MISSIONERS CLARETIANS
PROVÍNCIA DE SANT PAU

MANUAL
PER A LA PROTECCIÓ
DE MENORS I ADULTS VULNERABLES
I PROTOCOL
PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ
DAVANT UN DELICTE D’ABÚS SEXUAL

2

Aquest manual i protocol ad experimentum va ser aprovat
pel Govern Provincial l'1 de juny de 2021.
Aprovat pel Govern General.

Missioners Claretians – Província de Sant Pau: Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i
Protocol per a la prevenció i intervenció davant un delicte d’abús sexual

ÍNDEX
0. CONSIDERACIONS INTRODUCTÒRIES: Raó i objectiu (núm. 1-6)
1. ALGUNES PRECISIONS PRÈVIES
1.1. A qui s’adreça aquest Protocol (núm. 7)
1.2. Què s’entén per «menor» i per «adult vulnerable» (núm. 8)
1.3. Què s’entén per «Abús sexual de menors i adults vulnrables» (núm. 9-10)
2. COM PROTEGIR ELS MENORS I ADULTS VULNERABLES I PREVENIR ELS ABUSOS
(núm. 11)
2.1. Conscienciar sobre la necessitat de prevenir els abusos sexuals (núm. 12)
2.2. Seleccionar i formar els candidats a la Congregació (núm. 13)
2.3. Seleccionar i formar les persones que s’han de relacionar amb menors i
adults vulnerables (núm. 14-15)
2.4. Crear entorns segurs a partir de bones pràctiques preventives (núm. 16-17)
2.5. «Servei extern (Prevenim) d’Acolliment i Atenció» i «Equip de Treball
Provincial d’Entorns Segurs» (núm. 18-20)
2.6. Manual i Protocol Provincial i elaboració de codis de conducta i protocols
específics (núm. 21-23).
3. COM ACTUAR DAVANT UNA DENÚNCIA D’ABÚS SEXUAL
3.1. Consideracions generals (núm. 24-34)
3.2. Supòsits o situacions que es poden verificar (núm. 35-55)
A. Denúncia d’abús sexual presentada directament o indirectament al Superior Provincial sense que s’hagi formulat denúncia civil (núm. 36-53)
B. Denúncia d’abús sexual presentada directament davant l’autoritat civil
(Policia o Autoritat Judicial) (núm. 54-55)
4. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ (núm. 56)
5. REVISIÓ (núm. 57)
6. CLÀUSULES FINALS (núm. 58-59)
ANNEXOS:




Annex I.
Annex II.
Annex III.

Declaració personal responsable
Elements per a un Codi de conducta
Informe de notificació de denúncia

Missioners Claretians – Província de Sant Pau: Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i
Protocol per a la prevenció i intervenció davant un delicte d’abús sexual

3

0. CONSIDERACIONS INTRODUCTÒRIES: RAÓ I OBJECTIU
01. Com a Província claretiana ens comprometem en la mesura que sigui possible a protegir els menors i adults vulnerables contra possibles abusos que es poguessin produir en
les nostres institucions i crear espais segurs per als destinataris de la nostra missió.
Aquest manual i protocol de prevenció i actuació enfront dels abusos sexuals s’ofereix als
Missioners Claretians de la Província de Sant Pau i als qui col·laboren i treballen en totes
les obres o activitats de la Província, com un instrument per tal de respondre amb claredat
i decisió, a la llum del Manual i Protocol congregacional1 i altres directrius eclesials2, enfront d’aquests delictes i de procedir de forma convenient.
02. L’abús sexual és una ofensa a Déu, és un atac a la dignitat de la persona, causa danys
a les víctimes, danya a tota l’Església, entela i resta credibilitat3 a la nostra missió. Forma
part d’aquesta missió proclamar, mitjançant la predicació i el testimoniatge de la vida, la
dignitat de la persona i promoure la protecció dels menors i adults vulnerables, de manera
que puguin créixer i participar en ambients sans com a persones i com a cristians. La nostra
Província de Sant Pau es reafirma en el compromís de defensar i protegir a quants estan
a la nostra cura de qualsevol mena d’abús i convida a assumir també aquest compromís a
quants treballen o col·laboren amb nosaltres.
03. Mitjançant aquest Manual i Protocol, units a les disposicions de l’Església i de la Congregació, ens comprometem com a Província a:




Cuidar i educar tothom amb respecte en l’exercici del ministeri;
Protegir de manera particular tots els nens, joves i adults vulnerables;
Crear comunitats segures i solidàries que ofereixin entorns d’amor on hi hagi
una vigilància informada sobre els perills de l’abús.

04. La nostra Província es proposa de fer-ho:





Seleccionant i formant acuradament tothom qui tingui alguna responsabilitat o
actuació en el nostre servei missioner conforme a les mesures que després s’assenyalen.
Responent a les denúncies d’abús contra els qui presten algun servei en les nostres institucions, d’acord amb els procediments que s’enuncien més endavant;
Oferint la millor atenció possible al nostre abast als qui han sofert un abús;
Remetent a les autoritats civils competents les denúncies per abusos sexuals
presentades contra qualsevol persona vinculada a la nostra Província que hagi

1

Missioners Claretians, Vademécum de los Misioneros Claretianos. Manual para la protección de menores y
adultos vulnerables y Protocolo para la prevención e intervención ante un delito de abuso sexual, Roma, 25
de novembre de 2019.
2
Joan Pau II, Motu Proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», Ciutat del Vaticà, 30 abril 2001; Congregació
per a la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos… acerca de las modificaciones introducidas en la Carta
apostólica Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Francesc, Como una madre amorosa, Ciutat del
Vaticà, 4 juny 2016; Motu Proprio «Sobre la protección de los menores y las personas vulnerables», 26 març
2019; Motu Proprio «Vos estis lux mundi», Ciutat del Vaticà, 7 maig 2019.
SIGLES UTILITZADES en endavant: CDF: Congregació per a la Doctrina de la Fe. / CIC: Codi de dret Canònic,
1983./ SST: Motu proprio de Joan Pau II «Sacramentorum Sanctitatis Tutela». Ciutat del Vaticà, 30 d’abril de
2001./ VELM: Motu proprio del Papa Francesc «Vos estis lux mundi». Ciutat del Vaticà, 7 de maig de 2019.
3
Cf. VELM, Pròleg
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pogut cometre contra un menor o adult vulnerable, conforme a la legislació
vigent del país4 on s’hagués esdevingut.
05. Aquest document vol proporcionar una guia senzilla i clara perquè els Missioners
Claretians i els laics que treballen i col·laboren en totes les obres o activitats de la Província, disposin d’uns criteris orientadors i procediments d’actuació davant casos d’abús sexual a menors o a adults en situació de vulnerabilitat.
Les orientacions que aquí es recullen tenen dos objectius: d’una banda, prevenir l’abús
sexual i l’abús de poder, establint conductes preventives, protectores i bones pràctiques;
i, per una altra, establir maneres d’actuació davant qualsevol possible denúncia, tenint en
compte la varietat de situacions que es poden donar, conforme a les lleis civils i canòniques.
06. En el centre de la nostra preocupació i d’aquest document hi ha el fet d’afrontar sempre la veritat, i també les víctimes i les seves famílies: protegir-les, acompanyar-les, ajudar
a reparar el mal que han sofert i assegurar-los la justícia que mereixen, és el nostre compromís institucional.

1. ALGUNES PRECISIONS PRÈVIES
1.1. A qui s’adreça aquest Protocol
07. Aquest Manual i Protocol afecta tots els Missioners Claretians de la Província de Sant
Pau, i els col·laboradors, els voluntaris i el personal contractat en totes les obres o activitats de la Província:
1) Tots els missioners claretians de la Província:
a) Han de ser fidels a la professió amb la qual es van comprometre a seguir a
Crist i a proclamar l’Evangeli considerant com a subjectes preferencials de la
seva actuació als més febles de la societat;
b) Han d’obstinar-se que totes les persones i institucions cuidin de les persones,
especialment dels menors i adults vulnerables, creant un ambient segur i respectuós per a tots;
c) Han de conèixer i acatar aquest Protocol i comprometre’s a complir-lo;
d) Estan obligats a comunicar immediatament a qui correspongui i sense reserves el coneixement d’un abús sexual o possessió o intercanvi de material pornogràfic infantil.
e) Amb la deguda coordinació Provincial i valent-se dels canals establerts per a
això, assegurar: escoltar amb atenció i benevolència a les persones abusades;
prestar-los tot el suport necessari possible i posar-se a la seva disposició i a la
de les seves famílies per a acompanyar-les en el necessari i en el que elles creguin convenient5.

