
L´ESPORT COM A 
INSTRUMENT DE 
PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA



2

La prevenció de la violència
L’esport com a instrument de resolució

de conflictes, cohesió i convivència social entre 
els infants i els joves

Càtedra Ethos-Universitat Ramon Llull. 2017

FOTOS: SHUTTERSTOCK



3

L´ESPORT COM A
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DEFINICIÓ DE VIOLÈNCIA
L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2002) 
va definir la violència com: «L’ús intencional 
de la força física o el poder contra un mateix, 
envers una altra persona, grups o comunitats 
i té com a conseqüències probables lesions 
físiques, danys psicològics, alteracions del 
desenvolupament, abandonament o fins i tot la 
mort». 
La violència és un fenomen enormement present 
en la nostra societat. Les seves manifestacions 
són múltiples, però sempre comparteixen una 
mateixa característica: l’agressió contra aquell 
que és considerat diferent.
L’esport, arran del seu caràcter educatiu i el seu 
poder d’influència en la societat, pot esdevenir 
una magnífica eina de resolució de conflictes, 
de cohesió i de convivència social entre els més 
joves i contribuir a la construcció d’una societat 
més justa.



4

CAUSES
DE LA VIOLÈNCIA

FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS
Les causes de la violència són a la vegada socials i indivi-
duals, ja que si la tendència al comportament agressiu pot 
tenir les seves arrels en l’estructura biològica de l’individu, 
les dificultats econòmiques, la negació dels drets cívics i 
la consciència de la injustícia susciten l’agressivitat; la ne-
cessitat d’afirmació de si mateix i l’adopció de certs models 
culturals la canalitzen i l’alimenten. La falta de recursos, 
l’escassetat d’aliments o el petroli han estat motius de pes 
per exercir la violència. 

FACTORS PSICOLÒGICS
Des d’una perspectiva conductual, els comportaments vio-
lents obeeixen als estímuls antecedents seleccionats per 
les seves conseqüències, i varien segons la freqüència, la 
duració i la forma de presentació. Des d’una postura cogni-
tiva-social, expressa que les persones responen de manera 
agressiva, així com adquireixen altres tipus de comporta-
ments socials per diferents motius:

• Han estat víctimes en la infància de fets 
concrets de violència.
• Han après a respondre de manera violenta 
davant d’esdeveniments nocius o frustrants. 
• L’aprenentatge vicari, mitjançant l’observació 
de models parentals o provinents dels mitjans 
de comunicació. Si s’aprèn que en recórrer a 
actes agressius s’obtenen recompenses i s’eviten 
conseqüències.

El comportament violent està sota el control tant de les 
conseqüències ambientals i socials, com dels processos 
interns d’autoregulació. La dificultat per interpretar els fets 
ocorreguts, la falta d’autoeficàcia percebuda per respon-
dre de manera agressiva en una determinada situació, i la 
incapacitat per comparar potencials respostes enfront dels 
estàndards autoreguladors augmenten els riscos de patir 
violència psicològica.

FACTORS POLÍTICS
Són diversos els moviments polítics amb tendència de-
predadora que han fet ús de la violència contra altres co-
munitats per diferències d’interessos, valors o percepcions 
amb la finalitat de: reforçar la seva identitat, exercir poder i 
imposar las seva ideologia, posseir un determinat territori, 
obtenir béns materials o mantenir la seva supervivència. 

FACTORS MEDIÀTICS
El consum de violència a través dels mitjans de comuni-
cació s’ha incrementat considerablement en les darreres 
dècades. Per altra banda, sovint els mitjans no transmeten 
una visió prou objectiva de la realitat, sinó que ho fan de 
manera condicionada per altres factors i interessos (polítics, 
econòmics, culturals o socials). 

La televisió i internet s’alcen com els mitjans per ex-
cel·lència amb més poder d’influència. Amb milions d’es-
pectadors i usuaris, els seus continguts afecten tothom, 
però especialment incideixen en els joves, els més vulnera-
bles als models que visualitzen com a aprenentatge social. 

