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INFANTS VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ÀMBIT FAMILIAR  

 

La Fundació Institut de Reinserció Social - IReS treballa des de l’any 1969 en 
l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius en situació de risc 
social o amb dificultats socioeconòmiques. Els àmbits d’actuació són:  

• Acció social en el sistema judicial 
• Inclusió social 
• Infància, joventut i família, i 
• Violència familiar i de gènere 

 
També duu a terme activitats de sensibilització de la societat i d'incidència en els 
poders públics, així com accions de recerca, innovació i formació.  
 
L'any 2008, la fundació va atendre 15.880 persones.  

Quan una dona és  víctima de la violència de gènere els seus fills i filles també 
reben les conseqüències  

Des de l’any 1989 treballem amb infants víctimes de violència de gènere en l’àmbit 
familiar, víctimes invisibles de la violència masclista. Infants que conviuen en un 
ambient de violència, d’agressions físiques i psicològiques. Víctimes diferents a la 
mare que necessiten tractament especialitzat.  
 
L’any 2008 a Catalunya hi va haver més de 30.000 infants víctimes de violència de 
gènere en l’àmbit familiar, i 6.850 a les Illes Balears.                                                                                  
Lamentablement només un 3% reben atenció. 
 
Les conseqüències de conviure en un ambient de violència es tradueixen en: 
 
Alteracions físiques: dificultats en el desenvolupament físic, trastorns del son i de 
l’alimentació... 
Alteracions emocionals: ansietat, estrès, baixa autoestima, depressió, dificultat per 
expressar emocions... 
Dificultats conductuals: agressivitat, submissió, aïllament, manca d’habilitats per 
resoldre conflictes i per prendre decisions, dificultats de concentració i d’atenció, 
alteracions en el rendiment escolar (alt o baix per una autoexigència desmesurada)... 
 
La Fundació Institut de Reinserció Social - IReS mitjançant el programa Mentories 
ofereix atenció psicològica i educativa a infants d’entre 4 i 18 anys i al seu adult de 
referència, majoritàriament la mare. El tractament es fa individualment i en grup, i dura 
un any com a mínim. Amb infants es treballa per prevenir la repetició de conductes 
violentes i superar el dolor que viuen o han viscut i amb les mares se’ls ofereixen 
recursos per ajudar a l’infant i enfortir el vincle. 
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La Fundació Institut de Reinserció Social - IReS s’ha marcat com objectius donar a 
conèixer aquesta problemàtica, incidir en els poder públics i incrementar l’atenció 
especialitzada adreçada a aquests nens i nenes. Per donar compliment a aquests 
objectius hem dut a terme les següents accions:  
 

• Cerca exploratòria adreçada a conèixer quants infants són víctimes de la 
violència de gènere en l’àmbit familiar a Catalunya. Cerca desenvolupada a 
l’any 2007 i  que adjuntem a l’annex 1.  
 

• Tres reunions d’experts a Barcelona (2008), Palma de Mallorca (2009) i Madrid 
(2009). Adjuntem a l’annex 2 els programes i les conclusions de cadascuna 
d’elles.  

 
• Informes anuals sobre l’evolució en el nombre d’infants víctimes a Catalunya i 

Balears adjuntats en l’annex 3.  
 

• Conveni entre la Fundació Institut de Reinserció Social - IReS i Save the 
Children per desenvolupar les jornades tècniques i portar a terme accions de 
sensibilització. Conveni entre la Fundació Institut de Reinserció Social - IReS, 
Save the Children i el Ministerio de Igualdad per l’elaboració d’un vídeo  i un 
web de sensibilització.  

  
• Campanya de sensibilització sobre aquesta temàtica amb el nom Jo també vaig 

ser invisible. Les activitats es concreten en una exposició itinerant, material 
gràfic i el web www.apadrinafuturs.com. A l’annex 4 aportem materials gràfics i 
el seguiment a la premsa 

 
• Campanya Miran’s. Annex 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apadrinafuturs.com/
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Partint d’aquest plantejament demanem que s’incorporin al projecte de Llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència les següents propostes desenvolupades 
per la Fundació Institut de Reinserció Social – IReS i ratificades en les diferents 
reunions d’experts:  
 
1. Els infants que conviuen amb situacions de violència de gènere a l’àmbit 

familiar han de ser considerats víctimes directes. El fet de supeditar les 
necessitats de les nenes i nens a les de la seva mare fa que s’invisibilitzin les 
conseqüències que la violència de gènere té sobre aquests infants. Considerem 
necessari que la llei incorpori serveis especialitzats d’atenció a aquests infants i les 
seves mares a fi que, un cop detectada la situació de risc puguin rebre una atenció 
adequada. Evitant així, que es consideri que l’infant es troba en una situació 
constitutiva de desemparament, ja que si les seves mares no han pogut protegir-
los i garantir els seu drets, no ha estat perquè siguin incapaces, sinó perquè són 
víctimes de violència i necessiten suport especialitzat per poder complir la seva 
funció com a mares. 

 
2. Proporcionar serveis d’atenció psico-educativa específica i especialitzada 

per aquests nens i nenes i les seves mares. Considerem que dins de la 
distribució de competències pròpies que tenen les diferents administracions 
autonòmiques i locals, cal fer una aposta comú per potenciar els serveis específics 
i l’accés de les mares i dels infants. Proposem que aquests recursos d’atenció 
contemplin la vessant psicològica i educativa tant per als infants víctimes de 
violència de gènere com per a les seves mares. 

 
3. Incorporar formació especialitzada en aquesta problemàtica a nivell de 

violència de gènere i a nivell d’infància, en tots els serveis que treballin en 
l’atenció de dones víctimes de violència de gènere o ens els dispositius adreçats a 
la protecció dels infants. 

 
4. Incorporar un/a professional de l’acció social als jutjats de violència de 

gènere que assessori a les mares i les derivi cap a serveis d’atenció específica.  
 
5. Recollir de forma sistematitzada les dades sobre els infants implicats en les 

situacions de violència de gènere a l’àmbit familiar. Proposem que totes les 
forces i cossos de Seguretat de l’Estat amb competències en denúncies per 
violència de gènere incorporin als atestats les dades relatives als fills i filles menors 
que viuen amb la mare i que se’ls doni el tractament informàtic necessari perquè 
s’incorporin a les estadístiques de violència contra les dones, de manera que es 
visibilitzin i es pugui actuar en conseqüència. Això implica, alhora, unificar  criteris 
comuns en les bases de dades dels diferents sistemes informàtics de les 
Administracions públiques. 

 
 
 
 
 
Barcelona, 9 de febrer de 2010 


