
32  | Societat Dijous, 23 de març del 2023  |

Les denúncies relacionades amb 
la violència sexual per delictes co-
mesos per nens menors de 14 anys 
han crescut el 94% en els últims 
set anys. Pràcticament s’han du-
plicat, segons les dades de la Con-
selleria de Drets Socials. La majo-
ria de denúncies a nens han des-
cendit, però la violència sexual –ja 
sigui a través de les xarxes, les 
 violacions i tocaments no consen-
tits– és l’acte delictiu que més ha 
crescut entre aquestes edats pri-
merenques. Aquests delictes no 
arriben als jutjats: els menors són 
inimputables perquè es considera 
que no tenen prou consciència 
quan delinqueixen. 

La falta de suport de les famí -
lies, la precarietat laboral dels pa-
res, imitar comportaments de 
nois més grans o l’abús de les 
pantalles des de petits són factors 
que expliquen aquest comporta-
ment, segons els especialistes. 
«No s’han d’etiquetar com a de-
linqüents. Són nens atrapats pel 
buit que busquen experiències 
adrenalítiques», explica un psicò-
leg que els atén. De fet, el 83% dels 
menors no tornen a reincidir. 

En els últims set anys, la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA) ha atès 
més de 7.000 nens menors de 14 
anys (i les seves famílies) que han 
comès algun delicte, una xifra que 
s’ha mantingut estable en els 
 últims anys. Les denúncies contra 
la llibertat sexual són les que més 
han crescut, seguides de l’asset -
jament (+56%) i els delictes greus 
contra les persones (+9%). La 
resta han disminuït. 

La violència sexual no és el de-
licte més habitual: suposa el 
8,8% (637) de tots els que come-
ten els nens però, tot i així, s’ha 
disparat. Dels 53 delictes sexuals 
registrats el 2015 s’ha passat a 
103 el 2022. La directora general 
de la DGAIA, Ester Cabanes, creu 
que les xifres són fruit de la sen-
sibilització social. «Un tocament 
o una conducta sexual inapropi-
ada que abans passava inadverti-
da i que es deia que eren jocs de 
nens, avui es denuncia», explica. 

Això permet atendre les víctimes 
que abans callaven, però també 
reeducar els nens. Cabanes apun-
ta que part d’aquests delictes es 
produeixen a través de les xarxes. 
«Els pares en són més consci-
ents: fan captures de pantalla 
dels vídeos o dels missatges que 
s’envien i els casos arriben a la 
justícia amb proves», insisteix. 

El càstig només ho empitjora 

Segons els experts, és molt im-
portant que aquests nens no pas-
sin pels jutjats. «No se’ls ha d’e -
tiquetar com a delinqüents; estan 
en procés de desenvolupament. 
Generaríem cercles de retroali-
mentació negativa i cada vegada 
respondrien d’una manera més 
violenta. Cal educar-los, respon-

sabilitzar-los i saber fins a quin 
punt estan sols, desmotivats o 
tenen problemes de funciona-
ment psicològic», insisteix Jorge 
Tió, psicòleg i psicoterapeuta de 
la Fundació Sant Pere Claver, que 
treballa amb menors condem-
nats i inimputables derivats per 
la Generalitat. Cabanes compar-
teix la seva opinió. «En aquests 
casos el càstig no és la solució, 
perquè no tenen cons ciència del 
delicte: eduquem en la responsa-
bilitat i sense estigma, que no se 
sentin culpables, sinó que enten-
guin la gravetat del que han fet i 
que no tornin a fer-ho», explica 
la directora.  

Com passa amb els menors 
que sí que són condemnats, 
aquests nens també solen haver 

patit traumes mal gestionats: 
abusos sexuals, violència de gè-
nere a casa o la pèrdua d’un refe-
rent. «Un delicte greu als 10 o 12 
anys significa que els està pas-
sant alguna cosa. Reaccionen a 
les seves pors i inseguretats 
anant de gamberros per la vida 
perquè necessiten sentir-se més 
segurs, pateixen un mal intern 
que han de treure. Si anem amb 
càstigs no aconseguirem res», 
segueix Cabanes.  

