
HANDBOL BERGA 

C/GUILLEM DE BERGUEDÀ, S/N. 

08600 BERGA tel. 620.012.223 

NIF. G58038308 

e-mail: info@handbolberga.cat 

H  a  n  d  b  o  l     B  e  r  g  a 

Protocol marc de prevenció, detecció, tractament i actuació contra 

l’assetjament i abús sexual a l’Handbol Berga   

Introducció  

El contacte corporal és element essencial a la pràctica de l’activitat física i l’esport. Evidentment 

que el contacte corporal no ho és tot, però també és evident que té una gran importància.  

Des d’un partit, fins a l’entrenament per a millora del propi rendiment quasi sempre implica 

contacte, que es produeix entre esportistes, practicants, entrenadors o entrenadores i altres 

especialistes i col·lectius involucrats. Tant és així que en la immensa majoria dels esports, inclòs 

l’handbol, els entrenadors o entrenadores donen instruccions als i a les esportistes mitjançant 

el contacte físic: tocar, agafar, fer copets, abraçar, etc. Totes elles són accions que formen part 

dels usos i costums de la conducta a l’esport, i en la seva direcció i ensenyament. Però és que 

sense contacte físic, l’expressió dels sentiments d’alegria, o l’esperit d’equip no serien el mateix. 

Tampoc a la grada, on sovint hi trobem també contacte i escalf del públic que ens anima.   

Entrenar i competir en un esport construeix una relació mental, social i emocional entre 

esportistes, entrenadors i entrenadores, i també entre representants institucionals i, com no, 

els i les nostres supporters. Algunes formes de contacte físic en l’esport tenen la seva funció i 

poden resultar engrescadores, gratificants, i fins i tot necessàries. Tocar-se, abraçar-se i felicitar-

se pels èxits forma part de la quotidianitat, i no ha de ser un tema tabú en l’esport.  

És important discutir allò que considerem com a acceptable o inacceptable a la nostra cultura i, 

especialment, a l’àmbit de l’esport. I està clar que hi ha conductes i situacions inacceptables, 

que poden discernir-se fàcilment, i que tots tenim el deure d’evitar, prevenir i – sobretot - 

combatre. Només amb el compromís de tothom podem posar-ho a la pràctica, i fer de l’Handbol 

Berga un Club èticament compromès amb la lluita contra el sexisme, l’assetjament i el mal 

tracte.  

Marc legal i normatiu  

El Codi Penal de 1995, en la seva redacció vigent d’avui en dia, preveu un seguit de penes per a 

determinades conductes que es consideren delictives, i que mereixen doncs una recriminació 

amb penes greus i mesures de tot tipus, des prohibicions d’aproximació, multes i fins i tot 

presó. D’aquesta manera, signifiquem els següents delictes:  

• Agressions sexuals (articles 178 a 180 del Codi Penal): Actes amb violència i/o intimidació 

contra la llibertat sexual de l’altre. Típicament, trobem l’accés carnal per via bucal, vaginal o 

anal.  

• Abusos sexuals (articles 181 a 183 CP): Actes no violents, però no consentits o amb 

consentiment viciat. En qualsevol cas, s'entén que hi ha consentiment viciat els dirigits cap als 

menors de 13 anys o cap a persones privades de sentit o amb trastorns mentals.  

• Assetjament sexual (article 184 del Codi Penal): Sol·licitud de favors sexuals per qui té una 

posició preeminent respecte de la víctima.  

• Tanmateix, hi ha d’altres conductes que incideixen en les relacions personals de les persones, 

i que la pràctica ens demostra que són més freqüents a l’àmbit laboral, a escoles, clubs esportius, 
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etc., com ara: l’stalking o persecució (article 172 del Codi Penal), o les vexacions injustes i els 

delictes contra la integritat moral (article 173 del Codi Penal), o l’exhibisionisme i la provocació 

sexual (articles 184 i 185 del Codi Penal).  

Objectiu del Protocol  

Amb aquest Protocol, l’Handbol Berga es compromet a vetllar activament per a la consecució 

de les següents fites:   

- Prevenir possibles situacions d'assetjament i abús sexual entre participants i membres 

del Club.  

- Establir un procediment d'actuació davant d'indicis de situacions d'assetjament i abús 

sexual, així com per la reacció immediata davant de delictes flagrants.   

- Promoure un context social de rebuig i una adequada resposta davant de qualsevol 

modalitat de violència sexual contra adults i persones menors d'edat. 

El primer de tot, i la millor cura: la prevenció.  

L’Handbol Berga pretén implementar les següents mesures essencials per tal de prevenir i 

minimitzar els riscos de casos i situacions d’assetjament o abús sexual.   

1) Creació d’un espai favorable de diàleg en què els esportistes i professionals puguin 

parlar de forma oberta sobre temes difícils en el context esportiu. El diàleg és 

fonamental per aconseguir un millor treball en equip i prevenir situacions èticament 

dubtoses.   

