Capítol 1. Manipulació i control en les sectes
En aquest capítol s’analitza i es descriu la manipulació i control en les sectes. En el
primer apartat, es destaca la importància de definir el concepte de secta i de reflexionar
sobre les definicions, tant lingüístiques com psicosocials, centrades en aquesta temàtica.
Posteriorment, es descriuen les tècniques de persuasió coercitiva, explicant amb detall
les diferents estratègies de manipulació i control utilitzades en les sectes. Seguidament,
s’analitza si hi ha un perfil de víctimes sectàries, atesos els factors de risc més rellevants
estudiats referent a això, i que fan referència a successos i esdeveniments crítics, factors
individuals, familiars, i socials. A continuació, s’indiquen alguns signes que alerten del
perill que les persones puguen estar sent captades per sectes, i se suggereix què fer en
aquestes situacions. Finalment, el capítol acaba amb un resum de les idees principals i
algunes recomanacions finals per a prevenir la captació i la manipulació en les sectes.
1. Què són les sectes?
Per a respondre a aquesta pregunta, es pot començar revisant les definicions que
proporcionen els diccionaris de María Moliner i de la Real Academia de la Lengua
Española. Així, des d’una perspectiva lingüística, les sectes es defineixen com a:
Diccionari María Moliner (2010):
1. Doctrina ensenyada per un mestre i seguida pels seus adeptes.
Particularment, la doctrina i el conjunt dels seus adeptes.
2. Doctrina considerada errònia, o que s’aparta de la tradicional o oficial.
Particularment, la que es considera alienant o destructiva per als seus adeptes.
3. Conjunt dels adeptes d’una secta.
Diccionari de la Real Academia de la Lengua Española (2012)
1. Conjunt de seguidors d’una parcialitat religiosa o ideològica.
2. Doctrina religiosa o ideològica que es diferencia i independitza d’una altra.
3. Conjunt de creients en una doctrina particular o de fidels a una religió que el
parlant considera falsa.
Segons aquestes definicions lingüístiques, el que caracteritza una secta és el seguiment
d’una doctrina minoritària (i errònia) per part d’un grup de seguidors. Aquestes
definicions plantegen la qüestió de la dominació de la ideologia majoria com a única i
legítima. Una desviació d’aquesta per un grup de persones pot ser, llavors, considerada
des d’aquesta perspectiva com una secta. En realitat, com s’ha remarcat des de l’àmbit
de la psicologia, el caràcter destructiu d’una secta es deu més a les tècniques que
s’utilitzen per a manipular i controlar els seus seguidors, que per la seua doctrina (que
pot ser més o menys allunyada de la tradicional, i més o menys estranya; per exemple,
adorar uns éssers d’un planeta anomenat «Sislow», preparar-se per a l’arribada de la fi
d’un mil·lenni). Per això, des d’una perspectiva psicosocial, en lloc de referir-se
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estrictament al terme «secta», s’al·ludeix als conceptes de sectes destructives i sectes
coercitives per a definir i reflectir els processos que utilitzen les sectes per a anul·lar i
sotmetre la persona a la dependència del grup:
•

•

•

•

Una secta destructiva és un moviment totalitari, presentat en forma
d’associació o grup religiós, cultural, o d’un altre tipus, que exigeix una absoluta
devoció o dedicació dels seus membres a alguna persona o idees, que empra
tècniques de manipulació, persuasió i control destinades a aconseguir els
objectius del líder del grup, que provoquen en els adeptes una total dependència
del grup en detriment del seu entorn familiar (American Family Foundation,
1985).
Una secta destructiva és un grup que atempta contra els drets civils i contra els
drets humans de l’home, comprometent la situació social de les persones
afectades (Parlament Europeu, 2001).
Una secta coercitiva és un grup totalitari que empra tècniques de persuasió
coercitiva per a captar les persones i sotmetre-les a la dependència del grup
(Rodríguez-Carballeira i Ametllers, 2006: 336).
Un grup de manipulació psicològica és un grup que utilitza mètodes
d’influència manipuladora i explotadora que subordinen la salut i el benestar
dels membres d’un grup al benefici del líder o cúpula dirigent, siguen o no
sectes (Ametllers, Gámez-Guadix, Carrobles, i Rodríguez-Carballeira, 2011).

L’ús de tècniques de persuasió coercitiva és, en realitat, el que fa que una organització
sectària siga un grup d’abús psicològic. De fet, alguns autors prefereixen parlar
directament de grup d’abús (o de manipulació) psicològic en lloc de secta destructiva o
coercitiva.
Per tant, resulta essencial conèixer en detall les tècniques de persuasió coercitiva, per a
comprendre l’abast i la perillositat que poden arribar a tenir els grups d’abús psicològic.