4

La Província de Sant Pau, en l’actualitat, té presència a Espanya, França, Itàlia i Eslovènia.
Cf. Francesc, Discurs al final de la celebració eucarística en Trobada sobre «La protecció de los menors a
l’Església, 24 febrer 2019, n. 6.
5
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2) El Superior Provincial:
a) Ha de promoure la fidelitat dels seus germans i ajudar-los a viure amb goig la
seva consagració religiosa;
b) Ha de fer seu el mandat de l’Església de protegir els menors i adults vulnerables;
c) Ha d’exigir a les diverses plataformes pastorals i institucions que organitzen
activitats amb menors i adults vulnerables que tinguin els seus propis Protocols i els seus Codis de Conducta;
d) Ha de donar a conèixer aquest Manual i Protocol Provincial a tots els membres de la Província;
e) Ha de procedir contra qui hagi abusat d’un menor o adult vulnerable segons
les disposicions de l’Església, d’aquest Manual i Protocol, i de les lleis del país
on va succeir l’abús;
f) Ha de col·laborar amb la justícia tal com l’estableixi la legislació civil.
3) El Superior Provincial i Responsables d’activitats provincials:
a) Han d’assegurar que aquest Manual i Protocol és presentat a les persones
que treballen, col·laboren i són voluntàries en les activitats provincials i donar-lo a conèixer als pares i tutors dels menors i adults vulnerables implicats
en elles;
b) Han de vigilar atentament el compliment de les normes i les disposicions
d’aquest Manual i Protocol, així com supervisar el funcionament de cadascuna de les plataformes pastorals;
c) Han d’avaluar, almenys cada tres anys, la implantació i posada en pràctica
dels protocols. Aquesta avaluació serà remesa pel Provincial al Govern General dels Missioners Claretians.
4) Els voluntaris i el personal contractat que col·labora en les obres o activitats de la
Província: han de conèixer aquest Manual i Protocol i s’han de comprometre a
complir-lo, conscients que el seu treball els fa partícips de la nostra missió. Quan
es tracti d’empreses o col·laboradors externs hauran de conèixer també el protocol i s’hauran de comprometre a complir-lo i a assumir-lo en la seva tasca amb
nosaltres.

1.2. Què s’entén per «menor» i per «adult vulnerable»
08. Víctimes del delicte d’abús sexual són tant el menor de 18 anys com l’«adult vulnerable», que podem definir com «qualsevol persona en estat de malaltia, o deficiència física
o psicològica, o de privació de llibertat personal que, de fet, limiti fins i tot ocasionalment
la seva capacitat d’entendre o de voler o, en qualsevol cas, de resistir a l’ofensa»6. Pot ser,
per tant, una persona psicològicament sana, però que, davant del qui pretén abusar d’ella
en un moment donat, se sent completament indefensa i incapaç de reaccionar perquè
l’abusador posseeix autoritat o té poder sobre ella («abús de poder i de consciència»)7.

6

Francesc, VELM, art. 1, §2b.
S’entén per abús de poder l’aprofitament de l’autoritat que es té sobre altre per a satisfer els propis interessos violant la confiança i el respecte a l’altre. Abús de consciència és el procés de manipulació sistemàtic
7

Missioners Claretians – Província de Sant Pau: Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i
Protocol per a la prevenció i intervenció davant un delicte d’abús sexual

6

1.3 Què s’entén per «Abús sexual de menors i adults vulnerables»
09. L’abús sexual té una consideració i tractament diferent en l’Església i en les legislacions
civils8. La legislació eclesiàstica regula com a delicte d’abús sexual els següents actes comesos per un clergue o religiós consagrat:


L'acte contra el 6è manament comès amb un menor de divuit anys o amb un
adult vulnerable9;
L'acte contra el 6è manament comès amb qui habitualment té un ús imperfecte de la raó10;
L'adquisició, possessió o divulgació, amb una fi libidinosa, d’imatges pornogràfiques de menors de 18 anys per part d’un clergue, de qualsevol forma i per
qualsevol mitjà11;
La reclusió o inducció a un menor o adult vulnerable a participar activament i
passivament en exhibicions pornogràfiques12.
L'explotació sexual d’un menor, la prostitució, el turisme sexual…






10. La legislació civil que ens concerneix a la nostra província és diversa, donada la nostra
presència en diversos territoris i països, i té matisos diferents, encara que l’objectiu és el
mateix.
1. La legislació penal espanyola tracta de l’abús sexual al costat d’altres formes de
maltractament sexual —assetjament sexual, agressió sexual—. L’abús sexual infantil és el «contacte o interacció entre un menor i un adult13, quan l’adult usa el
menor per a estimular-se sexualment a si mateix, al menor o a una altra persona»14. Com a delicte d’abús de menors i adults vulnerables contempla diverses
conductes que han de ser evitades per tots els que participen en activitats pastorals provincials, missioners i laics15:


Fer proposicions o insinuacions amb finalitats sexuals, sia amb paraules, gestos sia utilitzant mitjans digitals.

i calculat que pretén anul·lar la llibertat de pensament, acció i dignitat d’una altra persona fins a arribar a
conquistar, controlar i dominar la consciència de la víctima.
8
Per a la legislació civil és irrellevant que el delicte el cometi un clergue, religiós o laic, mentre per a la llei
eclesial el procediment i penes són diferents si es tracta d’un clergue o d’un no clergue.
9
Codi de Dret Canònic 1983 (en endavant CIC), can. 1395, §2 y SST art. 6. Can. 695, §1
10
SST art 6, §1, n. 1.
11
Francesc, Rescriptum ex audientia, que modifica SST art 6, §1, n.2, 17.12.2019, art. 1.
12
Francesc, VELM, art. 1.
13
La reforma de la Llei orgànica 1/2015 ha fixat en els 16 anys la majoria d’edat per al consentiment sexual
per la qual cosa la pràctica sexual amb persones per sota d’aquesta edat és delicte sense necessitat de cap
altre requisit. D’altra banda, l’abús sexual també pot ser comès per una persona menor de 18 anys quan
aquesta és significativament superior o quan l’agressor està en una posició de poder o control sobre un altre
(p.e. un catequista o monitor sobre un nen).
14
Save The Children, «Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales», 2001.
15
«Qualsevol representació d’un menor, independentment dels mitjans utilitzats, involucrat en activitats
sexuals explícites, reals o simulades, i qualsevol representació d’òrgans sexuals de menors amb finalitats
predominantment sexuals», cf. Francesc, VELM, art. 1, § 2c.
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Sol·licitar al menor o a l’adult vulnerable que mostri el seu cos o parts del
seu cos amb finalitat sexual, o mostrar el cos o parts del cos al menor amb
els mateixos fins, sigui directament sigui utilitzant qualsevol altre mitjà.
Assetjar o intimidar amb paraules o gestos obscens, sense importar el mitjà
utilitzat per a fer-lo: trucades telefòniques, missatges a través d’aplicacions
o xarxes socials o notes de contingut sexual.
Mostrar material pornogràfic a menors i adults vulnerables o utilitzar-los per
a crear aquest tipus de materials, sigui per a ús propi sigui distribució a través
d’internet o xarxes socials.
Facilitar el consum de pornografia a menors o altres persones en condicions
de vulnerabilitat.
Acariciar, amb roba o sense, les zones íntimes; intentar besar o acostar-se
excessivament.
Incitar o obligar a tocar el cos d’un adult o d’altres menors amb intenció sexual.
Penetrar un menor o un adult vulnerable oralment, vaginalment o analment
amb violència o sense. Intentar o realitzar penetració amb el penis o qualsevol objecte.
Incitar, consentir o explotar sexualment en la producció de continguts pornogràfics16 o prostitució.

2. La legislació francesa considera una agressió sexual qualsevol atac sexual comès
amb violència, coacció, amenaça o sorpresa, quan la relació ha estat imposada a
la víctima, sigui quina sigui la relació entre l’agressor i la seva víctima.



La coacció pot ser física o moral.
La graduació de la pena dependrà de les circumstàncies en les quals es produeixi l’agressió, l’edat i la relació existent entre agressor i víctima.17

3. La legislació italiana sanciona a qui, per violència o amenaça o abús d’autoritat,
obligui a algú a realitzar o sofrir actes sexuals.