FACTORS EDUCATIUS I CULTURALS
L’àmbit cultural on es desenvolupa una persona pot con-
dicionar significativament el seu futur comportament i ser 
un facilitador per exercir la violència. Variables com ara 
l’estatus social, els valors, la fortalesa o la vulnerabilitat de 
l’estructura familiar o els comportaments i actituds que pre-
dominen, conformaran bona part del capital moral de la 
persona. Per tant, aquells subjectes que es desenvolupin en 
un entorn familiar violent tenen més tendència a reproduir 
tal funcionament en relacions i espais presents o futurs. 

Respecte al sistema educatiu, aquest ha de proporcionar 
al jove eines que l’ajudin de base per al seu desenvolupa-
ment psicosocial.



F O R M E S  D E  V I O L È N C I A  /  1

VIOLÈNCIA VERBAL
Les paraules i, especialment, la forma en la qual són expressades 
poden esdevenir una forma de violència. Insults, desqualificatius 
personals, acusacions, judicis, ordres agressives i paraules feridores 
serien manifestacions de violència verbal. El simple fet de pronunciar 
frases que tenen com a finalitat danyar la dignitat i l’autoestima d’una 
altra persona es considera violència verbal.  El to de veu també pot 
transmetre agressivitat i els crits poden ser el vehicle de la manipulació 
i la humiliació en què una persona estableix una relació de dominació 
sobre una altra. 
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CONSEQÜÈNCIES DE LA 
VIOLÈNCIA EN ELS INFANTS I 
ELS ADOLESCENTS

La infància i l’adolescència són etapes 
evolutives en què es pateixen grans canvis a 
tots els nivells, la qual cosa afecta la percepció 
d’un mateix. Tots aquests canvis fan que 
qui els viu sigui especialment vulnerable. 
En aquests intervals vitals, les persones 
han de configurar una autoestima sòlida, 
aprendre recursos personals per fer front a 
la vida adulta, edificar la seva personalitat 
adulta i adoptar models de relació que seran 
reproduïts en el futur. Tot el que envolta 
aquestes etapes té un impacte més gran que 
en qualsevol altre moment vital. 

L’INFORME MUNDIAL SOBRE  
LA VIOLÈNCIA I LA SALUT (2002):

CONSEQÜÈNCIES PER A LA SALUT FÍSICA
• Lesions abdominals o toràciques
• Lesions cerebrals
• Blaus
• Cremades
• Lesions del sistema nerviós central
• Fractures
• Estrips i abrasions
• Lesions oculars

CONSEQÜÈNCIES SEXUALS I REPRODUCTIVES
• Problemes de salut reproductiva
• Disfunció sexual
• Embarassos no desitjats
• Malalties de transmissió sexual

ALTRES CONSEQÜÈNCIES PER A LA SALUT
• Càncer
• Malaltia pulmonar crònica
• Síndrome de còlon irritable
• Cardiopatia isquèmica
• Malaltia hepàtica
• Problemes de salut reproductiva

CONSEQÜÈNCIES PSICOLÒGIQUES
• Abús d’alcohol i altres drogues
• Disminució de la capacitat cognoscitiva / hiperactivitat
• Comportaments delictius, violents i d’altres tipus que  
 impliquen risc
• Depressió i ansietat / falta d’autoestima
• Retard del desenvolupament / baix rendiment / 
 fracàs escolar
• Sentiments de vergonya i culpa
• Incapacitat per relacionar-se
• Trastorn per estrés posttraumàtic / trastorns psicosomàtics
• Comportament suïcida i dany autoinfligit 

Experimentar violència a l’infantesa augmenta el risc de 
victimització posterior en altres entorns i l’acumulació d’ex-
periències violentes. Sovint trobem que persones que han 
sofert violència domèstica pateixen assetjament o intimida-
ció (bullying). Aquells infants que han presenciat de manera 
continuada escenes de violència estan més predisposats a 
reproduir patrons violents en futures relacions, ja sigui com 
a “agressors” o “agredits”. 