2) Identificació dels riscos potencials associats a les activitats esportives i mesures 

preventives:  

• Pista del pavelló i exterior (durant els entrenaments): realitzar les xerrades individuals 

a peu de pista, a la vista de la resta de companys, o bé estar dos tècnics/ques presents 

en el moment de la xerrada.  

• Vestidors (entrenaments i partits): vestidors diferenciats per a homes i dones, sempre 

que sigui possible, separar menors dels adults; en cas d’haver adults en el vestidor, 

comptar – si és possible - amb dos tècnics.   

• Grada: reacció immediata per part dels membres del Club davant insults i actituds 

masclistes, condemna i recriminació in situ de tota mena d’actituds violentes 

protagonitzades a la grada, i avís immediat a les autoritats policials en cas d’agressions 

o abusos o altres conductes greus.    

3) Cal considerar les següents recomanacions, que són sempre responsabilitat de la 

persona adulta, no del nen o la nena:   

• L’adult/a és qui ha de crear l’atmosfera i l’entorn en el qual els i les esportistes 

perceben que la seva integritat corporal i el seu dret a l’autodeterminació sexual no 

estan en perill. L’adult/a ha d’escoltar els nens, nenes o joves i ha de prendre’s les seves 

explicacions i opinions seriosament.   

• L’adult/a s’ha d’abstenir de realitzar qualsevol actuació o donar un tractament que 

afecti la dignitat personal dels i les esportistes, i a més a més s’ha d’abstenir d’interferir 

en la vida privada dels i les esportistes més enllà del que sigui estrictament necessari 

per aconseguir l’objectiu comú acordat.   

• L’adult/a no ha de cometre cap acte d’abús sexual, d’abús de poder ni d’assetjament 
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sexual de cap mena envers als i a les esportistes.  

• Els actes i relacions sexuals entre un adult/a i un o una esportista jove no estan 

permesos sota cap circumstància i seran contemplats com a abusos sexuals. Això també 

s’aplicarà a les relacions entre esportistes menors i esportistes majors d’edat.   

• L’adult/a no ha de tocar l’esportista de tal manera que el contacte pugui ser 

raonablement interpretat com de naturalesa sexual o eròtica per alguna de les dues 

parts.  

• L’adult/a ha d’abstenir-se de manifestar verbalment intimitats sexuals explícites o 

implícites, i ha d’intervenir si observa aquest tipus de llenguatge entre menors i 

adolescents.   

• El comportament de l’adult/a ha de ser respectuós amb els i les esportistes en totes 

les situacions (durant els entrenaments, jocs, viatges, desplaçaments, etc.). En el 

desenvolupament des de l’adolescència cap a la vida adulta les relacions de poder poden 

ser problemàtiques, especialment a certes edats i particularment si qui ocupa la posició 

de poder (per exemple l’entrenador o l’entrenadora) és el propi pare o mare. Per aquest 

motiu és recomanable que els i les esportistes de més de 14 anys d’edat rebin el mateix 

tractament que la resta de membres de l’equip.  

• El nen o la nena, o el noi o noia mai no han de tenir la sensació que s’espera algun 

tipus de “servei” sexual ni eròtic com a agraïment a les persones adultes.   

• És responsabilitat de l’adult/a negar-se a iniciar actes o relacions basades en els 

suggeriments sexuals fets pels i les joves, ja que els infants i adolescents no 

necessàriament són conscients de les conseqüències que poden tenir aquest tipus 

d’iniciatives. Els sentiments d’afecte i enamorament cap a un adult/a a vegades 

responen a la consideració de l’adult/a com a ídol. La persona adulta ha de ser conscient 

i conèixer la seva pròpia responsabilitat en les situacions en les que els i les joves 

manifesten sentiments d’enamorament cap a un adult/a amb posició de poder 

(entrenador, entrenadora, delegats i delegades, etc.). L’adult/a no ha de respondre a 

aquest tipus d’afecte, sinó establir de forma sensata i amb bones maneres els límits 

adequats de comportament i relació.  

Eficàcia: detecció i ràpida actuació  

La detecció de l’assetjament i/o abús sexual consisteix a reconèixer o identificar una possible 

situació d’assetjament o abús sexual. Així, amb la finalitat de poder intervenir correctament 

contra casos i possibilitar així una ràpida ajuda i atenció a la víctima que pateix aquest 

problema, la detecció és primordial. La detecció ha de ser ràpida i eficaç per tal d’evitar que el 

problema s’accentuï o bé es repeteixi, així com – naturalment – per evitar un major mal a la 

víctima.  

L’assetjament i/o abús sexual pot presentar-se de les següents maneres (tant de l’adult cap al 

menor, com entre menors, que en cas de donar-se també s’ha d’actuar): mofes i insults de 

connotació física o sexual, gesticulacions o expressions facials o corporals d’igual naturalesa, 

suggeriments i comentaris de naturalesa sexual en relació al propi cos, la vestimenta, la vida 

privada, l’orientació sexual, la discapacitat, etc.; tocaments de naturalesa sexual (pessigades, 

intents de petó, contacte corporal, excessiu apropament, etc.); trucades, missatges, correus 

amb contingut sexual; rebre i/o mostrar material fotogràfic o objectes de contingut sexual; 
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invitacions i/o proposicions sexuals repetides, o insinuacions en relació a la conducta sexual; 

actes sexuals no consentits (agressions o abusos sexuals) o intents d’aquests. 

