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els Mossos formen 700 alumnes 
per frenar el ciberassetjament 

La missatgeria instantània és el canal més comú  
a través del qual es produeix aquest maltractament

Els conflictes es redueixen als instituts on  
s’aplica la iniciativa, en alguns casos a la meitat

EVA VISA
LLEIDA

L
a majoria dels alumnes de 
primer d’ESO tenen un per-
fil en alguna xarxa social 
malgrat que aquestes pro-

hibeixen la inscripció de menors de 
14 anys. A Espanya, dos de cada tres 
menors d’entre 10 i 16 anys tenen  
un mòbil propi del qual no se sepa-
ren i viuen pendents de les seves 
pantalles. 
 Els riscos d’internet són molts i 
l’assetjament escolar es veu ara am-
plificat per les xarxes de la tecnolo-
gia. La manera de relacionar-se dels 
adolescents ha canviat completa-
ment en els últims anys i les vexa-
cions d’uns estudiants a altres pro-
liferen en xarxes socials com Face-
book i els grups de WhatsApp, el 
canal que compta amb més usu-
aris d’aquesta franja d’edat. Per 
aquest motiu, els Mossos d’Esqua-
dra han format aquest curs 708 
alumnes de tercer i quart d’ESO 
de 58 instituts de secundària de 
Catalunya. Els agents els conscien-
cien sobre els problemes que pot ge-
nerar internet i les xarxes socials i 
els ajuden a fer-ne un ús correcte. 
 El primer pas consisteix a esco-
llir el grup de mediadors de l’insti-
tut. Ho fan els professors i no escu-
llen, com de costum, els que treuen 
més bones notes, sinó els líders, els 
referents, els que solen exercir una 
influència sobre el grup tant als pas-
sadissos com al pati. El perfil és molt 
important: no han de ser vistos com 
els xivatos de la classe, sinó que la se-
va opinió ha de ser escoltada. Una ve-
gada escollits aquests alumnes, els 
Mossos els formaran en la resolució 
de conflictes. Després seran els ma-
teixos adolescents els que transme-
tran als seus companys d’institut el 
missatge de la policia. Així, aquests 
joves formadors es convertiran en 
referents i assessors per a tots els 
alumnes del centre.

ENTRE IGUALS / «Ells són els primers 
que tenen notícia de qualsevol con-
flicte. Acostumen a ser malente-
sos que se solucionen parlant. Però 
s’han de tallar com més aviat millor 
perquè no es facin més grans», as-
segura Montse Vaquer, una de les 
agents que fa les xerrades als alum-
nes de Lleida. La seva companya, 
Alexandra Rivero, afegeix que «en-
tre iguals» el missatge arriba de for-
ma més «fluida i eficaç». De fet, pares 

i professors solen detectar l’assetja-
ment quan la situació ja és límit.
 A Lleida, uns 40 alumnes que es-
tudien a l’IES Torre Vicens, Manuel 
de Montsuar i la Caparrella han re-
but aquesta formació denominada 
Internet segura: de tu a tu. Els resultats 
de la iniciativa han sigut immediats. 
«Els incidents per conflictes relacio-
nats amb les noves tecnologies han 
disminuït a la meitat al nostre cen-
tre», afirma la cap d’estudis de l’IES 
Manuel de Montsuar, Rosa Sol. «Nos- 
altres hem vist com Ask (una xarxa 
social de preguntes i respostes anò-
nimes usada per molts adolescents) 
gairebé ha desaparegut», assenya-
la la psicòloga del Torre Vicens, Pi-
lar Atienza.
 La formació per part dels Mos-
sos, que també implica professors 
i pares, consisteix en quatre sessi-
ons pràctiques en què es tracten 
temes com les imatges a la web i 