Socialment, aquells infants o adolescents que han patit 
càstigs físics tenen menys probabilitat d’interioritzar valors 
morals: tenen menor inclinació a resistir la temptació, a 
comportar-se de manera menys altruista, a sentir empatia 
per altres o a realitzar judicis morals de qualsevol tipus. Així 
mateix poden presentar una inclinació cap al comportament 
indisciplinat i a la reproducció de la violència en el futur. 

Els nivells i patrons de la violència a l’escola sovint reflec-
teixen els nivells i patrons de la violència en països, comunitats 
o famílies. Quan són víctimes, autors o testimonis de la violèn-
cia els infants aprenen que la violència és un mitjà acceptable 
perquè els forts i agressius obtinguin el que volen dels més fe-
bles. Amb freqüència trobem exemples de violència a l’escola 
que s’han accentuat amb l’aparició de les noves tecnologies. 
Aquesta violència pot tenir un impacte físic, causar tristesa i 
depressió, afectació en el desenvolupament emocional, con-
dicionar l’educació (fracàs escolar, desmotivació o abandona-
ment dels estudis) i alteracions en la salut física o mental a 
llarg termini. Les conseqüències físiques són les més visibles 
i poden abastar des de petites lesions, fractures a morts per 
homicidi o suïcidi. Els grups d’iguals a l’adolescència tenen una 
gran influència en el desenvolupament de conductes violentes 
en els joves i poden comprometre el seu futur en la societat. 
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VIOLÈNCIA FÍSICA
Qualsevol acció que ocasiona un dany no accidental, 
utilitzant la força física o algun objecte que pugui causar 
o no lesions, ja siguin internes o externes o ambdues, es 
considera violència física. La invasió de l’espai físic també és 
considerada una forma de violència física. Aquesta pot ser 
mitjançant el contacte directe amb el cos d’una altra persona 
per mitjà de cops i/o empentes; o bé restringint els seus 
moviments amb ànim de sotmetre-la. D’aquesta forma de 
violència s’origina un impacte immediat en el cos de l’altra 
persona, però és l’aspecte emocional el que més pateix.  
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LA FUNDACIÓ BARÇA  
I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
A TRAVÉS DE L’ESPORT

CONTEXT
La Declaració dels Drets de l’Infant (1959), en els seus dife-
rents principis, exalça la necessitat que els infants estiguin 
protegits de la violència. No obstant, la meitat dels nens i ne-
nes al món han estat objectes d’algun tipus de violència.  Els 
drets dels infants han de ser salvaguardats i promoguts a tot 
arreu i en tot moment. La preservació de la dignitat humana 
dels nens i nenes i el seu dret a ser protegits de la violència no 
és només per sentit comú i moralitat bàsica; es tracta d’una 
obligació legal consagrada en els tractats de drets humans, 
com ho recull la Convenció de Drets dels Infants del 1989, 
en l’article 19, on indica: “Les autoritats adoptaran totes les 
mesures per protegir els nens i les nenes contra qualsevol 
forma de perjudici, abús o maltractament”.

La Fundació Barça adopta la definició de violència del 
Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides com 
a “tota forma de perjudici o abús físic o mental, descuit o 
tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l’abús 
sexual” i insisteix en la urgència i la responsabilitat dels Es-
tats i del conjunt de  les comunitats de protegir els nens i 
les nenes de tota forma de violència, com s’indica en l’Ob-
servació General  Núm. 13 del 2011 de les Nacions Unides.