Davant de qualsevol sospita, les persones han de procurar no abordar la situació en solitari. S’ha 

de parlar immediatament del cas amb els professionals del Club que puguin ajudar i iniciar el 

procés d’actuació següent:  

1. El procediment s'inicia amb la comunicació verbal o escrita formulada per la víctima, el seu 

representant legal, o qualsevol persona que tingui coneixement de la situació d’assetjament o 

abús sexual, al Director Tècnic del Club o bé a la Junta Directiva. Si la comunicació es formula 

verbalment es procurarà, sempre que sigui possible, la seva ratificació posterior per escrit.  

2. S'entrevistarà a les persones afectades - denunciant, denunciat presumpta víctima-, i als 

testimonis i altres persones d’interès, si n’hi ha.  

3. Dins del termini màxim de 5 dies naturals des del coneixement dels fets, s'haurà d'elaborar 

un informe amb la seva corresponent valoració i proposta d'actuacions. La investigació haurà de 

realitzar-se d'acord amb els principis de confidencialitat, celeritat, prudència i amb la màxima 

sensibilitat i respecte per a les persones implicades, prioritzant en els casos en què es vegin 

involucrades persones menors d'edat.  

4. Del resultat final de l’informe, la Junta Directiva del Club adoptarà les mesures que 

corresponguin, que poden comportar l’expulsió del/la implicat/da del Club i, en funció de la 

gravetat dels fets, la denúncia dels fets davant les autoritats policials, administratives i/o 

judicials.  

(*) Procés d’actuació urgent davant de la possible comissió de delictes flagrants: Davant 

l’evidència d’un delicte sexual, en cas de què l’apreciació de l’acte comès o del seu intent és que 

es tracta d’una agressió o abús físic: a) La persona que presenciï una situació de delicte sexual, 

haurà d’acostar-se a la víctima, protegir-la i mostrar el seu suport; b) Avisar urgentment a 

Mossos d’Esquadra (112, o Comissaria de Berga 93.881.57.65), així com comunicar-ho a la 

direcció del Club, que serà qui contactarà amb a la família de la víctima; c) Escoltar la persona 

agredida amb molta atenció i respecte, proporcionar-li recolzament emocional i no deixar-la sola 

en cap moment; d) Acceptar ajuda de les persones que s’acostin a donar suport, prevenint les 

situacions de massificació i xafardeig; e) Identificar la persona agressora i intentar retenir-la fins 

que arribin les autoritats competents, sempre i quan no es posi en perill la integritat física de les 

persones que ajuden.  

Suport reservat i confidencial a la víctima 

Així mateix i amb independència de El Club oferirà de manera privada i reservada, i amb la 

màxima confidencialitat, assistència psicològica i orientació jurídica a tots els i les membres que, 

en el marc de la pràctica de l’handbol, se sentin víctimes i hagin patit alguna incidència o 

problemàtica de tipus sexual. En aquest cas, es designarà un representant del Club com a 

persona de contacte per tal d’iniciar la primera assistència.   
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Ens comprometem a fer més 

Forma part del ferm propòsit del Club el fet de comprometre’s també amb una filosofia i valors 

ètics contraris i reactius contra tota mena de violència, especialment la de contingut sexual i/o 

sexista, davant la qual el Club es desmarcarà i condemnarà de manera taxativa, oferint suport 

incondicional a les víctimes i a les seves famílies. Sense caràcter exhaustiu, el Club s’implicarà 

activament també en els següents aspectes:  

- Promourem de manera activa i directa entorns i espais lliures de sexisme i de violència. 

- Condemnarem de manera pública i rotunda qualsevol acció violenta i sexista que s’hagi 

produït en el marc del Club o la seva activitat esportiva.  

- Treballarem coordinadament amb altres col·lectius compromesos amb els mateixos 

valors ètics a fi de garantir una millor actuació i resposta.  

- Farem difusió d’aquests valors durant els partits, als actes on participem, xarxes socials, 

etc. a fi de conscienciar als seguidors i seguidores del Club de l’especial importància i del 

treball col·lectiu que cal fer al respecte.  

- Ens sumarem a campanyes públiques i institucionals compromeses amb els valors ètics 

del Club contra la violència sexista.  

- Davant d’agressions i abusos i altres possibles delictes comesos en el sí del Club, ens 

personarem com a acusació particular o popular en les causes judicials.  

Difusió i publicitat del Protocol 

Per tal de respectar i fer acomplir el present Protocol i els seus objectius, el Club es compromet 

a donar plena difusió del present document a fi que absolutament tots els implicats i 

implicades el prenguin en consideració, i es comprometin a respectar-lo i a col·laborar 

activament en el seu compliment.  

 

 