La graduació de la pena dependrà de les circumstàncies i edat de la víctima
i la seva relació amb l’agressor.18

4. La legislació eslovena considera delictes contra la integritat sexual els actes sexuals o lascius comesos contra la voluntat d’una persona o mitjançant l’amenaça
de causar-li mal personal o material, o als familiars o la divulgació de qualsevol
assumpte que perjudiqui l’honor personal o familiar.19

16

«Qualsevol representació d’un menor, independentment dels mitjans utilitzats, involucrat en activitats
sexuals explícites, reals o simulades, i qualsevol representació d’òrgans sexuals de menors amb finalitats
predominantment sexuals», cf. Francesc, VELM, art. 1, § 2c.
17
Art. 222-2 a 222-33-3, Codi Penal Francès.
18
Art. 609bis a 609duodecies, Codi Penal Italià.
19
Art. 199 a 203, Codi Penal Eslovè.
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2. COM PROTEGIR ELS MENORS I ADULTS VULNERABLES I PREVENIR ELS
ABUSOS
11. Hem de protegir amb atenció les persones que freqüenten les nostres posicions pastorals per tal d’evitar que siguin víctimes de maltractaments o d’abusos sexuals. En
aquesta línia hem de col·laborar amb l’ambient social del nostre entorn en el foment d’una
cultura de rebuig absolut de l’abús que compromet el correcte desenvolupament emocional dels menors i adults vulnerables. Per a això les nostres institucions educatives i apostòliques han d’estar formades i preparades per a prevenir i evitar que succeeixin aquests
casos, garantint unes relacions segures i positives. Sense minvar l’esperit de servei i proximitat que preval en les nostres posicions pastorals, cal no descurar aquella prevenció
que redueixi situacions de risc.

2.1 Conscienciar sobre la necessitat de prevenir els abusos sexuals
12. Només es crearan entorns segurs en les nostres posicions pastorals si actuem amb la
deguda corresponsabilitat per part de tots i a partir d’una conscienciació i formació bàsica
en els diversos grups i interlocutors implicats.
La corresponsabilitat de tots els interlocutors: la comunitat claretiana; els treballadors i
voluntaris implicats en les nostres activitats pastorals; i les famílies dels menors i adults
vulnerables destinataris de la nostra missió; segons cada cas i en grau divers és necessària
per a:
a) Fomentar dinamismes i estils de vida que evitin vivències negatives de la sexualitat informant dels comportaments ambigus o contraris en aquesta matèria, i
per a prendre consciència de les situacions de risc en l’acompliment de l’activitat
pastoral.
b) Manifestar el rebuig personal a tota mena de maltractament o abús sexual a menors i adults vulnerables
c) Tenir coneixement de les normes dels Missioners Claretians sobre el tracte amb
menors i adults vulnerables i la gravetat del seu incompliment; i la correlació
d’aquestes normes amb la doctrina de l’Església en aquesta matèria.
d) Conèixer les mesures adoptades per la institució per tal de crear entorns segurs,
e) Formar-se sobre els factors de risc que faciliten l’abús, sobre els símptomes de
qui n’és víctima i sobre els criteris aconsellables d’actuació.
Així es procurarà i facilitarà que els menors i adults vulnerables, amb la coresponsabilitat
de tota persona que participi de les nostres institucions i activitats, tingui la possibilitat de
poder manifestar-se lliurement davant qualsevol conducta inapropiada envers ells i trobi
el corresponent acolliment.
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2.2 Seleccionar i formar els candidats a la Congregació
13. En línia amb el magisteri eclesial i congregacional20, en la selecció i formació dels futurs
missioners, s’ha de tenir present el que segueix:
a) Ajudar els formands a acollir i apreciar el do de la castedat consagrada, a valorar
tots els ministeris i carismes en l’Església i a comprendre el ministeri sacerdotal
com a servei, i no com a poder o estatus social;
b) Verificar que el candidat no tingui antecedents penals ni acusacions o denúncies
per comportaments sexuals inadequats;
c) Contrastar les informacions que es facilitin sobre el candidat, particularment
quan provenen d’un seminari o d’una altra congregació religiosa21;
d) Vetllar perquè el candidat realitzi les proves psicològiques que assegurin que es
tracta d’una persona madura segons la seva edat i que no hi ha impediments
psicològics per a la seva admissió;
e) Incloure durant el procés formatiu mòduls específics relacionats amb el respecte
a la dignitat de la persona i la promoció del tracte d’igualtat entre totes les persones, la sexualitat i el seu sentit, així com les conseqüències i responsabilitats
davant de qualsevol classe d’abús, tant des del dret civil com el canònic.

2.3. Seleccionar i formar les persones que s’han de relacionar amb menors i adults
vulnerables
14. El Superior Provincial o el Responsable de les diverses plataformes apostòliques, segons correspongui, ha de seleccionar acuradament i formar tots els que treballen i col·laboren en institucions i activitats pastorals de la Província22. Aquesta selecció de les persones23 marca l’inici de l’actuació preventiva. Respecte a aquests religiosos i laics s’ha de
tenir present el que segueix:
a) Assegurar la idoneïtat i capacitat dels Missioners Claretians involucrats en aquest
ministeri i acompanyar-los espiritualment i pastoralment;
b) En el cas d’incardinació, destí o estada prolongada d’un religiós claretià fora de
la nostra Província, el Superior Provincial ha d’oferir la informació necessària sobre ell al Superior Major de l’organisme de destí, particularment si es dedicarà a
la pastoral amb menors; i requerir-la en cas invers.
c) Tenir coneixement segur que els agents pastorals, els col·laboradors, voluntaris
i persones contractades no tenen antecedents penals, o acusacions o denúncies

20

Congregació per al Clergat, El don de la vocación presbiteral. RFIS, n. 202, Roma 2016; Congregació per a
la Doctrina de la Fe, Carta circular. Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas
Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, Roma, 3 maig 2011; Missioners
Claretians. Prefectura de Formació, Plan General de Formación n. 332.
21
Missioners Claretians, Directori, 190 b i d.
22
Francesc, Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, art. c, Ciutat del Vaticà, 26
març 2019.
23
L’elenc no és exhaustiu: formadors, professors, catequistes, monitors, entrenadors, personal d’administració i servei, voluntaris, etc.
Missioners Claretians – Província de Sant Pau: Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i
Protocol per a la prevenció i intervenció davant un delicte d’abús sexual

10

sobre comportaments sexuals inadequats, exigint-los un certificat negatiu del
Registre de Delinqüents sexuals24;
d) Lliurar-los aquest Manual i Protocol Provincial —al costat dels altres documents
de la plataforma específica: protocols particulars, Codi de conducta, etc.— i rebre signat el document de declaració personal responsable25 que acrediti el seu
coneixement de l’existència i contingut del mateix i compromís en la prevenció i
actuació establertes en aquest manual i protocol. I procurar una formació bàsica
en aquestes qüestions.
15. El Govern Provincial ha de procurar que tots els Missioners Claretians rebin una formació suficient sobre les diverses qüestions implicades en la promoció d’una cultura de la
protecció i el respecte i en particular sobre el delicte d’abús sexual: en què consisteix,
factors de risc, símptomes d’haver comès o sofert un abús, legislació eclesiàstica i civil
pròpia (obligació de denúncia i col·laboració amb la justícia, prescripció), manera de conducta davant una denúncia i responsabilitat personal de cadascun en aquest camp.

2.4. Crear entorns segurs a partir de bones pràctiques preventives
16. Amb vista a salvaguardar més eficaçment la protecció dels menors i adults vulnerables, el Manual i Protocol Provincial proposa algunes normes i suggeriments, que poden
ajudar en la creació dels protocols i codis de conducta específics en cada lloc; i servir a
cada persona —religiós o laic— a tenir criteris i adoptar pautes de prevenció26.
17. Quan, durant el desenvolupament d’una activitat, es vulneri el que s’estableix en
aquest Manual i Protocol Provincial, la persona responsable de l’activitat (director del centre o de l’activitat, monitor, acompanyant…) informarà immediatament el responsable superior de l’entitat que realitza l’activitat o al Provincial, i actuarà amb rapidesa i diligència
adoptant, segons la gravetat del cas, la mesura més adequada (amonestació, obertura
d’expedient, allunyament de l’activitat, acomiadament, etc.).

2.5. «Servei extern (Prevenim) d’Acolliment i Atenció» i «Equip de Treball Provincial
d’Entorns Segurs»
18. L’existència i continuïtat, a la Província, de Prevenim27 «Servei extern d’Acolliment i
Atenció», vol ser un mitjà i plataforma a la disposició de totes les persones que col·laboren
i treballen amb els claretians per denunciar, si mai cal, un abús sexual. Aquest servei no
anul·la, sinó que complementa i s’afegeix com a camí, l’ordinària comunicació i canals propis de cada activitat en el seu propi funcionament ordinari.

24

Es poden sol·licitar en els següents enllaços: Espanya: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central; França: ttps://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteursinfractions-sexuelles-violentes-fijais; Itàlia: Prenota Certificato - Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it); Eslovènia: Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti) | GOV.SI
25
Cf. Protocol n. 21 i Annex I: «Model de declaració personal responsable»
26
En Annex II es recullen algunes d’aquestes pràctiques eficaces per a prevenir els abusos en l’acció pastoral
amb menors i que poden integrar-se, convenientment, en els Codis de conducta.
27
«Servei extern d’acolliment i atenció» / Cf. núm. 25 d’aquest Manual i Protocol
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19. El Superior Provincial, després d’escoltar el seu consell, designarà un grup de persones
competents en la matèria —Equip de Treball— que l’ajudaran en tot el que es relacioni
amb la creació d’entorns segurs, prevenció del delicte, actuació si aquest es produeix i
atenció a les víctimes. L’equip assessorarà el Provincial en la implantació de les bones
pràctiques preventives —selecció de personal, desenvolupament d’activitats formatives,
elaboració de protocols i codis de conducta.
20. Tots dos serveis, coordinadament, elaboraran una vegada a l’any un breu informe —
que lliuraran al Provincial— de les accions realitzades en el marc de les seves competències i recaptaran aquesta informació de cada posició.