Segons l’Estudi sobre la Violència contra els Infants, rea-
litzat per l’UNICEF (2006), “la majoria dels actes violents 
contra els nens i nenes es porten a terme per persones que 
coneixen o en qui confien, incloent-hi pares i mares, com-
panys de classe, professors, etc.”. D’acord amb l’Organització 
Mundial de la Salut,1  la major part dels actes violents contra 
la infància s’engloben dins de la tipologia següent:

1.  Maltractament, que inclou violència física, sexual, 
psicològica/emocional.

2.  ‘Bullying’ ( i ‘ciberbullying’), comportament 
agressiu, reiterat i intencionat per un altre nen, 
nena o grup de nens que no són ni germans ni 
parelles de la víctima, en què hi ha un abús i 
desequilibri de poder, i que inclou dany físic, 
verbal, psicològic i social continuat i que, 
generalment, té lloc a les escoles o espais on es 
relacionen els nens i nenes, així com també al món 
‘online’. 

3.  Violència juvenil, que se sol concentrar entre 
nens, nenes i adolescents entre 10 i 18 anys, 
i que es desenvolupa fonamentalment entre 
la comunitat de coneguts o estranys i que pot 
consistir en l’ús d’armes.

4.  Violència de gènere, que inclou violència 
física, sexual i emocional per part de la parella 
o exparella. Generalment, les nenes són les 
víctimes. 

5.  Violència sexual, que inclou el matrimoni infantil, 
l’abús i el tràfic comès contra algú sense capacitat 
per consentir o rebutjar, així com l’explotació 
‘online’. 

6.  Violència psicològica o emocional, que inclou 
impedir els moviments del nen o la nena, 
la denigració, el ridícul, les amenaces, la 
discriminació, la intimidació, el rebuig, etc.
El 2015, les Nacions Unides van adoptar els 17 Objec-

tius del Desenvolupament Sostenible (ODS) per estimular 
l’avenç en el desenvolupament sostenible fins al 2030. Des 
de llavors, les organitzacions internacionals li han adjudicat 
un paper preponderant a la lluita contra la violència cap la 
infància. Així ho demostra el desenvolupament d’indicadors 
concrets per aconseguir l’ODS16, que estableixen que un 
element clau de la promoció de la pau, la justícia i les insti-
tucions fortes és acabar amb totes les formes de violència 
cap a la infància.  

Com a conseqüència d’aquest posicionament, a la pri-
mavera del 2016, la Representant Especial de les Nacions 
Unides sobre la Violència contra la Infància va llançar la 
campanya High Time to End Violence against Children, que 
tenia com a objectiu mobilitzar accions concretes de go-
verns, ONG i individus per tal de reforçar la legislació i les 
accions que prohibeixin, previnguin i responguin a totes 
les formes de violència contra la infància. Com a resultat 
d’aquesta campanya, a finals del 2016 es va crear l’Aliança 
Global per a la Fi de la Violència contra la Infància.
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VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA
La violència psicològica implica una agressió a la psique i a l’estabilitat 
emocional i sovint és més difícil de detectar que la violència física. 
Existeix l’agreujant arran de la relació patològica de dependència mútua 
que s’estableix entre l’agredit i l’agressor. Es manifesta quan l’agressió 
es duu a terme en forma d’humiliacions, insults, controls excessius i/o 
pressions psicològiques de diferents tipus, amb el fi de bombardejar 
l’autoestima de la persona a la qual s’adrecen. Aquests poden ser 
presentats en discussions o en comentaris subtils. La indiferència o altres 
formes d’hostilitat no verbal, si perduren en el temps i afecten la psique 
de la persona, poden ser també expressions de violència psicològica. 
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PLANTEJAMENT 
ESTRATÈGIC

En coherència amb aquesta Agenda 2030 de Desenvolupa-
ment Sostenible i els acords internacionals per eliminar tot 
tipus de violència, la Fundació Barça aborda, des de l’ela-
boració del seu Pla Estratègic 2016-2020, la millora a l’accés 
i el reforç a l’educació, la promoció de la inclusió social i la 
prevenció de la violència en la infància i la joventut dels 
col·lectius més desafavorits i utilitza l’esport com a mitjà per 
assolir aquests objectius. 

