- vetllar a les sortides i colònies perquè es mantinguin les normes d’educació i
civisme necessàries, que les habitacions de nois i noies estiguin separades,
- en les convivències, colònies o sortides que comportin dormir fora, cal tenir
present que a les habitacions on dormen menors, si han de dormir adults per
vigilar-los, han de ser sempre dos o més.
Àmbit específic del ministre ordenat:

- respecte a la confessió sagramental i l’acompanyament espiritual amb menors
cal tenir present les orientacions anteriors que li corresponguin,
- preservar l’espai personal de la rectoria evitant que entrin menors sols.
Àmbit de les noves tecnologies i les xarxes socials:
- no enviar missatges ni mantenir converses amb menors excepte en grups ja
creats i amb la presència d’altres adults responsables,
- no publicar informacions i fotografies o imatges que puguin ser mal
interpretades,
- en el cas que es publiquin imatges o fotografies de menors cal tenir autorització
per escrit dels pares.

8.

En el supòsit que un ministre ordenat, catequista, monitor o alguna altra
persona ha estat coneixedora d’una conducta inapropiada, ho ha de comunicar
immediatament al rector de la parròquia, el qual ho posarà en coneixement tant
aviat com sigui possible del Vicari General, el qual continuarà el procediment
segons les disposicions canòniques i civils. Si fos necessari es pot comunicar
directament al Vicari General al telèfon de les oficines del Bisbat número
937337120 o per mitjà d’un e-mail al bcristau@bisbatdeterrassa.org

9. Els Vicaris Episcopals i els Arxiprestes vetllaran pel coneixement d’aquestes
orientacions a les parròquies del seu territori i en faran seguiment del seu
compliment.
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