2.6. Manual i Protocol Provincial i elaboració de Codis de conducta i Protocols específics.
21. Els claretians, treballadors, voluntaris i col·laboradors de les nostres posicions apostòliques, abans d’incorporar-se, han de rebre un exemplar del Manual i Protocol Provincial i
signar, juntament amb el seu contracte laboral o de voluntariat, una declaració personal28
responsable en la qual manifesten conèixer i adherir-se a aquest Manual i Protocol de
Prevenció. Igualment es procedirà amb tots els claretians, treballadors, voluntaris i col·laboradors que estiguin en actiu en el moment d’aprovar-se aquest Manual i Protocol.
Aquesta declaració s’ha de conservar al costat dels contractes laborals o de voluntariat,
com a garantia legal per als destinataris de la nostra missió, per a la Institució i per a la
Província davant l’Administració de l’Estat corresponent29.
22. S’han de tenir normes de conducta molt clares i d’obligat compliment per a tots els
qui estan involucrats en el treball amb menors i adults vulnerables. Tota institució pastoral
—o conjunt30 d’institucions que estigui dins de l’àmbit de l’acció pastoral provincial dedicada al treball amb menors i adults vulnerables— ha de tenir el seu propi Protocol de
Protecció de menors i adults vulnerables i Codi de Conducta; tots dos han de ser coneguts,
acceptats i signats per tots i cadascun dels qui hi intervenen: col·laboradors, voluntaris, i
personal contractat i Missioners Claretians.
Aquests protocols i codis de conducta s’han d’elaborar31 a partir d’aquest Manual i Protocol provincial —tenir presents les específiques determinacions diocesanes i civils del lloc
de la posició pastoral i corresponents a la mena d’activitat— i han de ser presentats i aprovats pel Govern Provincial.
23. Els responsables de les activitats facilitaran també que els destinataris de la nostra
missió i els seus pares o tutors coneguin tant aquest document provincial i la seva aplicació
com els documents que els siguin propis en l’activitat específica.

28

Cf. Annex I, «Model de Declaració personal responsable».
En l’Estat Espanyol tenen competència en educació les comunitats autònomes de Catalunya, Euskadi i
Navarra.
30
–o conjunt d’institucions: col·legis, parròquies, activitats pastorals o lúdiques o qualsevol una altra que
estigui dins de l’àmbit de l’acció pastoral provincial dedicada al treball amb menors i adults vulnerables—.
31
En la seva redacció hauran de tenir-se presents, si existissin, les específiques determinacions diocesanes i
civils del lloc de la posició pastoral i corresponents al tipus d’activitat.
29
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3. COM ACTUAR DAVANT UNA DENÚNCIA D’ABÚS SEXUAL
3.1. Consideracions generals
24. El Superior Provincial aborda, tant dins del Consell com amb el «servei extern d’acolliment i atenció» i «equip de treball d’entorns segurs», la qüestió dels abusos sexuals amb
la finalitat de fixar per a la Província una línia de pensament, formació, prevenció i actuació
davant aquests fets.
25. El Superior Provincial nomena i dona a conèixer l’existència del «Servei extern d’Acolliment i Atenció»32 i persona responsable externa perquè qualsevol pugui presentar una
denúncia d’abús sexual33. Aquest servei i la seva persona encarregada, davant una denúncia, reaccionarà amb prestesa posant-se, primer que res, a la disposició dels denunciants
i garantint-los seguretat, integritat i confidencialitat. Posteriorment trasllada la denúncia
al Superior Provincial34.
26. Per a abordar els possibles casos de denúncia d’abusos comesos per algú amb responsabilitat en les nostres posicions pastorals (laic o religiós), el Superior Provincial haurà de:
a) Acollir amb promptitud les informacions de denúncies que li arribin per diversos mitjans
i tractar-les amb seguretat, discreció i agilitat;
b) Comptar amb algunes persones ben preparades (internes o externes) per a rebre i tractar les víctimes i, si aquestes ho desitgen, prestar-los algun tipus d’acompanyament;
c) Vetllar per la protecció de la bona fama de víctimes i acusats; i cuidar que ningú sofreixi
cap perjudici per haver presentat una denúncia o haver aportat informació;
d) Conèixer un o diversos advocats, experts en el tema i coneixedors de l’àmbit eclesial,
que puguin assessorar en els casos que es presentin;
e) Designar, en cada cas, un portaveu institucional i un expert en comunicació que gestionin les informacions i els comunicats de premsa ad extra i ad intra.
27. Complint amb la normativa vigent, tant civil com canònica, sempre que es tinguin motius o notícies fundades d’un possible cas d’abús dins de qualsevol de les institucions de
la Província de Sant Pau (col·legis, parròquies, activitats pastorals o lúdiques o qualsevol
altra que estigui dins de l’àmbit de l’acció pastoral provincial) s’activarà aquest protocol
d’actuació.
28. El Superior Provincial o un delegat seu quan hi hagi prou versemblança de la denúncia
presentada i de la mena d’abús presumptament comès, n’informarà, dins de la prudència
i la publicitat del fet, les comunitats claretianes a través dels superiors locals. Aquests, com
qualsevol religiós claretià interpel·lat, s’han de remetre sempre i exclusivament al portaveu establert o referent de comunicació que els hagi estat assenyalat.
29. Tots els Missioners Claretians, els seus col·laboradors, voluntaris i personal contractat
han de tenir clara l’obligació de denunciar qualsevol abús sexual o situació anòmala greu

32

«Servei d’Acolliment i Atenció», per a situacions o casos d’abusos sexuals prevenim@claretpaulus.org
Cf. VELM, art. 2, § 1.
34
I, només en el cas de denúncia contra el Provincial o consideració fundada que aquest, per alguna raó, no
tramitarà la denúncia amb imparcialitat, al Superior General.
33
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dels quals tinguin sospita o coneixement i d’advertir ràpidament al responsable de l’activitat o al Superior Provincial quan tinguin motius fundats per a creure que hi ha hagut un
abús sexual35. Atenent també la conducta corresponent establerta per la normativa legal
vigent.
30. Fora del secret de confessió, que és inviolable, s’ha de denunciar qualsevol mena
d’abús del qual es tingui coneixement. Si la notícia es té en l’àmbit de la direcció espiritual
o en estricta confidencialitat, haurà de respectar també el secret, encara que en aquest
cas la revelació no comporti les sancions canòniques previstes per la violació del sigil sacramental, però pot posar tota la determinació i persuasió possibles perquè el qui manifesta l’abús, ho faci fora d’aquest àmbit o l’autoritzi a denunciar-lo en bé de les víctimes.
31. Si el Superior Provincial té coneixement d’un possible delicte d’abús sexual comès per
un religiós claretià, està obligat a notificar-lo a les autoritats competents36. El Superior
Provincial pot ser legítimament remogut del seu càrrec si per negligència greu no ha posat
en marxa una recerca després d’haver rebut una denúncia que causa danys greus a una
persona o a una comunitat, encara que tal negligència no hagi estat moralment culpable37.
32. És molt important respectar la privacitat i bona fama de les víctimes i dels presumptes
abusadors38. Per això cal assegurar la protecció de dades personals (informes, imatges,
etc.) ajustant-se sempre a la legislació vigent tant civil com canònica39. La informació relativa a aquestes persones quedarà degudament custodiada per part del Superior Provincial. A no ser per mandat del poder judicial, ningú pot accedir a la informació personal si
no és de la seva competència ni fer-ne ús sense el permís exprés de la persona afectada,
o dels seus tutors si es tracta d’un menor.
33. Ningú pot ser recriminat per haver presentat una denúncia ni pot ser objecte de represàlies o discriminació ni ser obligat a guardar-ne silenci40 excepte en cas d’una denúncia falsa41.
34. El Superior Provincial ha de prendre les mesures oportunes per a reparar el mal i escàndol causats quan un religiós claretià acusat falsament, després d’una recerca diligent
o procés, és declarat innocent. La Província o la institució pastoral afectada ponderarà
adoptar les mesures oportunes per al rescabalament dels danys soferts.