Concretament, per tal d’eliminar la violència en la infàn-
cia i la joventut, la Fundació Barça inclou aquells tipus de 
violència en què pot contribuir a la prevenció a través de 
l’esport i que estan relacionats amb els abusos que es rea-
litzen entre els grups d’iguals. Això és, violència entre nens, 
nenes i adolescents que conviuen en un mateix espai de 
relació: el bullying i la violència juvenil. 

Inspirat en l’Estudi de la Universitat Ramon Llull i la Cà-
tedra Ethos de “Prevenció de la Violència: L’esport com a 
instrument en la resolució de conflictes, cohesió i convivèn-
cia social entre els infants i els joves”, i orientat per les sis 
estratègies promogudes per l’UNICEF per prevenir la violèn-
cia contra els nens i les nenes,2  la Fundació Barça, després 
d’una anàlisi i identificació dels avantatges comparatius i el 
valor afegit dels seus programes i metodologies, ha decidit 
enfocar-se en:

1.  Ajudar els nens, nenes i adolescents a fer front als 
riscs i desafiaments.

2.  Modificar les actituds i normes socials 
que sostenen i fomenten la violència i la 
discriminació. 

Com a resultat d’aquesta anàlisi, el 2017, la Fundació 
Barça posa en marxa el seu Programa de Prevenció de 
Violència en les dues vessants de prevenció del bullying i 
de prevenció de la violència juvenil.

I l’esport es rebel·la com l’eina més adequada per a la 
promoció del respecte i la tolerància, així com un instru-
ment que pot contribuir a la resolució de conflictes, l’apo-
derament de les comunitats i els seus joves, a la promoció 
de la inclusió social i l’accés a l’educació. 

L’esport és una eina fonamental en la lluita contra l’asset-
jament escolar i la violència juvenil, ja que té la capacitat de 
posar en pràctica els valors vinculats al treball cooperatiu i 
la col·laboració. A més, suposa un escenari ideal per generar 
dinàmiques de relació, empatia i foment de la reflexió a 
partir de la vivència i de la participació de tots els integrants 
del grup. Igualment, suposa una plataforma idònia per tal 
de fer front a aquesta problemàtica i convidar la ciutadania 
a mobilitzar-se i ser part de la solució. 

La Fundació Barça parteix de la certesa que els nens, les 
nenes i els adolescents tenen la capacitat de resoldre les 
situacions que els afecten, sempre que comptin amb les 
capacitats i habilitats i la comunitat i la societat que els ro-
degi, s’impliqui activament en la prevenció de l’assetjament 
escolar i de la violència juvenil.
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VIOLÈNCIA SIMBÒLICA
El concepte de violència simbòlica pot referir-se a diferents fenòmens. Una 
primera accepció fa referència als mecanismes d’imposició i manteniment 
del poder provinents de les estructures socials asimètriques i que es 
manifesten com a actes de simbolització (Martín, 2004). La violència 
simbòlica també inclou, tal com va estudiar Pierre Bourdieu (2001) a 
la dècada dels setanta, formes de violència no exercides directament 
mitjançant la força física, sinó a través de la imposició per part dels 
subjectes dominants d’una visió del món, dels rols socials, de les categories 
cognitives i de les estructures mentals (Fernández, 2005).  La interpretació 
de Bourdieu (2001) de la violència simbòlica és inseparable de la idea 
de “poder simbòlic” (polític, econòmic i cultural). La violència simbòlica 
es dona mitjançant patrons estereotipats, missatges, icones o signes 
transmetent i reproduint dominació, desigualtat i discriminació.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ 
DEL BULLYING

El Programa de Prevenció del Bullying gira al voltant 
de tres elements: 

LA SENSIBILITZACIÓ
Un dels àmbits en que es considera important lluitar és 
contra l’estigma del bullying, és a dir, la percepció gene-
ralitzada que es refereix a aquest tipus de violència com 
a “joc de nens”. Per tal d’assolir-ho, sensibilitzar sobre la 
problemàtica és crucial per trencar amb l’actual banalit-
zació i donar visibilitat a l’assetjament escolar. Per aquest 
motiu, la Fundació Barça ha posat en marxa la Campanya 
de Sensibilització #Contraelbullying, creant material edu-
catiu i organitzant esdeveniments lúdics i educatius per a 
infants i famílies.