33 Quatre alumnes d’un grup de mediació naveguen per les xarxes socials amb el mòbil, a l’institut Torre Vicens de Lleida.
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Creixen els delictes contra menors
Els Mossos d’Esquadra van rebre 
l’any passat unes 12.600 denún-
cies per delictes comesos a través 
d’internet. Aquesta xifra quadru-
plica les registrades fa quatre anys. 
Els principals fets denunciats són 
les estafes i els atacs a les empreses, 
però cada vegada guanya terreny 
el ciberassetjament a menors. En 
aquest últim cas es recomana reco-
pilar proves com captures de pan-
talles de missatges feridors o altres 
indicis que demostrin l’existència 
d’un possible delicte.
  Uns 330 estudiants de tot 
Catalunya que durant aquest curs 
han participat en el projecte Inter-

els joves». Trapero va afegir: «És des 
de l’educació, la cultura i la trans-
missió de valors que farem una so-
cietat més sana i madura».
 Internet segura: de tu a tu és una 
iniciativa emmarcada al Pla d’Ac-
ció Internet Segura per a la pro-
tecció del menor, en marxa des de 
l’any 2008. Aquest projecte es va 
iniciar el curs passat com a expe-
riència pilot en alguns centres de 
Barcelona. Aquest any s’ha fet ex-
tensiu a tot Catalunya. S’espera 
que al setembre seran més els cen-
tres que se sumaran a aquesta ini-
ciativa de cooperació directa entre 
la policia i els estudiants.

l’augment de les denúncies

net segura: de tu a tu han rebut aques-
ta setmana uns diplomes en reco-
neixement a la seva tasca com a 
formadors i a la seva implicació en 
la millora de la prevenció de la se-
guretat. L’acte va tenir lloc diven-
dres a l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya (ISPC), a Mollet del 
Vallès.
 Durant la jornada, el comissari 
en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep 
Lluís Trapero, va assegurar que el pro-
jecte exemplifica molt bé «quina po-
licia volem construir entre tots. Una 
policia que cuidi la gent i que la pro-
tegeixi, especialment els col·lectius 
vulnerables com les persones grans i 
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la privacitat, el ciberassetjament i 
el grooming (adults que es fan pas-
sar per nens per aconseguir imat-
ges o favors sexuals), el sexting (en-
viament, especialment a través del 
mòbil, d’imatges amb contingut se-
xual fetes pel protagonista d’aques-
tes) i l’ús de la càmera web. Es tre-
balla sempre a partir de casos reals 
com el recent suïcidi d’una menor 
de 16 anys, víctima d’assetjament 
escolar, a Usera (Madrid). Després 
és el torn de la reflexió conjunta. 
 El cap de l’Oficina de Relacions 
amb la Comunitat de la comissaria 
de Lleida, Xavier González, sosté que 
els nois no són conscients que incor-
ren en delicte quan són testimonis 
d’un cas de ciberassetjament. «En la 
formació donem molta importàn-
cia a la figura de l’espectador i en les 
xerrades els alumnes s’adonen que 
amb la seva actitud estan encorat-
jant el líder», assegura. 
 La Lidia, el Carles, la Marta, 
l’Adrià i l’Anna formen part de 
l’equip de mediadors de l’IES Tor-
re Vicens de Lleida. Se senten privi-

legiats per la seva tasca encara que 
deixen clar que no es tracta d’inves-
tigar, sinó d’escoltar. «Si tenim no-
tícia d’alguna cosa o veiem que al-
gú no està bé, el primer que fem és 
parlar amb la víctima, preguntar-
li com se sent», expliquen. Després 
comuniquen el problema a la psi-
còloga del centre i junts decideixen 
la millor manera de resoldre el con-
flicte. Normalment, parlant amb 
les parts implicades n’hi ha prou. 
En els casos més greus, els directors 
obren expedients disciplinaris, 
s’expulsa temporalment l’agressor 
o s’interposa una denúncia davant 
els Mossos. 
 Els coordinadors de mediació 
dels centres de secundària coinci-
deixen que és positiu que els cau-
sants del conflicte demanin discul-
pes a través del mateix canal en què 
han fet l’ofensa.  H

els mediadors  
els escullen els 
professors entre els 
alumnes amb més 
influència sobre el grup

les i l’assetjament a internet porten 
la víctima a viure un verdader su-
plici. La majoria dels alumnes que 
pateixen persecució no compartei-
xen la seva situació amb un adult i 
els seus estudis i les relacions fami-
liars i amb els amics es veuen serio-
sament afectats. La pèrdua d’auto-
confiança i d’autoestima pot tenir 
greus conseqüències per al seu des-
envolupament com a persona.
 Els adolescents solen portar 
motxilles plenes de tecnologia pe-
rò buides d’experiència. De mo-
ment, els Mossos ja han format 700 
alumnes i molts d’ells han canviat 
la seva forma d’actuar a internet, 
assenyalen els tutors. «Si cada un 
dels nois aplica el que ha après en 
el seu entorn més immediat, aquest 
programa ja haurà sigut tot un èxit», 
afirma Atienza. H

