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La protecció dels infants des del paradigma dels drets 

10 compromisos d’acció 
 

Secretariat de Missió Ampliat – Província L’Hermitage 
Barcelona, 3 de març de 2016 

 
El 20 de novembre de 1989, en el marc de l’Assemblea General de 

l’ONU, s’aprova la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels 

Infants. La Convenció incorpora dos conceptes no desenvolupats fins el 

moment: l’interès superior del nen i la importància d’escoltar i tenir en 

compte l’opinió dels infants, en tot allò que els afecti.  

El Maristes, conscients de les necessitats dels nens i les nenes d’avui, 

rellegim la nostra pràctica educativa a la llum dels drets de la infància. 

La Convenció sobre els Drets dels Infants configura un nou estatut: els 

infants passen a ser considerats subjectes actius de drets. La 

consideració d’aquests drets es defineix i organitza en blocs específics 

(“les quatre p”):  

- Drets de promoció: per a un correcte desenvolupament com a 

persones. 

- Drets de prevenció: com a necessitat de ser cuidats per evitar 

en la mesura del possible qualsevol situació de perill.  

- Drets de protecció: davant qualsevol tipus d’explotació i/o 

marginació. 

- Drets de participació: per a poder decidir sobre allò que els 

afecta com a individus i com a part d’un col·lectiu. 

 

1. Els Maristes continuem avançant en l’aplicació i en el desenvolupament dels protocols propis 

davant qualsevol tipus d’abús als infants i difonem activament en els nostres centres la 

campanya internacional “Trenca el silenci”, encaminada a prevenir i a actuar davant dels 

abusos sexuals.  

2. Treballem anualment en tots els centres maristes la Jornada Internacional sobre els Drets dels 

Infants (20 de novembre). L’equip directiu de cada centre assumeix la responsabilitat de 

difondre entre tota la comunitat educativa i amb total transparència totes les accions que es 

portin a terme en el marc de la defensa dels drets dels infants.  

3. Els centres Maristes impulsaran cicles de conferències, oberts a les famílies, a la comunitat 

educativa i a la societat en general per generar cultura sobre la prevenció i l’acció en matèria 

d’abusos sexuals.  

4. Organitzem sessions específiques de treball amb els infants i joves sobre els abusos sexuals. 

Assegurem espais per treballar la prevenció on ells siguin els protagonistes.  
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5. D’acord amb els nostres protocols interns, oferim eines didàctiques per treballar la prevenció a 

l’escola i en família. 

6. Tenim una actitud activa d’escolta i habilitem canals per facilitar la comunicació i la denúncia, 

a través de la pàgina web www.maristes.eu/15 i l’adreça electrònica maristes.15@maristes.org  

7. Prioritzem en tot moment l’acollida a les víctimes d’abusos sexuals i els donem el suport 

necessari en la seva realitat concreta. 

8. Tots els centres maristes assumeixen el compromís de posar en marxa accions per tal 

d’assegurar i promoure la participació activa dels alumnes en la vida dels centres.  

9. Assegurem el treball conjunt família - escola en l’àmbit de la prevenció dels abusos sexuals. 

Informem les famílies sobre les accions que estem emprenent i els oferim canals actius de 

participació amb una clara voluntat de transparència. 

10. Intensifiquem les relacions amb institucions de proximitat i internacionals per assegurar la 

unitat d’acció i garantir ponts de comunicació entre totes les parts implicades per tal de 

potenciar la prevenció i el treball en xarxa. 

 

Aquests 10 compromisos impliquen la revisió i millora constants de les normes, mesures i accions tant 

en el marc dels centres educatius com en l’àmbit de les famílies. 

Amb la signatura d’aquest document tots els centres educatius maristes de Catalunya, França, Grècia i 

Hongria,  impulsaran el debat amb els diferents actors socials per continuar avançant en la defensa 

global dels drets dels infants. 
  

 

 
Membres del Secretariat de Missió 

ampliat (d’esquerra a dreta): 

Christophe Schietse (AMC – França), 

André Déculty, Llorenç Claramunt 

(Fundació Champagnat – Catalunya), 

Ramon Rúbies, Pau Tristany (MISZ – 

Hongria), Mateos Levantinos 

(ΣΜΑΕΛ – Grècia) i Gabriel Villa-

Real) 

 
Trencar el silenci 
Tema central de la revista “Maristas siglo XXI” nº 9, març 2016 
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