PROGRAMES PROPIS
A més de treballar en l’àmbit de la sensibilització, la Funda-
ció Barça, en el moment de l’elaboració d’aquest document, 
està pilotant un programa propi que ofereix una metodolo-
gia diferenciada que ofereix a les escoles eines basades en 
l’esport com a instrument pedagògic per prevenir el bullying 
en l’àmbit escolar.

Addicionalment, s’ha dissenyat un manual complemen-
tari a la metodologia FutbolNet en què s’ofereixen eines que 
ajuden els entrenadors/es a detectar i treballar la prevenció 
del bullying en l’àmbit esportiu. En aquest, s’inclouen in-
dicadors de detecció, estratègies d’actuació i dinàmiques 
esportives específiques per treballar l’educació emocional, 
posar en pràctica els valors i adquirir habilitats socials du-
rant els entrenaments esportius.

Finalment, atès l’increment de l’assetjament escolar i la 
gravetat d’aquesta problemàtica, la Fundació Barça treballa 
en la prevenció i la sensibilització sobre el bullying de ma-
nera transversal en tots els seus programes.

CONEIXEMENT
El foment del debat, la formació i la investigació sobre la 
prevenció de la violència infantil i juvenil són elements 
crucials per avançar en la generació del coneixement i po-
lítiques públiques. Per aquest motiu, la Fundació Barça, 
en col·laboració amb altres institucions de referència 
com el Col·lectiu Fu, va celebrar el 2017 un Simposi con-
tra el Bullying. L’objectiu d’aquest simposi va ser donar 
veu, sensibilitzar i diagnosticar la situació del Bullying a 
Catalunya. Com a resultat del simposi, es va elaborar el 
Manifest Alan, document que pretén convocar la societat 
en un reclam comú cap a una legislació que doni a les esco-
les i a les famílies mecanismes adequats contra el bullying. 
En l’actualitat, la creació d’un Consell Assessor dinamitza el 
debat al voltant d’aquesta problemàtica. A la vegada també 
es col·labora i participa en jornades de referència sobre la 
problemàtica del bullying.



ÀMBITS
D’ACTUACIÓ
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La Fundació Barça utilitza l’esport per a la prevenció de la 
violència ajudant els infants a prendre consciència de la relació 
de les seves emocions, valors i accions amb l’objectiu de 
promoure una bona convivència.

EDUCACIÓ  
EMOCIONAL

Autoestima

Empatia

Resiliència

Tolerància a la frustració

Identificació de les  
emocions d’un mateix

Identificació de les  
emocions de l’altre

HABILITATS 
SOCIALS

Habilitats de comunicació

Assertivitat

Cohesió grupal

Sociabilització

Autocontrol

Compliment de la norma

Autonomia

Gestió positiva dels 
conflictes

Pensament crític  
i reflexiu

EDUCACIÓ EN 
VALORS

Pertinença a l grup 

Cooperació

Treball en equip

Sentit de la justícia

Respecte a la diversitat

Convivència

Companyonia

Responsabilitat  
individual i grupal



14

PROGRAMA DE PREVENCIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA JUVENIL

El Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament 
(PNUD) considera d’extrema importància la posada en marxa 
de diferents mecanismes i polítiques que previnguin que els 
nens, nenes i joves estiguin involucrats en activitats violentes. 
Diferents organitzacions internacionals consideren que els 
tres factors que afecten la delinqüència juvenil són:3