3.2. Supòsits o situacions que es poden verificar
35. Dos elements són especialment rellevants per a determinar la manera d’actuar davant
un cas d’abusos: d’una banda, la instància davant la qual es presenta la denúncia —autoritat civil o religiosa— i, per una altra, la persona denunciada —claretià clergue, no clergue

35

Francesc, VELM art. 1, § 1 a) y art. 3, § 1 / i aquest Manual i Protocol núm. 9-10
Francesc, VELM, art. 3, § 1 y 3.
37
Francesc, Motu Proprio Como una madre amorosa, art. 1.
38
Francesc, VELM, art. 5, §2.
39
Francesc, VELM, art. 2, § 4 e Instrucció sobre la confidencialitat de les causes, 17.12.2019, art. 3; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018.
40
Francesc, VELM art. 4, § 2 y 3.
41
CIC, can. 1390.
36
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o col·laborador en alguna de les nostres posicions—. Aquest Protocol contempla els diferents supòsits que es poden donar a partir d’aquests dos elements amb les peculiaritats
de cadascun d’ells.

A) Denúncia d’abús sexual presentada directament o indirectament al Superior Provincial sense que s’hagi formulat denúncia civil
36. El Superior Provincial ha de reaccionar sempre activament davant una notícia, si més
no versemblant, d’un possible delicte d’abús d’un menor o adult vulnerable per part d’un
religiós claretià o de qualsevol col·laborador en les nostres activitats pastorals. Davant
qualsevol «notícia d’un delicte» el Superior Provincial informarà el Superior General. Pot
tenir-ne coneixement per diverses vies: directament per ciència pròpia o indirectament42,
en forma anònima, a través del receptor de denúncies, del Superior local corresponent o
del responsable d’una posició pastoral. Encara que inicialment es prengui en consideració
la denúncia d’algú que vol romandre en l’anonimat i el procediment pot iniciar-se sense
el coneixement previ de la seva identitat, si es desitja realment dur a terme el procés,
s’haurà de manifestar la seva identitat en algun moment, si més no a l’acusat, per exigències del dret a la defensa.
37. Qualsevol religiós claretià o col·laborador en les nostres activitats que té informació
d’un abús sexual comès per part d’un missioner claretià o rep una acusació sobre aquest
tema, o tingui fundades sospites que n’hi hagi hagut, ha de:
a) Acollir, si escau, la víctima i la seva família amb respecte i remetre’ls a la persona
de referència designada per a això;
b) Posar en coneixement del Superior Provincial43, sense demora i confidencialment, el fet o acusació;
c) Deixar constància per escrit de tot el que li ha estat comunicat en aquest primer
moment (denunciant, lloc i hora, contingut de la denúncia, nom del denunciat,
circumstàncies, etc.);
d) Abstenir-se de fer una recerca paral·lela o independent un cop hagi informat el
Superior Provincial.
38. No sols s’ha de reaccionar activament per a valorar la versemblança de la notícia quan
es té notícia d’un delicte efectiu i certament comès, sinó també quan es té notícia d’un
possible delicte o una conducta que podria ser delictiva. És imprudent i injust tant actuar
penalment de manera immediata com a resposta a qualsevol notícia, com inhibir-se sense
valorar-la.
39. El Superior Provincial, o un delegat seu, contacta al més aviat possible amb el denunciant en presència d’un testimoni, que fa com de notari, i pren coneixement de la serietat
de la denúncia. En la denúncia44 s’ha d’especificar clarament el tipus de delicte, el nom i
cognoms del denunciat, data i lloc del delicte, testimonis, i qualsevol dada que pugui servir

42

Per l’observació d’un germà de comunitat, la denúncia formal d’una persona informada dels fets, l’acusació de la part ofesa, comentaris d’un cert nombre de persones sense tenir dades precises, etc.
43
Al Superior General quan el denunciat és el Superior Provincial o considera que aquest, per alguna raó, no
tramitarà la denúncia amb imparcialitat o la serietat deguda. Cf. Protocol n. 24.
44
Pot servir el model que es proposa en Annex III: «Model de formulari de denúncia». / Francesc, VELM, art.
3, §4.
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per a establir els fets i valorar-los degudament. Convé redactar un informe i que el denunciant el signi.
40. El Superior Provincial, o un delegat seu, en un ambient de comprensió i proximitat,
contacta al més aviat possible amb el religiós claretià o col·laborador implicat en presència
d’un testimoni per a informar-lo de la denúncia rebuda i dels passos a seguir. Li oferirà
l’ajuda que necessiti —legal, psicològica, mèdica i espiritual— i l’informarà de les obligacions davant la justícia i de les conseqüències civils i canòniques derivades de la seva conducta, si es confirmessin els fets denunciats, segons la gravetat del cas.
41. El Superior Provincial, coneguts els fets, ha d’informar immediatament de la denúncia
rebuda el Superior General, el Bisbe del lloc on han ocorregut els fets i el Bisbe on resideix
el denunciat si no coincideixen45 i els membres del seu Consell, explicant de forma resumida els fets i les mesures prèvies adoptades. També s’informarà el portaveu —per al
cas— i els Superiors locals, amb transparència i amb la discreció que sigui necessària conforme al grau de divulgació del cas.
42. El Superior Provincial consulta els assessors legals i el servei extern d’acolliment i atenció, per a valorar la versemblança de la denúncia contrastant els fets, el temps en què es
va cometre el delicte, el tipus de delicte, la personalitat i comportament habitual de l’acusat, etc.
43. Si a partir del coneixement dels fets i la consulta feta als experts legals, es considera
que hi ha matèria d’acusació i pot constituir un delicte conforme a les lleis estatals vigents,
es convida o aconsella, en un primer moment, que el denunciant presenti la denúncia
davant les autoritats competents de cada país (Policia, Ministeri Fiscal, Jutjat d’Instrucció...). Si ell no desitja fer-ho, per raons personals, se’n deixa constància per escrit i el Superior Provincial, considerada la gravetat i el perill per a altres persones, informarà —no
denunciarà—a l’autoritat judicial perquè sigui aquesta «ex oficio» qui procedeixi com entengui que hagi de fer. En aquest cas, se suspenen les recerques en curs fins que es resolgui el cas en l’àmbit civil, i se segueixen els passos contemplats en el supòsit següent46
(núm. 54ss d’aquest manual i protocol). Si per contra no es presenta denúncia civil47, se
segueix el procés de coneixement i discerniment del cas mitjançant la recerca interna preliminar.
44. El Superior Provincial, en funció del fonament de la denúncia i mitjançant decret, emet
un primer judici sobre la versemblança de la denúncia, desestimant-la o procedint,
d’acord amb el Superior General, a l’obertura d’una recerca preliminar per a un millor
coneixement dels fets48. Aquesta primera valoració no suposa presa de postura ni a favor
ni en contra de l’acusat.

45

Francesc, VELM art. 2, § 3.
Cf. aquest Manual i Protocol, 3.2.B , núm. 54 ss
47
Pot succeir això per la poca consistència en aquest moment de la denúncia, tipus de delicte no contemplat
civilment o prescripció d’aquest. No és el cas quan els denunciants i la família no desitgin presentar la denúncia davant les autoritats civils per no causar més mal a la víctima.
48
La investigació preliminar no és un procés judicial, sinó una actuació administrativa per tal que el Superior
Provincial faci un judici de probabilitat sobre si el delicte es va cometre i sobre la imputabilitat de l’acusat.
Se’n pot prescindir quan el delicte és tan evident que es pot iniciar el procediment penal en vista a la imposició de la pena si correspon.
46
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A. En el cas de la desestimació de la denúncia, no s’inicia el procediment ni, si es
tractés d’un clergue, s’informa la Congregació per a la Doctrina de la Fe (d’ara
endavant, CDF). No obstant això, no n’hi ha prou amb inhibir-se, sinó que davant
la convicció de falta de fonament ha de prendre formalment la decisió de no investigar. És convenient que emeti un decret expressant els seus motius per a això
i que mani arxivar les actuacions amb el decret en un lloc tancat sota custòdia
del Superior Provincial49. S’ha de comunicar la decisió al denunciant i a l’acusat,
a l’Ordinari del lloc i al Superior General. Així mateix, es valorarà l’oportunitat de
rectificar, amb més o menys publicitat segons les circumstàncies, les notícies errònies o calumnioses.
B. En el cas d’admissió de la denúncia, el Superior Provincial en el mateix decret
designarà —si no ho fa ell personalment— una persona responsable de realitzar
aquesta recerca i nomenarà un notari que ha de signar totes les actes perquè
siguin vàlides i donin fe públicament50. Pot nomenar també una persona que
acompanyi tant l’acusat com la presumpta víctima i els seus familiars si aquests
ho necessiten. Aquesta recerca preliminar es realitzarà amb prudència i el més
discretament possible per a preservar la intimitat de la víctima i la bona fama de
l’acusat.
45. El Superior Provincial durant la recerca preliminar, i fins i tot quan conclogui, pot adoptar mesures cautelars51. Prohibirà a la persona denunciada des del primer moment tot
contacte amb la víctima i la seva família i, segons el cas, li imposarà altres possibles mesures necessàries més urgents —sortida del lloc on s’ha comès el delicte i de la comunitat
claretiana en la qual resideix, prohibició de tot contacte amb menors i suspensió de l’exercici públic del ministeri. Es redacta un document amb aquestes mesures cautelars immediates adoptades i es posen en coneixement de l’acusat.
46. S’ha de mantenir sempre la presumpció d’innocència de la persona acusada mentre
no es demostri la seva culpabilitat. Per això tots els que coneixen la situació han de tenir
la màxima discreció per a no lesionar la bona fama d’aquesta.
47. El Superior Provincial, o un delegat seu, a més de mostrar la proximitat i suport oportuns, informarà la família de la víctima o els seus representants legals dels passos donats
i de l’interès de la Congregació per afrontar la situació.
48. En l’acompliment de la seva missió, l’Instructor es limita a verificar la credibilitat de
l’acusació, evitant expressar la seva opinió personal, adés excusant l’acusat adés intentant
convèncer la víctima de la falta de gravetat del delicte acusat. Per a això:
a) S'entrevistarà, quan sigui possible, amb la víctima i la seva família per tal de recaptar la informació necessària i donar-los a conèixer els passos de tota la recerca. Els informarà que poden servir-se d’advocats i que poden presentar denúncia davant les instàncies judicials si ho estimen oportú.

