
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓ DEL BENESTAR i LA PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA i L’ADOLESCÈNCIA 
EN EL MOVIMENT DELS FOCOLARS A ESPAÑA 

Abril 2016 
 

El Moviment dels Focolars u Obra de María és una associació internacional, centrada en els valors 
evangèlics que orienta els seus fins a la construcció de la fraternitat universal. Està compromès amb el 
desenvolupament integral de la persona des de les primeres etapes de la vida, cosa que el porta a prendre 
en consideració tots els aspectes relacionats amb el procés de creixement del menor: psicològic, social, 
religiós, cultural, etc. Promou la formació integral de la persona reconeguda en la seva pròpia identitat, 
mitjançant activitats diverses dirigides als menors. 

S’adhereix als tractats i normatives sobre els drets de la infància, tant Internacionales com nacionals i de 
l’Església Catòlica, així com al Document Marc internacional del Moviment dels Focolars*. Col·labora amb 
totes aquelles entitats i institucions que persegueixen aquest fi. 

Afronta la prevenció amb l’adient presa de consciència, voluntat i sensibilització en front al 
maltractament als infants-joves i estableix com a objectiu prioritari el superior interès del menor. Aquest 
es tradueix en les següents línies programàtiques: 

• Cultivar i difondre una cultura del respecte i la dignitat de tota persona, amb independència de la 
seva edat, capacitats i habilitats o conviccions. 

• Promoure els valors fonamentals de fraternitat, llibertat i igualtat cap a totes les persones, pobles i 
cultures. 

• Promoure l’autonomia i autorealització dels menors com a persones lliures, respectant el dret a la 
participació, a ser escoltats i tinguts en compte. 

• Confiar els menors a persones idònies, responsables i compromeses en l’espiritualitat de comunió 
del Moviment dels Focolars. 

• Oferir i construir ambients segurs per als menors, on desenvolupar les activitats lúdiques i 
formatives. 

• Promoure una relació harmoniosa i responsable amb la naturalesa. 
 

Per realitzar aquesta feina, es regirà pels següents instruments:  
1. Document Marc per a la promoció del benestar i la protecció de la infància i  l’adolescència. 

 

2. Protocol per a la prevenció o l’actuació en el que es recullen: 
a) els procediments per a la protecció i  la prevenció. 
b) els mecanismes i  procediments a seguir després de la detecció i/o notificació, a través d’una 

estructura nacional i  local que faciliti la coordinació i  l’actuació. 
c) un programa formatiu específic per a tots els que realitzen l’acompanyament i les activitats 

educatives i  d’oci amb menors en el marc del Moviment. 
 

El Protocol entén com a maltractament: “Acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva al 
menor dels seus drets i el seu benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, 
psíquic o social i els autors dels quals poden ser persones, institucions o la pròpia societat” (Observatori de la 
Infància, 2008). 

 
Abasta els diferents tipus i  modalitats del maltracta:  
• El maltracta físic. 
• La negligència i  abandó físic i  emocional. 
• L’abús sexual. 
• L’assetjament i  el ciberassetjament en totes les seves formes. 

 
 

Pot escriure a la següent adreça de correu electrònic creada pel Moviment dels Focolars en España per atendre denúncies, rebre 
assessorament i  obtenir ajuda en possibles casos de maltracta i/o abús: protecciondelmenor@focolares.org 
 

*Document Marc internacional  
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