2. Tècniques de persuasió coercitiva: estratègies de manipulació i de control
en les sectes
Un dels autors espanyols que més ha estudiat les estratègies de manipulació i control en
les sectes és el psicòleg social Álvaro Rodríguez-Carballeira.
Aquest investigador defineix les tècniques de persuasió coercitiva com a «tots aquells
mètodes de pressió, control o engany que contribueixen a induir la persuasió del
subjecte imposant-se sobre la seua llibertat o limitant-la» (Rodríguez Carballeira i
Ametllers, 2006: 344). Aquestes tècniques es classifiquen en quatre grans grups, segons
que es controle i manipule: 1) l’entorn ambiental; 2) l’entorn emocional; 3) l’entorn
cognitiu i, 4) els estats de consciència de la persona.

2.1.Tècniques de control de l’entorn ambiental
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Aquestes tècniques inclouen tots aquells mètodes que manipulen o controlen l’entorn
quotidià de la persona:
— Aïllament social. Aquesta estratègia pretén separar la persona de la seua xarxa de
suport social natural (família, amics, companys, etc.). Aquesta tàctica d’aïllament sol
utilitzar-se una vegada que el (potencial) adepte ja no pot captar per a la secta persones
del seu entorn social.
L’aïllament social, el desarrelament i la fallida dels vincles socials anteriors són
substituïts pels proporcionats, exclusivament, per la secta, que va generant una
dependència de la persona al grup. Suposadament, se l’allibera de la càrrega del seu
passat, dels seus valors previs, de la seua pròpia història personal i, sobretot, de les
persones properes que poden estar en desacord i preocupades pel que estan veient i, que
són qualificades per la secta de persones dolentes, enemigues, infidels, etc. Alguns dels
arguments utilitzats per la secta per a separar l’adepte del seu entorn és que aquestes
persones formen part del seu passat, que estan en una fase diferent i inferior a l’adepte, i
que són una trava per al seu desenvolupament actual: «la teua família impedeix el teu
creixement perquè estan esclavitzats en la societat de consum en què viuen, no tenen la
llum que nosaltres tenim, gràcies al nostre guia espiritual que ens condueix cap a la
veritat».
La separació i el distanciament de totes aquelles persones que tenen creences diferents
de la secta, aconsegueix reduir el món percebut en dues realitats oposades: una
plenament positiva (nosaltres), i una altra totalment negativa (ells). Aquest efecte és
molt més fort quan el grup viu, a més, aïllat en una comuna, i les úniques persones amb
què l’adepte tracta dia a dia són els membres de la secta. Aquest encapsulament en un
món propi pot ocórrer també amb persones que viuen sota el mateix sostre que la seua
família, però que han aixecat un mur infranquejable que impedeix als familiars acostarse i comunicar-se amb aquesta persona. Així, hi ha adeptes que continuen vivint amb les
seues famílies, però la manipulació a què han estat sotmesos en la secta impedeix un
procés fluid de comunicació i l’expressió de sentiments amb els membres de la seua
pròpia família. Aquest fet constitueix la clau de l’aïllament i el desarrelament de
l’adepte, que està fonamentat en un procés de separació, principalment, psicològic,
emocional i social.
— Control de la informació. Aquesta tàctica reforça l’aïllament de la persona en
«demonitzar» la informació que no prové de la secta. La secta controla i impedeix als
seus membres l’accés a fonts i sistemes d’informació (veure la televisió, sentir la ràdio,
llegir diaris i llibres) diferents dels permesos per la secta. Moltes sectes editen les seues
pròpies publicacions perquè la doctrina de la secta siga l’única font de veritat i de
coneixement dels seus membres, cosa que redueix, a més, el raonament crític. Per
exemple, a la secta Nens de Déu, la Bíblia reinterpretada segons la visió del seu líder
Moisès David i les cartes escrites també per ell, eren les úniques fonts d’informació
permeses per als seguidors. Fins i tot els infants havien d’anar a dormir amb auriculars,
escoltant les cartes del seu profeta en què se’ls inculcava la idea que el sexe era un regal
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de Déu que havia de practicar-se entre totes les persones, sense importar el parentiu, el
sexe biològic, ni l’edat («l’amor als fills s’expressa a través de les relacions sexuals,
perquè és com Jesús entra a les persones»).