49

CIC cc. 1719 y 489.
El Provincial pot confiar aquesta investigació a qualsevol persona –claretià o no– idònia per la seva preparació, competència, discerniment i capacitat de reserva. CIC ca. 1717, §1. Podria ser útil, però no obligatori,
que l’investigador fos sacerdot d’acord amb l’exigència del ca. 483, §2 que demana que el notari sigui sacerdot quan estigui en judici la bona fama d’un sacerdot.
51
SST, art. 19 permet prendre mesures cautelars ja des de l’obertura de la investigació pròpia.
50
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b) Escoltarà l’acusat perquè es defensi de les acusacions presentades contra ell. Si
durant la recerca apareguessin implicades altres persones com a víctimes, presumptes abusadors o col·laboradors, ho posarà en coneixement del Superior
Provincial perquè decideixi si es fa una recerca separada o reuneix els antecedents conjuntament fins al terme de la recerca.
49. Un procés civil no exclou ni substitueix el procés canònic. Però en el cas que s’hagi
iniciat un procés civil és convenient parar la recerca preliminar o el procés canònic fins que
finalitzi aquell per a evitar ingerències o malentesos. Les conclusions del procés civil es
poden adjuntar posteriorment a la recerca preliminar o al procés canònic.
50. Conclosa aquesta fase de recerca preliminar, el Superior Provincial, si no s’ha acreditat
la versemblança o imputabilitat de la denúncia, emet un nou decret pel qual arxiva la
causa. Enviarà aquest decret al Superior General i al Bisbe del lloc on s’ha comès el delicte
i al Bisbe on resideix el denunciat si són diferents i arxivarà tota la documentació del cas.
Informarà així mateix la víctima de la resolució adoptada.
51. Si, en canvi, després de la recerca preliminar —o després d’haver decidit ometre-la
per supèrflua— conclou que hi ha indicis clars de delicte, mitjançant decret dóna per conclosa la recerca preliminar i, si es tracta d’un missioner claretià, envia la documentació
(acusacions, testimoniatges, defensa de l’imputat, perícies, etc.) al Superior General per a
iniciar el procediment penal. La denúncia per delictes comesos per religiosos claretians
contra el 6è manament del Decàleg, considerades versemblants, a més de ser traslladades
a les autoritats civils, si el delicte així és contemplat en la legislació civil, s’haurà d’enviar a
través del Superior General a la CDF si l’acusat és clergue52, encara que el delicte s’hagi
comès molts anys enrere i hagi prescrit segons la legislació canònica53. Si l’acusat és un
religiós no clergue, ha d’obrir procés canònic en la Congregació54.
52. Les denúncies contra un treballador o un col·laborador laic, en funció del seu fonament
i un primer judici sobre la seva versemblança, s’han de traslladar a les autoritats civils i
col·laborar amb elles en la recerca. A l’autoritat provincial i el responsable de l’obra a la
qual pertany el col·laborador li correspon complir amb el que ja hi ha d’establert per als
altres casos: conèixer els fets i gestionar la crisi suscitada, respondre a les necessitats de
la víctima i els seus familiars, comunicar de la millor manera el fet a les persones implicades, discernir i decidir les mesures oportunes mentre es duen a terme les actuacions processals.
53. Conclosa la recerca preliminar, sigui com sigui el resultat d’aquesta i salvada la confidencialitat de tot allò que hagi de ser protegit, el Superior Provincial informa amb la més
52

Francesc, VELM, art. 1, § 1.
La data de prescripció del delicte comença als 20 anys des del moment en què el menor va complir els 18
anys, segons la legislació canònica (SST, art. 7). La CDF pot no aplicar la prescripció en algun cas i, encara que
el delicte estigués prescrit, es fes justícia a la víctima. Per la seva part, el Codi penal espanyol vigent estableix
la prescripció a partir dels 5 o 15 anys, segons el delicte, que la víctima hagi complert 18 anys. La Llei orgànica
de protecció integra a la infància i l’adolescència, aprovada pel Consell de ministres i en tràmit d’aprovació
definitiva pels òrgans competents espanyols, preveu dos canvis significatius: augmentar de 13 a 16 anys
l’edat de la víctima en alguns delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals –explotació sexual i corrupció
de menors– i que la prescripció d’entre 5 i 16 anys, segons la mena de delicte, comenci a comptar a partir
de que la víctima compleixi 30 anys. La Llei a França preveu la prescripció als 30 anys, a Itàlia 24 anys i a
Eslovènia 20 anys.
54
CIC, cc., 695-700.
53
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gran transparència i celeritat possibles del seu resultat tant a l’acusat com a les persones
que afirmen haver estat ofeses o als seus representants legals55

B) Denúncia d’abús sexual presentada directament davant l’autoritat civil
(Policia o Autoritat Judicial)
54. En el supòsit que el Superior Provincial tingui coneixement de la denúncia presentada
a la policia o l’autoritat judicial contra un claretià o que el mateix Superior Provincial, verificada la gravetat i versemblança de les acusacions, decideixi informar l’autoritat civil
dels fets denunciats56, es tindrà en compte el següent:
a) Valorar l’oportunitat de fer una declaració a tota la Província i persones i institucions directament afectades tan objectiva i sòbria com sigui possible si el cas s’ha
fet públic;
b) Designar, oportunament, un únic interlocutor de cara als mitjans; aquest interlocutor transmetrà els comunicats oportuns que seran breus sense entrar en valoracions i limitant-se als fets objectius confirmats, les mesures adoptades i, segons el cas, els noms de víctima i acusat.
c) Oferir ajuda espiritual, psicològica i legal al religiós claretià acusat assignant-li un
advocat que el defensi durant els interrogatoris previs i tota la instrucció de la
causa, i manifestant-li que la Congregació no l’abandonarà encara que reprovi el
seu comportament delictiu i hagi d’assumir les seves conseqüències legals;
d) Informar immediatament el Superior General i el Bisbe de la Diòcesi on s’ha comès el presumpte delicte tant del fet en si com de les actuacions subsegüents —
comunicacions, mesures cautelars, decisions—; així mateix informarà el seu Consell, i convenientment els Superiors locals57;
e) Oferir la seva col·laboració a les autoritats civils per a esclarir la veritat58 sense
immiscir-se en el procés civil ni realitzar recerques al marge de les autoritats,
interferint amb això en el procés judicial;
f) Designar un interlocutor oficial davant la policia i davant la justícia que en tot cas
manifesti la voluntat de col·laborar, reconegui la gravetat de les acusacions i expressi el desig que es faci justícia segons la llei vigent59;
g) Assessorar-se d’un advocat i realitzar les diverses gestions necessàries a través
d’ell;

