
• Elaborar una estratègia integral de lluita contra la violència envers els infants que consideri totes les 
formes de violència i abordi la prevenció, la protecció, la detecció, l’actuació i la restauració dels drets.

• Crear una comissió interdepartamental responsable de portar a terme l’estratègia catalana de prevenció i pro-
tecció dels infants contra la violència. 

• Elaborar una enquesta de prevalença per disposar d’un diagnòstic de la situació de violència contra la infància, 
per edat, zona, col·lectius, etcètera.

• Implementar una campanya pública de sensibilització per promoure la tolerància zero amb la violència 
contra la infància.

• Adaptar el telèfon d’Infància Respon de la Generalitat de Catalunya a les necessitats dels infants; per 
exemple, creant un xat de WhatsApp, per garantir als nens, nenes i adolescents canals de denúncia i notificació segurs, 
accessibles i adaptats a la situació d’aïllament

• Implementar el RUVI (Registre unificat de violències contra la infància) entre tots els departaments que 
poden recollir dades dels infants..

PROPOSTES PER REDUIR LA 
VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS
ELABORAR UNA ESTRATÈGIA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
ENVERS ELS INFANTS

MODIFICAR EL CODI CIVIL DE CATALUNYA

FORMACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA

CREAR UN TORN D’OFICI PER ALS INFANTS VICTIMES DE VIOLÈNCIA

• Derogar la referència a la “facultat de correcció” dels progenitors, que s’inclou dins l’apartat 4 de l’arti-
cle 236-17 del Codi civil de Catalunya. 

• Posar en marxa formació en parentalitat positiva amb perspectiva de gènere en els cursos de prepa-
ració al part, postpart i als programes de salut del nen sa perquè pares i cuidadors aprenguin pautes de criança i 
estratègies educatives sanes i allunyades de la violència, de manera que tinguin eines per gestionar els problemes 
de comportament dels seus fills i reconèixer les seves necessitats.

• Incloure en el currículum assignatures obligatòries d’educació afectiva i sexual, ciutadania digital i pre-
venció de totes les formes de violència, i formar els docents en detecció de les diverses formes de violència.

• Estudiar els programes internacionals de prevenció amb acreditada validesa científica per dissenyar la 
proposta catalana de prevenció de la violència, amb especial atenció a les estratègies proposades per l’INSPIRA.

• Crear un torn d’ofici als col·legis d’advocats especialitzat en nens i nenes víctimes de violència per 
assegurar la presència d’un advocat especialitzat en les Barnahus (model d’atenció integral en què tots els de-
partaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre).