1.  Pobresa
2.  Condicions familiars 
3.  Baix nivell educatiu

Per a la Fundació Barça, que treballa en contextos en què 
la violència juvenil ja s’ha convertit en un fenomen es-
tructural, la implementació de projectes té com a princi-
pal objectiu contribuir a la reducció dels comportaments 
violents. Mitjançant la metodologia FutbolNet, els parti-
cipants dels nostres programes adquireixen habilitats i 
destreses que els permeten resoldre els conflictes sense 
violència. De manera pacífica, els nens, les nenes i els jo-
ves gestionen situacions que, generalment, desemboquen 
en violència en el terreny de joc. 

Els programes que s’implementen amb aquesta meto-
dologia, tenen com a objectiu crear condicions favorables 
per a la prevenció de la violència utilitzant l’esport com a 
eina educativa. Els resultats i els impactes, malgrat que 
varien en funció del context de cada comunitat on s’imple-
menta, es poden resumir en:

• Millora de les habilitats dels/les participants a 
través de la resolució de conflictes.
• Millora de l’autoestima dels participants, així 
com les habilitats socials amb el seu entorn. 

Actualment, el programa de prevenció de violència juvenil 
s’està desenvolupant a:

• Argentina
• Brasil
• Colòmbia
• Mèxic
• Zones periurbanes de l’Amèrica Llatina
• Iraq
• Estats Units

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/violence-against-children/en/
UNICEF (2014). Eliminar la Violència Contra els Nens i Nenes: Sis Estratègies per a l’Acció: 1. Donar suport als pares i mares, 
els cuidadors i les famílies; 2. Ajudar els nens i adolescents a fer front als riscos i desafiaments; 3. Modificar les actituds i 
normes socials que fomenten la violència i la discriminació; 4. Promoure i donar suport als serveis per als nens; 5. Aplicar 
lleis i polítiques que protegeixin els nens; 6. Dur a terme tasques d’obtenció de dades i investigació.
http://www.un.org/youthenvoy/juvenile-justice/
UNICEF (2017). A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents.
End Violence Against Children. The Global Partnership
Ibid.
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2014).  
Childhood free from corporal punishment: Changing Law and Practice.
http://www.un.org/youthenvoy/juvenile-justice/
Ibid
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/en/
Ibid
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/youth/Preventing_youth_violence_infographic_ES.pdf?ua=1
Ibid.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/violence-against-children/en/
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REFERÈNCIES



01. Cada set minuts, un 
adolescent és assassinat al 
món (UNICEF, 2017).4

02. Almenys un de cada 2 nens 
al món ha experimentat 
alguna forma de violència.5

03. El 50% de nens i nenes d’Àfrica, Àsia 
i Nord-amèrica va experimentar 
violència l’any passat.6

04. En almenys 21 països  
el càstig corporal  
no està prohibit.7

12. La violència contra la infància inclou totes les 
formes de violència contra les persones menors 
de 18 anys, ja siguin perpetrades per progenitors, 
cuidadors, companys, parelles o estranys.14

05. Al voltant de 180 adolescents 
moren cada dia com a resultat de la 
violència interpersonal.8 

06. 8 de cada 10 dones que moren 
de manera violenta al món tenen 
entre 15 i 19 anys.9 

07. L’homicidi és la quarta causa 
de mort en persones d’entre 
10 i 29 anys.10

08. Quan no és fatal, la violència juvenil 
té un impacte seriós en l’aspecte 
físic, psicològic i social de la víctima.11 

09. Quatre de cada 10 joves van 
participar en una baralla 
l’any passat.12 

10. Una de cada tres víctimes a 
l’escola mai va explicar les seves 
experiències a ningú.13

11. L’objectiu 16.2 de l’Agenda 2030 pel 
Desenvolupament Sostenible és “acabar amb 
l’abús, l’explotació, el tràfic i totes les formes de 
violència i tortura contra la infància”. 
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