55

Cf. VELM, art. 5 § 2; 17 § 3.
L’art. 13 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, sobre Modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència estableix el deure i l’obligació que tenen totes les persones de posar en coneixement del Ministeri fiscal les notícies sobre un fet que pogués constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. La
nova Llei de Protecció a la Infància i l’Adolescència davant la Violència, en tràmit d’aprovació definitiva, preveu també el deure de qualsevol persona –particularment en els professionals que tenen contacte habitual
amb menors– de comunicar situacions de risc davant l’autoritat competent, encara que no sigui delicte.
57
Atenent en cada cas el grau d’aquesta informació, o fins i tot la prudència de comunicar-lo o no a tota la
comunitat.
58
Francesc, Instrucció sobre la confidencialitat de les causes,17.12.2019, núm. 1, 4 i 5, on s’estableix que no
regeix el secret pontifici per a aquestes causes ni la imposició de cap vincle de silenci. El secret d’ofici –
excepte el sacramental— no obsta per a complir les obligacions establertes per la legislació estatal, p.e.,
donar curs a una resolució executiva de la autoritat judicial civil.
59
Preferentment religiós –el paper de l’advocat és un altre— i pot coincidir amb el portaveu del cas o no,
segons les circumstàncies i oportunitat.
56
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h) Sospesar si, atesa la presumpció d’innocència de tot acusat, és oportú posar-se
públicament a la disposició de la víctima i de la seva família per a tot el que pugui
requerir-se, evitant alhora qualsevol contacte directe amb ells perquè no es pugui interpretar com una forma de pressió;
i) Si l’acusat és un religiós claretià, la Província pagarà la fiança exigida pel jutge;
j) Si el religiós claretià estigués en llibertat provisional, haurà de determinar on
destinar-lo preparant la comunitat d’acolliment, si és destinat a una comunitat
claretiana; i si fos empresonat, el visitarà personalment o per mitjà del seu delegat, i s’assegurarà que es troba en bones condicions de salut, assistit psicològicament i espiritualment;
k) La comunicació amb els familiars del claretià denunciat es farà amb prudència i
precaució i, en la mesura que sigui possible, d’acord amb l’interessat.
55. Si el religiós claretià és declarat innocent en seu civil, i es jutja que hi ha delicte suficient, el Superior Provincial ha de reprendre el tractament canònic del cas. Si el religiós
claretià és declarat culpable en seu civil60, es durà a terme el procés canònic.

4. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ
56. El Provincial assegurarà que aquest Manual i Protocol de protecció de menors i adults
vulnerables de la Província de Sant Pau sigui conegut pels canals de comunicació adequats. Aquest document serà accessible a la pàgina web de la Província de Sant Pau
(www.claretpaulus.org) i en aquelles altres plataformes oficials de comunicació de la Província en les que el Superior Provincial cregui convenient publicar. Per a garantir la bona
aplicació, aquest document ha de ser comunicat a tots els membres de la Província i als
responsables de les obres o plataformes vinculades als Missioners Claretians de la Província de Sant Pau.

5. REVISIÓ
57. Aquest document serà avaluat sistemàticament cada any o segons que sigui necessari
a fi de tenir en compte els eventuals canvis i modificacions legislatives de la jurisprudència
i/o de normatives i instruccions eclesials, per a la seva deguda actualització.

6. CLÀUSULES FINALS
58. En tot allò en què el present Manual i Protocol no disposi la manera d’actuar i procedir
es procedirà conforme al que es disposa en el Vademècum promulgat pel Govern General
dels Missioners Claretians.61

60

El mateix caldria aplicar si es declara culpable en seu canònica després del procés davant la CDF, si es tracta
d’un clergue, o davant el Govern General, si es tracta d’un no clergue.
61
Missioners Claretians. Vademécum de los Misioneros Claretianos. Manual para la protección de menores
y adultos vulnerables y Protocolo para la prevención e intervención ante un delito de abuso sexual. Roma, 25
de novembre de 2019.
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59. Aquest Protocol ha estat aprovat ad experimentum per tres anys pel Govern de la Província de Sant Pau dels Missioners Claretians el dia 1 de juny de 2021 i entrarà en vigor a
partir de la seva aprovació pel Govern General de la Congregació.

P. Ricard Costa-Jussà Bordas CMF
Superior Provincial de Sanctus Paulus
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ANNEX I
DECLARACIÓ PERSONAL RESPONSABLE
DE REBUIG A l'ABÚS SEXUAL A MENORS
I ADULTS VULNERABLES
I ADHESIÓ A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT EL MATEIX
A LA PROVÍNCIA DE SANT PAU DELS MISSIONERS CLARETIANS

JO, En / Na: ……………………………………………………………………………….
amb contracte o/i activitat pastoral (docent, serveis, col·laborador/a, voluntariat…)
com a ……………………………....…………………………....…………………………….
a (Municipi, i Entitat o Centre) …………………………….…..…………..……..….
de conformitat amb el que estableix el «MANUAL PER A LA PROTECCIÓ DE MENORS I ADULTS VULNERABLES I PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT UN DELICTE D'ABÚS SEXUAL» aprovat pel
Govern Provincial de la Província de Sant Pau –Missioners Claretians–, on s'explicita que
les persones implicades en el treball amb menors i adults vulnerables en les diverses posicions pastorals pròpies, han d’assumir les actuacions de prevenció i gestió enfront de
possibles casos d'abusos sexuals a menors,
DECLARO QUE
ACCEPTO RESPONSABLEMENT I VOLUNTÀRIAMENT aquestes condicions, que són:
— Sóc coneixedor/a de l'existència i el contingut del «MANUAL PER A LA PROTECCIÓ DE
MENORS I ADULTS VULNERABLES I PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT UN DELICTE D'ABÚS SEXUAL» aprovat pel Govern Provincial de la Província de Sant Pau

–
Missioners Claretians–, i manifesto el meu compromís d'acceptar-lo i seguir-lo.
— com a persona que tindré responsabilitat professional o voluntària amb menors
en l'àmbit de les institucions i activitats provincials em comprometo a sol·licitar
un Justificant d'absència d'antecedents de delictes de naturalesa sexual en el
Registre Central de Delinqüents Sexuals62.
MANIFESTO també de manera expressa:
— Que rebutjo personalment tota mena d'abús sexual, especialment a menors i
adults vulnerables;

62

Es poden sol·licitar en els següents enllaços:
Espanya: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central
França: https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteurs-infractions-sexuelles-violentesfijais
Itàlia: Prenota Certificato - Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it)
Eslovènia: Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti) | GOV.SI
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— Que conec les normes dels Missioners Claretians sobre el tracte amb menors i
adults vulnerables i la gravetat del seu incompliment; i la correlació d'aquestes
normes amb la doctrina de l'Església sobre aquesta matèria i que, per tant, sé
que la persona que incorre en aquesta mena de delictes manifesta un atac a la
dignitat de la persona, una ofensa a Déu i una conducta contrària a les normes
eclesials;
— Que entenc que la conducta de l'agressor sexual a menors i adults vulnerables
és també delictiva i té conseqüències penals
— Que si cometés qualsevol acte d'abús ho faria enganyant i traint la voluntat de
l'Església i de la Congregació claretiana, sent responsable exclusivament jo mateix/a com a realitzador/a d'aquests actes.
Expresso la meva disposició a participar en trobades de formació sobre abusos sexuals a
menors i adults vulnerables i sobre les maneres d'actuar davant aquests, i sobre la creació
d'entorns segurs.
La qual cosa signo a …………..……………….…………
El dia ………. de ……….….….…...….. de ……………

Signat
En / Na: ………..…….……….………..………………
DNI / NIE: ………………………………………………
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ANNEX II

ELEMENTS PER A UN CODI DE CONDUCTA
(elements que poden servir per a la configuració de protocols i codis de conducta,
específics segons tipus d'entitat i actuació a regular;
i que poden servir per al contrast de cada persona, amb ella mateixa, en hàbits i formes
de conducta)