En organitzacions sectàries amb un potencial econòmic molt gran, l’adoctrinament en el
sistema de creences del grup d’abús psicològic s’amplia també amb emissores de ràdio i
canals de televisió propis. Així, per exemple, el Moviment de la Prosperitat transmet
durant les 24 hores en el seu canal de televisió nord-americà, TBN, la seua doctrina
religiosa. La prohibició o «recomanació» de no accedir a informació externa a la de la
secta, juntament amb la repetició incessant de la doctrina de la secta per tots els canals
d’informació que controla, és una de les múltiples estratègies utilitzades per a modificar
progressivament (i amb èxit) el sistema de creences de la persona captada, i aconseguirne així la conversió i l’adoctrinament. El camp de coneixement i la capacitat d’elecció i
de raonament crític sobre la realitat, queden severament reduïdes amb les tècniques
ambientals d’aïllament social i de control de la informació, que es complementen, a
més, amb una altra mena d’estratègia de submissió que s’exposa a continuació.
— Creació d’un estat de dependència existencial i de debilitament psicofísic.
L’anul·lació total de la persona sobre el control de la seua pròpia vida s’aconsegueix
amb aquestes estratègies coercitives de dependència existencial i debilitament
psicofísic. Quan es viu en comuna, i sota una aparent vida col·lectiva idíl·lica, l’adepte
no té control sobre les seues necessitats bàsiques: alimentació, salut, lavabo, relacions
sexuals, diners, etc. El líder és el que decideix què, com i quan se satisfan aquestes
necessitats bàsiques. Així, per exemple, tots els membres de la secta poden seguir una
dieta vegetariana, i dejunar una vegada per setmana, si així ho estableix el líder.
L’obtenció i la satisfacció d’aquestes necessitats poden dependre, fins i tot, d’assolir
determinats objectius fixats pel líder. Per exemple, es pot rebre menjar si s’ha après un
nombre elevat de versicles.
Aquesta submissió i dependència existencial sobre les necessitats primàries augmenta
encara més amb l’estratègia de debilitament psicofísic, que aconsegueix anul·lar amb
més força la voluntat de la persona. El debilitament psicofísic implica, generalment, les
dietes empobrides (sense proteïnes) a què estan sotmesos els adeptes, a la privació de
son, a la sobreactivitat física i, a vegades, als maltractaments físics i psicològics rebuts.
Sense forces físiques ni psicològiques, la submissió i la dependència augmenten en la
persona, i és el grup sectari qui controla la vida de l’adepte en totes les esferes.
2.2.Tècniques de control emocional
L’activació de les emocions és un dels nuclis fonamentals per a comprendre la dinàmica
destructiva de les sectes. La manipulació en l’esfera afectiva permet explicar per què un
adepte, víctima d’abús i d’explotació, en lloc de fugir i d’abandonar la secta, roman en
el grup coercitiu. Vegem en què consisteixen aquestes estratègies:
— Inducció d’emocions positives. La inducció d’emocions i sentiments positius, com
ara amor, seguretat, afecte, felicitat, comprensió, confiança, eufòria, és tan addictiu com
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una droga (Rodríguez, 2000). Aquest costat atractiu i seductor de la secta és la primera
«cara» que coneix la persona que serà captada, i és el que l’atrapa en les seues xarxes.
Generalment, la secta busca persones amb necessitats afectives, introvertides, solitàries,
amb problemes d’identitat i d’autoestima, per tal de bombardejar-los d’amor. D’aquí ve
que l’adolescent siga un blanc vulnerable, ja que la secta (de manera enganyosa amb
falses promeses) li brinda, en un moment crític del seu desenvolupament, el suport, la
comprensió i l’amor que necessita per a créixer i sentir-se valorat com a persona que es
disposa a ser adulta: «vaig sentir que algú s’interessava per mi de veritat, i em volia».
L’estratègia de bombardeig d’amor (love bombing) en la qual, s’exalcen els valors que
proporciona la secta (unió, felicitat, suport, afecte, desenvolupament personal), provoca,
la majoria de les vegades, una commoció i un xoc afectiu en la persona que està sent
captada. El subjecte, emocionalment desbordat per una gran quantitat d’emocions
positives, se sent especial i enormement valorat, experimenta un amor semblant al que
es té amb una parella (Cuevas i Cant, 2006). En aquest estat d’enamorament,
s’idealitzen les qualitats de la secta, i hom es fixa únicament en les coses bones que
falsament té. La secta es percep com un grup fortament unit, amb un projecte comú, en
el qual, la comunicació, la comprensió, l’ajuda i l’afecte, permeten la felicitat i la
salvació de les persones. Aquest enamorament serà més fort com més infeliç siga la
persona, i tinga un sentiment més generalitzat d’incapacitat i de fracàs davant la vida
(Rodríguez, 2000). En aquesta circumstància, la secta es percep com la porta d’entrada
per a trobar-se millor i deixar de sentir aquest malestar vital.
