
Campanya de sensibilització per prevenir la violència

contra la infància i l 'adolescència

EL CONTE CANVIA SI
TU L' EXPLIQUES 

Amb el suport i finançament de::



El Problema

A Espanya, la violència contra la infància i l'adolescència és una realitat que lamentablement forma part de la quotidianitat de

milers de nens i nenes, que té conseqüències importants que afecten la seva esfera física, emocional, conductual i social. Segons el

darrer Anuari Estadístic de Criminalitat, durant l'any 2019 es van interposar al nostre país 40.493 denúncies per delictes violents

amb víctimes menors d'edat. D'altra banda, el nombre de nenes, nens i adolescents atesos pel sistema públic de protecció a la

Infància continua incrementant-se i han estat ateses 50.272 persones menors d'edat el 2019.

Es tracta d'un problema social i de salut de primer ordre, essent responsabilitat de tota la ciutadania contribuir a la protecció a què

tenen drets nens i nenes.

Sense dubte, un pas primordial perquè el conte de milers de nens i nenes que pateixen violència canviï és que algú se n'adoni i actuï

per tal que puguin tenir accés a la corresponent protecció. En aquest sentit, la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i

l'Adolescència davant de la Violència recull l'obligatorietat de qualsevol persona de comunicar davant sospites d'una situació de

violència. Però per fer això efectiu és fonamental que es coneguin les vies de notificació i que aquestes siguin accessibles.



En aquest context desenvolupem la campanya “el conte canvia si tu ho expliques”, una campanya de sensibilització per

informar i prevenir sobre la violència contra la infància i l'adolescència, a través de la qual sensibilitzem sobre la necessitat de

notificar les situacions de violència i apropem els recursos de notificació a la ciutadania.

Per complir amb l'objectiu de la campanya, la Federació ha desenvolupat una sèrie de materials utilitzant imatges de contes

clàssics amb un final diferent de l'estereotipat, amb què pretenem promoure la reflexió de la ciutadania en general sobre el seu

paper proactiu en la protecció i la defensa dels drets de la infància, especialment el dret a una vida lliure de violència. Què

hauria passat si algú hagués avisat la Caputxeta Vermella que hi havia un llop rondant pel bosc?

Juntament amb això, es proporcionarà informació sobre els indicadors de risc de maltractament per facilitar la identificació de

possibles situacions de risc i/o de violència contra la infància i l'adolescència, així com informació concreta sobre els canals

que hi ha a nivell estatal per a la notificació.

.

Com ho abordarem 



Què 
volem
aconseguir
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Augmentar la consciència social sobre el

problema.

Corresponsabilitzar la societat en general en

matèria de protecció de nenes, nens i

adolescents. 

Promoure la notificació.  

Donar visibilitat la realitat de la violència

contra la infància i l'adolescència. 
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05
Facilitar l'accés d’infants i adolescents i de la

ciutadania en general als mecanismes de

notificació i denúncia existents



El conte canvia si tu l’expliques significa que es

poden canviar les coses, però cal explicar-les. 
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