Les xarxes socials són ara les noves 
portes dels lavabos on quedaven re-
flectits missatges anònims de tota 
índole. En elles, les burles, la difa-
mació, els insults, les humiliacions 
i les amenaces són diàries. Com als 
lavabos, els gamberros aconseguei-
xen el seu objectiu sense revelar la 
seva identitat. Assetjar a l’ombra es 
converteix en la principal diversió, 
sense saber que el mal causat deixa-
rà marques per sempre en la perso-
nalitat de la víctima.
 El patró s’acostuma a repetir: 
un grupet uneix la màxima cruel-
tat per amargar-li la vida a la vícti-
ma, gairebé mai elegida a l’atzar. 
Diversos assetgen, però encara són  
molts més els que veuen i callen. El 
linxament a través de les xarxes so-
cials arriba a moltes més persones i 
el mal és a vegades irreparable. 
 Els casos més greus es detec-
ten en el primer cicle de l’ESO. Un 
dels que més es repeteixen és la di-
vulgació de fotos íntimes. Acostu-
men a ser noies que, confiades, en-
vien imatges compromeses a les se-
ves parelles. «Creuen que la relació 
durarà tota la vida i quan aquesta 
s’acaba el noi les passa als seus 
amics, de manera que arriben amb 
gran rapidesa als mòbils de la resta 
d’alumnes», expliquen els respon-
sables dels centres consultats. 

Delicte tipificat

A Espanya, aquesta pràctica està ti-
pificada com a delicte al Codi Pe-
nal. Arran del cas de la difusió d’un 
vídeo eròtic de l’exregidora de Los 
Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos, 
la llei castiga la «divulgació no au-
toritzada d’imatges o gravacions 
íntimes, fins i tot si s’han obtingut 
amb consentiment de la víctima». 
En un institut de Lleida, una ado-
lescent de 14 anys va penjar a les 

xarxes socials una imatge en què po-
sava en top less. La direcció va posar 
els fets en coneixement de les ins-
tàncies judicials, que van acabar re-
tirant la tutela de la menor a la famí-
lia que la tenia al seu càrrec. El mis-
satge de policia i professors és clar: 
quan puges a la xarxa o envies dades 
o fotos sobre la teva vida privada en 
perds el control per sempre.
 Un altre exemple és la creació 
de grups de WhatsApp per humili-
ar una persona. En un institut expli-
quen que es va crear el grup 10 mane-
res de pegar a Alberto. També són fre-
qüents a la xarxa les enquestes en 
què es pregunta qui és el més imbècil 
de l’institut o qui la noia més promís-
cua. La psicòloga de l’institut Torre 
Vicens de Lleida, Pilar Atienza, afir-
ma que és crucial parar com més avi-
at millor la canilla digital. «Els dei-

E. V.
LLEIDA

33 Taller de mediació 8 Alumnes de tercer d’ESO de l’IES Torre Vicens, en una xerrada sobre l’assetjament.
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Portes de lavabo digitals
Les xarxes socials s’han convertit en noves parets de vàter on proliferen les burles, 
l’assetjament i la difamació H El linxament a internet arriba a més persones i causa més mal

Proliferen els casos 
de difusió de fotos 
íntimes i els grups 
de Whatsapp per 
humiliar la víctima

xem molt clar que el que volem no és 
que siguin amics. Els demanem que 
convisquin. Tots tenen dret a venir 
tranquils a l’institut».
 Amb les noves tecnologies, el cibe-
rassetjament ja no es limita a insults 
en l’horari escolar, sinó que es pro-
longa tot el dia. La víctima no pot fu-
gir ni defensar-se. L’adolescent perse-
guit viu turmentat mentre l’assetja-
dor se sent impune rere l’anonimat 
que li dóna la pantalla.
 Els malnoms despectius, les bur-
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