Com afirma Lofland (1978), el desig de ser estimat i de fondre’s en l’amor que envolta
el grup fa que l’amor puga ser el més coercitiu i cruel de tots els poders. De fet, captada
la persona i atrapada en les seues xarxes, la por de perdre l’amor i l’afecte de la secta,
fent-lo sentir culpable, és utilitzat com una altra estratègia per a controlar i manipular
l’adepte.
— Inducció d’emocions negatives. Quan la persona té i expressa idees, actituds i
comportaments, suposadament autònoms i diferents dels que estableix la secta, se’l fa
sentir culpable per aquestes accions. La majoria de les vegades se’l castiga, se li retira
qualsevol expressió d’afecte i de suport per part dels altres membres de la secta.
Aquesta falta de disciplina, en moltes ocasions, s’esmena i s’allibera amb confessions
públiques, en les quals la persona reconeix davant del grup el seu «pecat», la qual cosa
li permet obtenir el perdó del grup i recuperar el seu lloc en la secta. La por de ser
apartat de nou, i de perdre l’amor del grup, és una tàctica molt eficaç per a aconseguir la
submissió i l’obediència de les persones a les ordres de la secta.
D’altra banda, també com a inducció d’emocions negatives, es provoquen pors i temors
irracionals sobre el món exterior. Per aquesta raó, malgrat tots els sofriments i
humiliacions que l’adepte pot estar experimentant en una secta, la por irracional al que
hi ha fora, pot generar-li un estat d’angoixa i d’indefensió, que li impedeix canviar de
vida i sortir de la secta. La secta «L’Esclavitud del Sagrat Cor», liderada entre els anys
1992 i 2003 pel pare Àngel a Picassent (València, Espanya), és un clar exemple
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d’inducció d’emocions positives i negatives. La fase d’exaltació d’emocions positives
era produïa cada quinze dies quan els fidels sentien, a través del pare Àngel, la veu de la
Mare de Déu. La resta del temps, els adeptes vivien atemorits i angoixats davant de la
idea que anava a produir-se una segona guerra civil a Espanya.
2.3.Tècniques de control cognitiu
Quan les persones parlen de «rentada de cervell», es refereixen a aquestes tècniques
cognitives, encara que, com hem vist en paràgrafs precedents, «la reforma del
pensament» es produeix amb virulència amb les tècniques de control ambiental i
emocional exposades anteriorment. Les tècniques de control cognitiu actuen sobre els
processos de raonament, processament de la informació, processos d’atenció, percepció
de la realitat, i llenguatge.
— Denigració del pensament crític. Com s’ha explicat amb la tàctica d’inducció de les
emocions negatives, el pensament autònom i crític de la persona és rebutjat, criticat i
castigat per la secta. L’important és el grup i la seua doctrina, de manera que el
pensament individual és una amenaça, que porta la persona a acceptar sense cap mena
de qüestionament el sistema de creences de l’organització sectària. Amb l’argumentació
que cal netejar la ment de tot l’anterior, es persuadeix la persona que l’important és no
pensar com a individu, sinó creure en el que diu el grup, que és l’únic que té la veritat.
En aquesta mena de grup totalitari, en el qual l’adepte no té dret a pensar, a vegades se
l’adoctrina amb idees totalment irracionals i absurdes, que beneficien, la majoria de les
vegades i directament, el líder de la secta i els seus col·laboradors propers:
Secta de les vuit reines: «Tots creuen que Unger (el seu líder) és la reencarnació de
Jesús. Unger té vuit dones que diu reines, entre elles hi ha la seua pròpia filla de vint-itres anys. Per a llevar-los el mal, té relacions sexuals amb les seues reines. L’esperma
són éssers de foc que penetren en el cos per netejar la part bruta».
Secta Nens de Déu: «El sexe és un regal diví, que s’utilitza per a seduir i captar nous
fidels (Flirty Fishing). Jesús entra en tu per mitjà del sexe».
— Demanda de condescendència i identificació amb el grup. L’anul·lació de la persona
es potencia també amb aquesta tàctica, en la qual, el grup és l’únic referent vàlid i
veritable de la vida i de la identitat col·lectiva. La pressió grupal cap a la conformació
d’una identitat col·lectiva (un «nosaltres» davant d’un «ells»), s’aconsegueix també
amb símbols, vestimenta, adorns i aparença externa, comuns entre tots els adeptes.
Així, per exemple, en la secta Hare Krixna, tots els membres vesteixen amb una túnica
de color taronja, i alguns es rasuren el cap deixant créixer un floc de cabells en forma de
cua. En la secta alemanya Fiat Lux, liderada per Erika Bertschinger (àlies Uriella), tots
els adeptes, homes i dones, es vesteixen de blanc amb una vestimenta molt clàssica i
molt púdica. Aquesta uniformitat grupal priva la persona de qualsevol signe d’identitat
individual i de desenvolupament de la personalitat, i reforça la pèrdua de personalitat
pròpia com a individu diferent.