Una realitat que Tió confirma. 
«El masclisme també n’és un ele-
ment clau. Els arriba propaganda 
que els fa sentir més forts. Són 
petits homes atrapats per una 
màscara de fortalesa. Se salten un 
procés d’aprenentatge per con-
vertir-se en homes». n

Els nens denunciats per delictes 
sexuals es dupliquen des del 2015 

La Generalitat atribueix l’augment a la sensibilitat social. «Ara es denuncia el que  
abans passava inadvertit», afirma Ester Cabanes, directora general de la DGAIA.

INFÀNCIA

ELISENDA COLELL 
Barcelona

PER TIPUS DE DELICTE
En % del total

En nombre

El 2015 El 2022

3,1% Violència filioparental 2,7%

Robatori amb violència9,0% 4,4%

Danys13,6% 10,0%

Contra la propietat (sense violència)29,5% 22,6%

Contra les persones (lleu)17,5% 7,6%

Contra les persones (greu)19,0% 19,7%

Contra la llibertad sexual5,4% 10,1%

Assetjament10,8% 16,7%

Altres2,8% 6,3%

EVOLUCIÓ DELS DELICTES

DELICTES DE MENORS INIMPUTABLES A CATALUNYA

 Delictes contra la llibertad sexual  Altres delictes
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El final del canvi d’hora a la 
Unió Europea no té data. Mal-
grat que el 2019 la Comissió 
Europea i el Parlament Euro-
peu es van comprometre a po-
sar fi a aquesta pràctica, els go-
verns dels Estats membre no 
sembla que vagin per feina. Els 
experts de la Barcelona Use of 
Time Iniciative confiaven que 
Espanya, que assumirà la pre-
sidència del Consell de la Unió 
Europea al segon semestre del 
2023, utilitzés aquesta posició 
per posar a l’agenda el final del 
canvi d’hora i es consensués 
amb els Estats membre un ca-
lendari. No serà així. Espanya 
no portarà el tema a l’agenda, 
segons fonts del Govern.  

La Barcelona Use of Time 
Iniciative ja tenia assumit el no. 
Marta Junqué, cocoordinadora 
de la plataforma, explica que a 
l’última reunió que van mante-
nir amb el Ministeri d’Afers Es-
trangers per demanar-los que 
posessin el tema sobre la taula, 
se’ls va dir que «havien sonde-
jat els Estats membre i que no hi 
havia consens sobre aquest te-
ma per posar-lo a l’agenda du-
rant els sis mesos de presidèn-
cia espanyola».  ¿En quin as-
pecte no hi ha consens entre els 
Vint-i-set? En el detall de com 
s’ha d’executar aquest final de 
la reforma horària. És a dir, amb 
quin horari ens quedem (el 
d’hivern o el d’estiu) i en quina 
franja horària queda cada Estat 
membre si s’acorda anar amb 
l’horari natural. A Espanya li 
correspondria, per exemple, 
l’horari del Regne Unit. També 
a França, a Portugal i a Bèlgica. 
No es tracta només de canviar 
l’hora, sinó de plantejar una re-
forma més ambiciosa. «Un mal 
final seria acabar amb el canvi 
d’hora però que cada país se-
guís en la seva actual franja ho-
rària, en molts casos no natural, 
i que ens quedéssim amb l’ho-
rari d’estiu. Un bon final seria 
suprimir el canvi d’hora, que 
cada país se situés en la franja 
horària que li correspon natu-
ralment i que ens quedéssim 
amb l’horari d’hivern», resu-
meix Junqué. n

Espanya no durà 
a debat la fi del 
canvi d’hora en la 
seva presidència 
europea
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