MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) DE SUPORT ALS
INFANTS I ADOLESCENTS VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS I EN CONTRA
DE L’ABÚS SEXUAL A MENORS PRACTICAT PER MEMBRES DE
L’ESGLÉSIA CATÒLICA
1. ATÈS que la pederàstia i la pedofília són dues pràctiques d’abús sexual a
persones menors d’edat que durant dècades han generat milers de víctimes
arreu del món.
2. ATÈS que malgrat la dificultat per denunciar els abusos sexuals patits –a
causa de la relació de dependència que existeix entre les víctimes i els
agressors i el bloqueig psicològic patit com a conseqüència de l’experiència
traumàtica viscuda– en els darrers anys estan sortint a la llum molts casos
d’abusos sexuals a persones menors gràcies a l’apoderament de les víctimes.
3. ATÈS que aquestes acusacions sovint han tingut en el punt de mira
l’Església Catòlica que ha vist com centenars de casos apuntaven als seus
membres com a autors d’aquests delictes.
4. ATÈS que malgrat algunes actuacions dutes a terme per l’Església Catòlica,
en el sentit de demanar perdó a les víctimes i prendre mesures al respecte, els
casos de pederàstia i pedofília han persistit fins als nostres dies. Els abusos
sexuals a menors han conviscut en clara connivència amb les altes estructures
eclesiàstiques, que ha encobert i intentat silenciar els casos, provocant trasllats
de les persones acusades.
5. ATÈS que el passat dilluns, 11 de març, el diari El Periódico treia a la llum
els Jesuïtes han comunicat que s’ha acordat traslladar a Sant Cugat del Vallès
del pare Pere Sala, denunciat per pederàstia. Concretament, l’esmentat mitja
de comunicació recull el següent:
“Sobre la denúncia presentada pels germans Jordi i Oriol de la
Mata contra l’altre professor del Sant Ignasi acusat de pederàstia,
el pare Pere Sala, els Jesuïtes han comunicat a aquests dos
exalumnes que s’ha acordat traslladar-lo mentre continuen
investigant. Actualment, té 92 anys i viu a la residència ubicada al
costat de l’escola de Sarrià. Però serà enviat a un altre centre de
Sant Cugat del Vallès, també propietat de la congregació.”

Així mateix, el mitjà de comunicació local Cugat.cat ha informat que segons han
confirmat fons de l’ordre “s’ha decidit enviar-lo al Centre Borja de Sant Cugat
mentre duri la investigació”.
6. ATÈS que la doctrina més especialitzada (Hébert, M.; Torigny, M; McDuff,
P., Joly, J: «Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a
representative simple of adults from Quebec», Canadian Journal of Psychiatry,
54, 2009) posa de manifest que una de cada cinc víctimes mai arriba a revelar
l’abús sexual patit a la seva infància i que prop del 60% retarda la revelació del
fet fins cinc anys després de la consumació del primer episodi. En aquest
mateix sentit, es destaca que menys d’una tercera part de les víctimes de
delictes contra la llibertat sexual ho fan públic durant la seva infància i la major
part s’espera una mitjana de vint-i-un anys abans d’explicar allò succeït.
7. ATÈS que el 80% dels abusos sexuals a menors es cometen dintre dels
cercles i àmbits familiars.
8. ATÈS que en els delictes d’abús i agressió sexual contra persones menors
les víctimes tendeixen a presentar barreres de caràcter interpersonal,
intrapersonal i sociocultural que els impedeix denunciar els fets fins que no ha
transcorregut un llarg període de temps des de la comissió del delicte.
9. ATÈS que la suspensió del còmput dels terminis de la prescripció fins que la
víctima faci els trenta anys garanteix el dret a perseguir aquest tipus de delictes
quan s’adquireix consciència del fet succeït i, alhora, respecta la institució de la
prescripció del delicte com a element essencial d’un dret penal garantista que
defineix la funció preventiva de la pena i la seva finalitat resocialitzadora.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:
PRIMER.- Mostrar la màxima solidaritat i tot el suport a les víctimes de
pederàstia i pedofília i condemnar qualsevol tipus d’abús sexual, especialment
els comesos contra infants i adolescents.
SEGON.- Elaborar un protocol de prevenció, detecció, acció i reparació
d’abusos sexuals a menors dins dels àmbits on aquests hi tinguin presència,
especialment dins de l’àmbit educatiu (aules, escoles bressol, AFAS...) i en
l’àmbit esportiu abans de finalitzar l’any 2019.

TERCER.- Rebutjar la connivència d’aquelles estructures eclesiàstiques que
hagin encobert i intentat silenciar els casos d’abusos sexuals a infants i
adolescents.
QUART.- Exigir a la congregació de Jesuïtes a emprendre les mesures
pertinents per tal de garantir que el sacerdot denunciat per abús sexual no
tingui l’oportunitat de compartir cap espai amb cap menor d’edat.
CINQUÈ.- Exigir a l’Església Catòlica que no toleri l’abús sexual a menors i
garanteixi que els seus espais siguin espais segurs per a la infància.
SISÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat per tal que en els delictes
d’abús sexual i agressió sexual contra persones menors el període de temps
durant el qual es suspèn el còmput dels terminis de prescripció s’ampliï fins que
la víctima faci els trenta anys d’edat.
SETÈ.- Informar de l’adopció d’aquests acords al Centre Borja dels Jesuïtes de
Catalunya, els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés
dels Diputats i el Senat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Sant Cugat del Vallès, 13 de març de 2019