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— Ús de la mentida i l’engany. És habitual que l’organització sectària oculte i manipule
la informació segons els seus interessos. Quan els fets que han anunciat no es
compleixen, com passa amb falses profecies que no s’han produït, el líder sempre troba
justificacions i explicacions alternatives per a acontentar els adeptes, i que aquests no es
rebel·len contra ell. Així, per exemple, a Uganda, la secta apocalíptica Moviment per a
la Restauració dels Deu Manaments va predir la fi del món el 31 de desembre de 1999.
Als centenars d’adeptes que s’havien preparat per a entrar aquest dia en el paradís, i que
havien venut i donat els seus escassos béns i propietats als líders de la secta, se’ls va
anunciar, en vista que allò no havia passat, una nova data: el 17 de març del 2000. La
recompensa afegida era que, ara, la Mare de Déu baixaria per a emportar-se els fidels al
cel. A la data fatídica del 17 de març, 530 persones es van congregar al temple de la
secta, i es van ruixar amb gasolina per a ascendir amb la verge al paradís.
L’engany i la mentida és el que sustenta, des del principi fins al final, tota la dinàmica
sectària. En la fase de captació i reclutament d’adeptes, només s’exalta la vida idíl·lica
que proporcionarà la secta, ocultant, realment, el que serà la vida de l’adepte en la secta.
L’organització sectària, com a món de salvació i de societat perfecta, xoca frontalment
amb la realitat diària, en la qual l’adepte és totalment anul·lat i dependent de la secta.
— Control sobre l’atenció i el llenguatge. La meditació, l’aïllament i la parada de
pensament són estratègies que utilitzen les sectes per a centrar l’atenció de la persona
únicament en la secta (Rodríguez-Carballeira, 1992) i deslliurar l’adepte de les
influències negatives del món exterior. D’altra banda, en moltes sectes els adeptes tenen
una sobreactivitat en què tota l’atenció està focalitzada en activitats relacionades amb
l’organització sectària a la qual dediquen tot el temps, cosa que els impedeix tenir un
moment lliure per a pensar realment en el que els està passant.
Així mateix, és comú trobar en les sectes canvis en el llenguatge dels adeptes, de
manera que s’utilitzen paraules noves (neologismes) carregades de simbolisme i de
clixés doctrinals de la secta. Aquest llenguatge comú, que pretén expressar suposades
profunditats espirituals, reforça el sentiment d’elitisme i d’exclusivitat grupal, i d’aquí
ve també un sentit d’identitat col·lectiva, al qual els «estranys» no tenen accés. Aquest
llenguatge simplifica la realitat, reduint-la als paràmetres simplistes de la secta. Així,
per exemple, en la secta Orde del Temple Solar, la lletra i les xifres Q37 es referia a un
subgrup paramilitar que s’havia creat per a eliminar els enemics. En la secta Temple del
Poble, el terme «nits blanques» al·ludia a simulacres de suïcidis que feien els membres,
per a evitar ser atrapats en mans de l’enemic (de fet, l’assaig es va fer realitat el 1978,
amb el suïcidi massiu de més de 900 persones de la secta a la Guaiana Francesa).
— Líder i doctrina: referents d’autoritat. Com s’ha vist repetidament en apartats
anteriors, les sectes coercitives utilitzen una gran quantitat d’estratègies perquè el
referent màxim d’autoritat siga sempre el líder i la doctrina sectària (Javaloy, 1997).
Com assenyalen Rodríguez Carballeira i Ametllers (2006), el líder i la doctrina se situen
en el vèrtex suprem de l’estructura piramidal de la secta. El líder s’autoproclama elegit
de Déu, o d’alguna força o poder superior, amb una missió extraordinària de salvació o
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de guia espiritual. El líder, centre de la manipulació mística, és més real que un Déu
abstracte: aquí a la terra és més fàcil que tinga seguidors que creguen en ell. A més,
molts líders de secta tenen deliris de grandesa i trastorns de personalitat, pels quals
creuen, realment, que són éssers superiors i que tenen encomanada alguna missió
extraordinària. A causa d’aquest convenciment ferm mantingut pels seus propis deliris,
del seu fort carisma, i de les seues grans habilitats oratòries, els líders són especialment
persuasius en el discurs i l’adoctrinament. En la secta Nens de Déu, el líder David Brant
Berg es feia dir Moisès David, perquè suposadament encarnava el profeta i el rei David.
En la secta davidiana, el seu líder, David Koresh, propugnava que ell era «Crist, el
destructor de Babilònia». En la secta Fiat Lux, la líder Uriella es proclamava la
missatgera directa de Jesucrist i la reencarnació de Maria Magdalena.