24
1. Les normes de conducta són elements que han d'ajudar a respectar la dignitat dels menors en tot moment, però que no han de substituir l'acció personal reflexiva i responsable
davant cada situació concreta.
2. Tots els qui d'alguna forma o altra tinguin contacte amb menors i adults vulnerables
han de sentir-se corresponsables de la creació d'entorns segurs; i participar en les trobades formatives que hi puguin ajudar.
3. En totes les actuacions o decisions que afectin un menor, es tindrà en compte el seu
interès superior, valorant les circumstàncies que envolten el cas i escoltant l'opinió del
menor.
4. Cal ser extremadament prudents i tenir present que altres persones poden no interpretar com cal les nostres accions, per més ben intencionades que siguin.
5. Convé evitar un llenguatge vulgar, que contingui doble sentit o connotacions sexuals.
6. Cal que el menor i l’adult vulnerable siguin tractats de manera respectuosa, sense envair
la seva intimitat, ni corporal ni psicològica. Les mostres físiques d'afecte han de ser moderades i respectuoses i mai no han de ser, ni semblar desproporcionades.
7. Es respectarà la integritat física del menor i de l'adult vulnerable, i se li deixarà rebutjar
activament les mostres d'afecte, tot i que siguin benintencionades.
8. En despatxos, sagristies, sales de catequesis… s'evitarà estar tot sol amb menors i adults
vulnerables, i es procurarà facilitar que altres puguin veure o escoltar la trobada; o es buscaran espais translúcids o oberts que facilitin la visibilitat a la presència d'uns altres.
9. Si s'ha d'examinar un menor o adult vulnerable malalt o ferit, sempre es farà en presència d'un altre adult.
10. Les comunicacions privades amb menors i adults vulnerables es realitzaran en entorns
visibles i accessibles per a altres; es recomana que les portes siguin envidrades en els despatxos, tant de sacerdots, com de directors, professors, formadors i animadors de grups
de nens i adolescents.
11. Evitar tant com sigui possible portar menors i adults vulnerables tot sol en el cotxe ni
que sigui en trajectes curts, tret que resulti imprescindible per raons de seguretat o per
causa justificada. En aquest cas un altre adult ha d'estar informat del fet. Si cal, informi’s
prèviament pares o tutors; si no, avisi'ls després de fer-ho, sense esperar l'endemà.
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12. Si es presenta una situació inusual en què un responsable es queda tot sol amb un
menor o adult vulnerable per raons disciplinàries, o bé per raons sanitàries –i especialment si han suposat una cura o primer auxili amb un contacte físic rellevant-, és convenient deixar la constància registral deguda i informar els pares com més aviat millor.
13. Estan prohibits els jocs, bromes o càstigs que puguin ser violents o tenir una connotació sexual, i evitar qualsevol conducta que impliqui contacte físic íntim, besar-se o despullar-se.
14. Estan prohibides les quintades o jocs que impliquin actes vexatoris, denigrants o sexistes.
15. S'informarà i demanarà autorització materna/paterna/tutorial signada, sempre que es
realitzin sortides, convivències, excursions, campaments i altres activitats que suposin que
els menors i adults vulnerables dormin fora de casa. S'assegurarà un nombre suficient d'acompanyants que garanteixi la deguda atenció del grup i dels seus components: menors
nens/as i adults vulnerables.
16. En cas d'activitats amb menors o adults vulnerables que suposin pernoctar, a més de
comptar amb les degudes autoritzacions, i en funció de l'activitat i forma o lloc de pernoctar, s'informarà prèvia i degudament als pares i tutors dels participants sobre això (tipus
d'instal·lació, tendes de campanya, refugis, albergs, forma de distribució per edats, sexes,
grups…) comptant amb el seu coneixement i acceptació en inscriure’s per a l'activitat. Tret
del cas que sigui per raons organitzatives o vigilància requerides, és prudent que els adults
evitin compartir habitació (o equivalent) amb nens/es o adolescents en les convivències,
acampades i viatges. Seria recomanable convidar alguns pares/mares a participar en
aquestes activitats, fins i tot amb una presència activa.
17. Es respectarà la intimitat de dutxes, lavabos i vestuaris mentre son utilitzats pels menors i adults vulnerables. En cas d'haver d'entrar, sempre per una raó justificada, és convenient que entrin dos adults del mateix sexe que els menors. També es recomana respectar la distància personal mentre es romangui en l'estança. I quan s’organitzen activitats
esportives, tant escolars com no, que es realitzen i requereixen atenció i agilitació, bé sigui
per edat o per temps, és recomanable convidar alguns mares/pares perquè hi participin i
s’hi impliquin amb una presència activa.
18. Quan les activitats acadèmiques i/o pastorals requereixin la comunicació o la trobada
fora del context habitual, ja siguin presencials, correu electrònic, telèfon mòbil, xarxes socials o un altre canal aliè als oficials del centre, parròquia o grup, s'implementaran mecanismes de control parental. A més, sempre que s'utilitzi algun d'aquests mitjans per a convocar o coordinar activitats, els pares han de rebre els missatges.
19. Els sentiments d'afecte o enamorament cap a les persones que en la seva tasca o servei
exerceixen un rol de mestratge, lideratge, guia, instructor… (com pot ser el cas de sacerdots, catequistes, professors o monitors…), sovint, responen al fet de considerar l'adult
com un ídol. L'adult n’ha de ser conscient i ha de saber que sempre seran responsabilitat
seva, les situacions derivades d'aquestes percepcions i sentiments; per tant, en cap circumstància ha de correspondre o insinuar-se, sinó que de manera inequívoca i efectiva ha
d’establir uns límits adequats de comportament, relació i estima envers els menors i adults
vulnerables.
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20. És motiu de cessament immediat en l'activitat pastoral o educativa qualsevol relació
sentimental, consentida o no, d'un adult amb menors d'edat (nens, preadolescents i/o
adolescents) i adults vulnerables.
21. No es prendran privadament imatges de nenes, nens i adolescents i adults vulnerables.
Si se n’ha de fer durant les activitats educatives, lúdiques i/o pastorals es faran, si pot ser,
amb dispositius tècnics de l'entitat organitzadora (parròquia, centre educatiu…). Els pares
hauran de donar expressament per escrit el seu consentiment per a la presa i l’ús de les
imatges. La custòdia i ús d’aquestes imatges, serà responsabilitat de l'entitat organitzadora i que realitzi l'activitat.
22. El qui tingui coneixement de la realització, possessió, exhibició, distribució, adquisició,
venda, descàrrega o ús intencional de pornografia infantil, si la víctima és menor i l'autor
és algú responsable, educador, catequista, professor o monitor…, té l'obligació de denunciar-ho immediatament al responsable de la institució o activitat; si és un religiós, davant
el Superior Major; i en tots dos casos, davant la justícia civil, si la llei ho exigeix.
23. S'evitarà l’acolliment que impliqui la pernoctació de cap menor d'edat que hagi fugit
de casa seva. En aquests casos es mirarà d’orientar-lo cap a altres membres de la família
(avis, oncles…). S'informarà oportunament als pares o tutors sobre la seguretat i el parador del menor d'edat, o, en el cas que algun d'aquests hagués abusat del menor, a les
autoritats civils; aquesta denúncia es farà al més aviat possible.
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ANNEX III
INFORME DE NOTIFICACIÓ DE DENÚNCIA
ABÚS SEXUAL A MENORS I ADULTS VULNERABLES

1. Dades del notificador (qui informa o notifica dels fets)
Data de notificació: ..................................................................
Nom i cognoms: .......................................................................
DNI o NIE: .................................................................................
Núm. de telèfon: ......................................................................
Posició on s'està vinculat (Institució, Centre, Col·legi; Parròquia…) i vincle amb aquesta
(laboral, voluntariat, col·laborador…) ..................................................................
Adreça: .....................................................................................
Municipi: ..................................................................................
Província: ..................................................................................
Codi postal: ..............................................................................

2. Dades de la possible víctima d'abús
Nom i cognoms: .......................................................................
Nacionalitat: .............................................................................
Data de naixement: .................................................................
Domicili de la víctima o centre on es troba actualment:
Núm. de telèfon: ......................................................................
Municipi: ..................................................................................
Província: ..................................................................................
Codi postal: ..............................................................................

3. Dades del pare/mare o tutor (en cas de ser menor).
[sempre que es pugui, tant del pare i mare, i tutor si n'hi hagués]
Nom i cognoms: .......................................................................
Núm. de telèfon: ......................................................................
Domicili: ...................................................................................
Municipi: ..................................................................................
Província: ..................................................................................
Missioners Claretians – Província de Sant Pau: Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i
Protocol per a la prevenció i intervenció davant un delicte d’abús sexual

27

Codi postal: ..............................................................................

4. Dades de la persona informant (en el seu cas)
Nom i cognoms: .......................................................................
Data de naixement: .................................................................
Relació o parentiu amb la víctima o família del mateix
(pot ser un professional): ........................................................
Núm. de telèfon: ......................................................................
Municipi: ..................................................................................
Província: ..................................................................................
Codi postal: ..............................................................................

5. Dades de la situació observada (Assenyalant data de les observacions)
Transcripció, el més literal possible, del verbalitzat/manifestat per la víctima, en el seu cas.
Context o situació en el qual es produeixen aquestes verbalitzacions. O es realitzen dibuixos o documents gràfics si l'edat del menor l'aconsella.
Indicadors observats en la víctima.
Dades relatives al presumpte/a/s agressor/a/res (si es coneixen)
Relació amb la víctima: ............................................................
Situació d'accessibilitat:
 Té contacte amb la víctima
 No té contacte amb la víctima
Observacions: (si n'hi hagués) .................................................
Aportació de les dades que es coneguin
Nom i cognoms: .......................................................................
Sexe H/D:..................................................................................
Data naixement/Edat: .............................................................
Núm. de telèfon: ......................................................................
Domicili: ...................................................................................
Municipi: ..................................................................................
Nivell educatiu: ........................................................................
Professió:..................................................................................
Informació addicional: .............................................................
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S'acompanya la informació o dades de rellevància existents sobre (assenyalar els informes que s'adjunten):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

El present informe de notificació, així com la resta d'informes que s'adjuntin, es
remetrà al Provincial de Missioners Claretians – Província de Sanctus Paulus— el
qual queda autoritzat a actuar, segons la informació i segons requereixi el cas, a
fi d'esclarir el denunciat i actuar conseqüentment.
Utilitzant els mitjans adequats, conforme al grau de confidencialitat de les dades
contingudes en els mateixos (LOPDCP).
Pres a ........................................................................................
El dia ……. de ………………………… de ……...

Signatura del prenedor de l'informe

Signatura del comunicador de denúncia
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