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TRENCA EL SILENCI
Elements de la campanya

És el missatge central de la campanya el nucli de la nostra 
proposta. El silenci que aquí es planteja ens incomoda, ens 
angoixa i ens fa sentir sols i desprotegits. Per això és impor-
tant trencar-lo! Les lletres de la paraula silenci s’estan tren-
cant com a símbol enèrgic i contundent de fer desaparèixer 
allò que ens fa mal. Parlar i trencar el silenci ens allibera. Per 
fer-ho, tenim el suport de les persones que ens estimen i ens 
acompanyen, i a qui podem explicar què ens passa.

TRENCA EL SILENCI

DONA-LI LA VOLTA! NO ESTÀS SOL!
És l’element que dóna continuïtat al missatge anterior. Dóna-li 
la volta! ens interpel·la a transformar la situació, a passar del 
silenci a l’expressió d’allò que sentim i ens succeeix. Donar 
la volta a allò que ens fa mal a nosaltres o als altres vol dir 
enfrontar-nos a les nostres pors i parlar.

És un missatge clar i en positiu: tens al teu voltant persones 
de confiança a qui pots demanar ajuda. Cada infant des de la 
seva realitat ha de ser capaç d’identificar quines són les per-
sones de confiança a qui poder recórrer per demanar ajuda i 
protecció. Els educadors i educadores de les escoles maristes 
són al costat dels infants i els joves. 

Aquest document vol ser una guia per explicar tots els elements de reflexió i els missatges que volem destacar entorn 
del lema TRENCA EL SILENCI, amb l’objectiu de facilitar la difusió de la campanya de prevenció de l’abús sexual dels 
infants i joves.

Al costat negre el nen està trist: la posició de la boca ens porta 
ràpidament a entendre que alguna cosa li pot estar passant. El 
color negre de fons ens pot evocar por o tristesa. En contraposi-
ció, el blau és el color de la confiança i la tranquil·litat, element 
que ens dona pistes per capgirar la situació.

El nen està somrient. Presuposem que està content i ha deixat 
enrere el malestar i el neguit. El somriure demostra seguretat. 
De tot plegat els infants i joves han de sortir-ne reforçats. El blau 
lluminós del fons ens aporta tranquil·litat i serenor. 

Silueta trista de l’infant Silueta somrient de l’infant
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Els infants i joves han de ser conscients que el seu cos els pertany. Cal explicar clarament quines són les parts del cos que no s’han 
de deixar tocar perquè són considerades privades o íntimes. S’ha de reforçar la capacitat i el dret dels infants a l’hora de dir NO a 
contactes inapropiats i no desitjats i fugir de situacions no segures.

Els infants i joves poden percebre que alguna cosa no està bé, però potser no saben com explicar-ho ni a qui dir-ho. És responsa-
bilitat dels adults estar atents a les seves necessitats i preguntar-los si els passa alguna cosa, des de la presència i l’escolta activa.

Idea clau que cal que els infants tinguin interioritzada. En el cas del pòster, el nen és conscient que pot demanar respecte pel seu 
cos però només ho pensa, no s’atreveix a verbalitzar-ho. És important ajudar l’infant a establir un límit clar sobre el que és una part 
del cos íntima i, per tant, ha de ser respectada. 

La promoció i protecció dels drets dels infants són responsabilitat dels adults. Tot i així, no podem protegir-los constantment. Per 
això, l’infant o el jove ha de ser conscient que sempre pot comptar amb nosaltres per demanar-nos ajuda.

En les relacions entre infants i joves i els adults encara s’estableix un model de poder basat en la creença, per part d’alguns adults, 
que l’infant és de la seva propietat i que, per tant, sempre ha de fer el que la persona adulta vol. Davant d’aquest model, ensenyem 
als més petits que tenen el dret de dir NO davant de situacions que els fan sentir malament, siguin sexuals o no.

Les famílies i els educadors han de proporcionar espais i moments on el nen se senti amb confiança per poder parlar. Així aprendrà 
a identificar els adults en qui pot confiar.

Els infants haurien de sentir que poden parlar amb algú d’aquest tema en tot moment perquè seran escoltats. Han d’insistir fins a 
comprendre que han de trobar els adults que se’ls escoltin i els facin cas.  

No em toquis

Com estàs?

BAFARADES:

Respecta el meu cos

Soc aquí per ajudar-te

No vull, deixa’m!

Pots confiar en mi

T’escolto