2.4.Tècniques d’alteració dels estats de consciència
Les sectes coercitives utilitzen pràctiques molt diverses per a alterar la consciència de la
persona: càntics, mantres, espectacles col·lectius de revelacions divines i d’oracions,
hipnosi, negació de tractament mèdic i ús de drogues. En la secta Hare Krixna, es recita
1728 vegades per dia el mantra: «Hare Krixna, Hare Krixna, Krixna, Krixna, Hare,
Hare, Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare». L’adepte que recita aquests
mantres perd progressivament la noció del temps i de l’espai. Entra en un estat de
confusió i de letargia, que afecta la seua capacitat de pensament lògic i d’anàlisi crítica
de la realitat.
Una altra tàctica que produeix una alteració en la consciència de la persona són els actes
col·lectius d’explosió emocional intensa i de suggestió de la divinitat sota la forma
d’espectacles col·lectius. Les sectes religioses utilitzen, en molts casos, aquests grans
actes d’exaltació de Déu per a induir estats de trànsit en els seguidors. L’individu en la
massa, com assenyalaven ja autors clàssics com Le Bon i Tarda, és l’escenari privilegiat
perquè les emocions, sentiments i accions s’encomanen al grup i influïsquen de manera
determinant en el procés de conversió i adoctrinament de l’adepte.
D’altra banda, i amb caràcter molt més perillós, hi ha les sectes que indueixen a la
persona a abandonar tractaments farmacològics prescrits, o a rebutjar ajuda mèdica quan
la necessiten. En la secta Fiat Lux, totes les malalties, incloses el càncer, poden ser
sanades per la líder Uriella per mandat de Déu. Ella té el do de la curació amb les mans,
a més de vendre aigua divina i medicaments medicinals fabricats per ella mateixa.
En definitiva, com hem vist extensament en aquest gran apartat del capítol, la rentada de
cervell no és un acte simple ni puntual, sinó que es produeix per la utilització d’una gran
quantitat de tècniques de persuasió coercitiva, que es resumeixen en el quadre següent.
Indubtablement, el potencial destructiu d’una secta dependrà de la quantitat de tècniques
utilitzades així com de la seua freqüència i intensitat d’utilització sobre la persona.
Control de l’entorn ambiental
— Aïllament social
— Control de la informació
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— Creació d’un estat de dependència existencial i debilitament psicofísic
Control emocional
— Inducció d’emocions positives
— Inducció d’emocions negatives
Control cognitiu
— Denigració del pensament crític
— Mentida i engany
— Demanda de condescendència i identificació amb el grup
— Control sobre l’atenció i el llenguatge
— Líder i doctrina
Alteració dels estats de consciència
— Mantres, càntics
— Espectacles col·lectius d’exaltació
— Hipnosi
— Negació de tractaments farmacològics
3. Hi ha un perfil de víctima per a ser captat i integrat en una secta?
La resposta és negativa; no hi ha un perfil de víctima concret per a ser captat i adoctrinat
per una organització d’abús psicològic. Hi ha molts tipus de persones, molt diferents
entre si, que pertanyen a sectes (també molt diferents entre si). Per tant, més que d’un
perfil de víctima sectària, es parla de l’existència d’uns factors de risc que fan la persona
més vulnerable per a ser captada en un moment donat per una secta. Com més factors
siguen presents, més vulnerable és la persona, i més fàcil és la captació i la integració en
una organització sectària.
Vegem quins són aquests factors de vulnerabilitat, i com poden influir en el procés de
captació i integració en una secta.
— Períodes evolutius crítics i successos crítics. Hi ha períodes evolutius crítics en el
desenvolupament vital de la persona que fan que la persona siga més vulnerable, i en
aquest sentit, més fàcil per a ser captada per una secta. L’adolescència i la tercera edat
són dues d’aquestes etapes crítiques.
L’adolescència és una fase de transició entre la infantesa i l’edat adulta, en la qual el
desenvolupament i la consolidació de la identitat constitueix un aspecte essencial
d’aquesta etapa. A les preguntes «qui soc?», «on vaig?», la secta pot proporcionar a
l’adolescent o al jove adult que intenta reclutar aquest tipus de resposta vital. La secta
pot oferir, en un moment crucial per a la consolidació i afirmació de la identitat com a
persona que es prepara per a ser adulta, un projecte comú, en el qual la comunicació,
l’amor i l’ajuda permet la realització i el desenvolupament personal de l’adolescent en
un grup de persones suposadament felices i unides entre si. El jove pot sentir-se
embriagat per rebre tantes atencions i elogis, que no rep de la família i els amics.
