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O
en realitat volem dir 
pederasta? Aquesta 
és una de les pre-
guntes que més ve-

gades m’han formulat al llarg 
de la meva trajectòria professi-
onal, i la resposta és ben clara: 
pot ser qualsevol persona del 
nostre entorn. No hi ha un per-
fil determinat, hem de recórrer 
al cas per cas. Però sí podem 
afirmar que el 90% dels abusa-
dors sexuals són homes, que 
acostumen a ser prou hàbils 
per guanyar-se la confiança de 
la víctima i solen tenir una fei-
na, o el que denominaríem 
«una vida funcional». Quan 
som coneixedors/es de casos 
de pederàstia, en moltes ocasi-
ons, en relació a l’abusador 
pensem «mai ho hagués dit». 
En la meva humil opinió, justa-
ment aquest és el punt amb 
més recorregut de millora.  

Quan parlem d’abusadors de 
menors, és fonamental tenir 

clar que pedofília i pederàstia 
són conceptes ben diferents. La 
pedofília fa referència a la incli-
nació sexual d’una persona cap 
a nens/es, i/o adolescents me-
nors d’edat. La pederàstia guar-
da relació amb el fet d’haver re-
alitzat comportaments d’abús 
i/o agressió sexual, o similars, a 
menors d’edat, incloent el visi-
onat, producció i/o comercia-
lització de material d’explota-
ció sexual infantil (MESI). Per 
tant, una persona pot presentar 
pedofília, però pot evitar esde-
venir pederasta, o el que és el 
mateix, pot escollir no abusar 
de persones menors d’edat. 

Segons el Consell d’Europa 
(2016), un de cada cinc infants 
és víctima d’abusos sexuals, 
normalment per part d’un 
adult. És un problema trans-
versal a tota la societat, un 
tema silenciat, un tema molt 
dolorós per a les víctimes que, 
en la majoria dels casos, pre-

senten seqüeles psicològiques i 
no aconsegueixen parlar-ne 
fins que són adultes. Cal asse-
nyalar que entre el 70 i el 85% 
dels abusos es produeixen en 
un entorn de confiança: famí-
lia, escola o context social més 
proper de l’infant o l’adoles-
cent. Així doncs, les xifres par-
len: darrere de cada menor 
abusat/da, hi ha un o més abu-
sadors sexuals.  

Mentre ens sigui més fàcil 
imaginar una possible víctima 
en el nostre entorn familiar o 
més proper que contemplar 
l’opció que en la pròpia família, 
grup d’amics, o companys de 
feina puguin existir potencials 
pederastes, quelcom seguirà 
fallant. Mentre pensem que els 
abusadors sexuals són mons-
tres, els viurem llunyans i dis-
tants de la realitat que ens en-
volta i no posarem la mirada on 
toca. Mentre tinguem por de 
parlar-ne i seguim silenciant el 
problema, més distància i 
manca d’implicació hi haurà 
en la resolució del mateix. Com 
més lluny sentim la realitat de 
l’abús sexual infantil, menys 
autocrítica realitzarem a l’hora 

de valorar i repensar accions 
que ens permetin aconseguir 
resultats diferents. Mentre se-
guim mirant cap a un altre cos-
tat, poc altaveu podrem esde-
venir en la visibilització del 
problema, i poca incidència a 
l’hora d’evitar cegueses nocives 
que no fan més que perpetuar-
lo. 

És per tot això que calen ini-
ciatives innovadores, i en algun 
punt rupturistes, que vagin a 
l’arrel del problema. I quina és 
aquesta arrel?: les persones pe-
dòfiles que potencialment po-
den esdevenir pederastes. Cal 
oferir-los suport psicològic es-
pecialitzat, en ares d’evitar que 
hi hagi noves víctimes d’abús 
sexual infantil. Les persones 
que han patit abusos han de re-
bre el suport necessari per evi-
tar que les seqüeles esdevin-
guin cròniques, han d’estar en 
el centre de tota intervenció, 
sempre. Però per evitar noves 
víctimes, per evitar que nous 
infants pateixin la lacra de 
l’abús sexual infantil, és fona-
mental enfocar-nos en el ma-
teix naixement del problema.  

Recordeu? Les xifres parlen.

QUIN ÉS EL PERFIL D’UN PEDÒFIL?
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n Clínica Corachan ha fet un pas 
més per millorar l’experiència del 
pacient i ha inaugurat Corachan 
Sarrià, un nou centre a Barcelo-
na, a dos minuts a peu de l’edifici 
central, que acull inicialment la 
Unitat Integrada de Preoperato-
ris, el Laboratori d’Anàlisis Clíni-
ques SYNLAB i la Unitat Cora-
chan Dental i Maxil·lofacial. A 
més, el centre disposa d’un Punt 
d’Atenció al Pacient amb l’objec-
tiu d’oferir als usuaris una aten-
ció personalitzada. 

 El nou espai compta amb una 
superfície de 350 metres quadrats 

i amb instal·lacions integrades al 
Campus Corachan tant a nivell 
tecnològic com funcional. Ha es-
tat dissenyat per agilitzar l’aten-
ció i oferir una assistència integral 
i més personalitzada. Incorpora 
les últimes tendències en materi-
als saludables, amb un excel·lent 
nivell d’accessibilitat universal 
(espai sense barreres) i amb ma-
netes antibacterianes a totes les 
portes del recinte. 

La unitat de preoperatoris es-
trena aquest nou espai oferint un 
servei exprés en què es realitzen 
coordinadament totes les proves 
diagnòstiques i les visites mèdi-
ques en menys de 90 minuts, ofe-
rint una atenció més ràpida i efi-
cient. A més, el pacient disposarà 
dels resultats en línia de les pro-
ves, a través del portal del pacient, 
facilitant així qualsevol gestió que 
requereixi.

Corachan amplia el campus 
amb un nou centre que millora 
l’experiència del pacient

DdG. BARCELONA

u L’espai ha estat dissenyat 
per agilitzar l’atenció i  
oferir una assistència  
més personalitzada

Identifiquen una 
diana terapèutica 
per al tractament 
del càncer 
d’endometri
EFE. LLEIDA

n Investigadors de l’IRBLleida 
han identificat una potencial dia-
na terapèutica per al tractament 
del càncer d’endometri que es di-
agnostica en estats avançats i que 
presenta mutacions en el gen 
ARID1A. S’ha identificat que la 
sobreexposició de la proteïna 
HDAC6 observada en aquest ti-
pus de càncers confereix a les 
cèl·lules tumorals una major 
agressivitat, però, alhora, una ma-
jor sensibilitat a determinats fàr-
macs. Aquesta última caracterís-
tica permetrà fer tractaments per-
sonalitzats «més eficaços». La in-
vestigadora en formació i prime-
ra autora del treball, Cristina Me-
gino, va afirmar que «aquestes 
troballes posen en relleu la im-
portància d’ARID1A en la disse-
minació de les cèl·lules tumorals 
en el cas del càncer d’endometri 
i, per tant, poden contribuir a de-
terminar el tractament que cal se-
guir  amb carcinomes d’endome-
tri en estats avançats».
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