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També per aquests motius, i per altres relacionats amb l’aïllament social, la vellesa és
un altre període evolutiu crític que fa la persona més vulnerable per a ser captada per les
sectes. En aquesta fase de la vida, la persona gran pot sentir-se sola per diverses causes
relacionades amb la pèrdua del cònjuge, amb el fet que els fills fan cada un la seua vida,
amb el fet de disposar de molt temps lliure per la jubilació i ja no estar en el mercat
actiu. Els valors solidaris, i la majoria de les vegades religiosos, que projecta la secta
cap a les persones grans, són els que utilitza el grup coercitiu per a captar aquest
col·lectiu de persones. Aquestes, a més, són víctimes relativament més fàcils per a
l’engany i estafa econòmica, com va passar amb la secta L’Esclavitud del Sagrat Cor, en
la qual els fidels eren, sobretot, gent gran a qui el líder va aconseguir estafar
considerables sumes de diners: «A ma mare, el pare Àngel li va estafar entre 50.000 i
60.000 euros, afirma un dels integrants de l’acusació particular».
D’altra banda, una situació de crisi personal, amb esdeveniments i successos crítics,
com ara la ruptura de parella, la mort d’un ésser estimat, malalties cròniques i
l’empresonament d’un familiar, és un altre factor que potencia la vulnerabilitat de la
persona i la fan ser un blanc més fàcil per a ser captada. Aquesta vulnerabilitat és més
gran quan la persona té, a més, les següents característiques individuals i personals:
— Variables individuals i personals. Els principals factors personals de vulnerabilitat
són: baixa autoestima, idealisme ingenu, desig d’aprofundiment espiritual, rigidesa
mental, i, sobretot, per a Rodríguez (2000), ansietat. Per a aquest autor, l’ansietat
s’associa fortament a l’estructura d’una personalitat pre-sectària, ja que la persona amb
aquesta mena de problema té un sentiment d’incapacitat i de fracàs davant la vida. Més
que buscar alguna cosa en la secta, el que pretén és deixar de sentir alguna cosa.
Dependre d’una secta és eficaç perquè elimina l’estat permanent d’ansietat, ja que és la
secta, i no la persona, la que li controla i dirigeix la vida. Per això, en un ambient
totalment estructurat i controlat, com és el de les sectes coercitives, aquest tipus de
persona, encara que estiga sotmesa a dures condicions d’explotació i de denigració, se
sent bé perquè ha delegat la seua vida en els altres.
— Variables familiars i socials. L’etapa de l’adolescència representa per a la família
una etapa particularment complexa. L’adolescent, sotmès a una sèrie de canvis físics,
psicològics i socials, busca construir i desenvolupar la seua identitat com a persona que
es prepara per a ser adulta. Aquest desafiament evolutiu desorganitza les normes de la
família; cal generar noves regles que faciliten el desenvolupament i el creixement del
fill adolescent. La necessitat de donar més control i autoritat a l’adolescent sobre
diferents àrees de la seua vida, en resposta a les demandes de més autonomia, juntament
amb l’exigència dels pares d’un comportament adult i responsable en qüestions com ara
el rendiment acadèmic, pot representar una font important de conflicte familiar. En
aquesta situació crítica, els pares han de respondre adequadament a les necessitats de
major autonomia de l’adolescent mantenint, al mateix temps, un clima familiar de
cohesió i afecte. Per això, és comú que en les famílies amb fills adolescents augmenten
les discussions i que hi haja un distanciament entre pares i fills, ja que, a més i per altra
banda, els amics es converteixen en la principal font de suport per a l’adolescent que
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està creixent. Algunes sectes s’aprofiten d’aquest moment complex en la vida familiar
per a captar adolescents i joves. Busquen, sobretot, joves sense forts vincles familiars,
que trobaran en l’organització sectària una «nova família» que li proporcionarà
suposadament comprensió, afecte, seguretat i reconeixement social (un sentiment de
vàlua). Un clima familiar negatiu, sense cohesió familiar i proximitat afectiva entre els
seus membres, amb freqüents conflictes i discussions familiars, constitueix, per tant, un
important factor psicosocial de vulnerabilitat per a integrar-se en una secta.
«En la Secta Moon el reclutador tria als subjectes que són, a parer seu, tímids,
solitaris o semblen estar patint. Un exadepte descriu el prototip ideal: un nordamericà mitjà de divuit anys, seriós, optimista, idealista, religiós, amb bona
salut, a la recerca de la veritat i d’una vida que tinga sentit, solter, sense vincles
forts amb la família.» (Cuevas i Canto, 2006: 95).

D’altra banda, pel que fa a les variables socials, certes condicions desfavorables, com
ara l’atur, la competitivitat socioeconòmica, el desarrelament social i esdeveniments
externs «estressants» com la fi de mil·lenni o conflictes bèl·lics, són factors que
augmenten la vulnerabilitat a la captació sectària. De fet, des de l’any 2009 les sectes
augmenten a Espanya, oferint respostes miraculoses per a eixir de la crisi econòmica.
Amb promeses de trobar feina i estabilitat emocional, les sectes es dirigeixen ara,
sobretot, a joves aturats. Es presenten com a grans empreses dedicades principalment a
les vendes. Les seues víctimes són molt concretes: persones en atur desesperades per
trobar una faena: «Vaig veure l’anunci de la faena a internet, vaig respondre a l’oferta i
ràpidament em van enviar un correu electrònic donant-me un telèfon».
La crisi econòmica ha motivat un nou auge de les organitzacions sectàries Entre
55.000 i 60.000 persones participen actualment en les prop de 110 sectes que
operen a Catalunya, fenomen que ha repuntat amb la crisi a causa de la
desesperació econòmica i social dels adeptes que acaben introduint-se en aquest
tipus de grups. Així ho explica el president de l’Associació Iberoamericana per a
la Investigació de l’Abús Psicològic (AIIAP), Miguel Perlado, un dels majors
experts en sectes de l’Estat, que ha concretat que, lluny de desaparèixer, «la
participació ha experimentat un important augment en els últims anys», encara
que ha admès que resulta complicat concretar les xifres a causa de l’opacitat
d’aquestes agrupacions. «Els més castigats per la crisi estan desesperats, i això
fa que també siguen desesperades les seues eleccions», de manera que acaben
confiant en persones de fort lideratge que els ofereixen la seguretat que no
troben en la seua vida ordinària i els prometen un futur millor. A Catalunya
operen principalment tres tipus de sectes: les comercials —centrades en la
comercialització de productes que suposadament ajuden a mantenir l’equilibri
espiritual i la salut—; les de creixement personal —que suposadament
proporcionen als adeptes majors qualitats mentals i físiques per a superar
qualsevol adversitat—, i les ufistes —centrades en l’experimentació
extraterrestre i paranormal—.
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D’altra banda, altres esdeveniments estressants aprofitats per les sectes són els finals
apocalíptics. De fet, a causa de la data de la fi del món del calendari maia, profetitzada
pel 21 de desembre del 2012, hi va haver un augment de sectes apocalíptiques. Fins i
tot, a Xile, la policia va avortar un suïcidi col·lectiu d’un grup petit, previst per a aquest
dia, amb motiu de la presumpta fi del món. L’expansió de les noves tecnologies va
contribuir a expandir mundialment la notícia de la fi del món, al mateix temps que la
crisi econòmica i les catàstrofes naturals semblaven donar suport a aquesta creença.
L’any 2011 es van registrar 2,5 milions de pàgines d’internet referents a la fi del món el
desembre del 2012.
Les sectes s’han adaptat a les noves tecnologies, i utilitzen també les xarxes socials per
captar adeptes, de manera que ara també es pot parlar de cibersectes. Per això, en cas de
sospitar que una persona està sent captada per una secta, és convenient també investigar
en el seu ordinador i el seu telèfon mòbil quins llocs del ciberespai visita.
4. Què pot indicar que una persona està sent captada?
La dinàmica de la secta té un component molt accentuat que posa especial èmfasi en els
elements que l’ajuden a autodefinir-se i, sobretot, a diferenciar-se de la resta dels grups:
llenguatge, símbols, adorns, roba, codis, doctrina i valors. Aquesta accentuació permet
detectar precoçment els signes o indicis de captació i posterior integració en una secta.
La persona captada té un canvi de conducta marcat, que afecta diferents esferes
essencials de la seua vida.
Generalment, un dels primers signes visibles és l’abandó dels interessos i les aficions
anteriors per tot el que té a veure ara amb el nou grup. Hi ha una progressiva
focalització en les relacions i les activitats al voltant del grup sectari, de manera que la
persona passa cada vegada més temps amb el grup, en detriment de les activitats i
relacions socials anteriors, que aparta de la seua vida. De fet, la persona comença a
rebutjar la seua vida anterior, i fa crítiques desproporcionades respecte al seu passat
abans d’entrar en el grup. Mostra sovint actituds fredes, distants i fins i tot hostils cap a
les persones del seu passat, entre les quals s’inclou la família, sobretot quan aquest
entorn manifesta desacord i s’oposa a la nova forma de vida.
Altres signes que poden aparèixer a la persona són canvis d’hàbits en l’alimentació,
patrons de son i conducta sexual, justificats tots amb un discurs monotemàtic basat en la
doctrina del grup. La persona sectària sol utilitzar paraules noves, inventades pel grup,
la qual cosa serveix, com hem vist, per a crear en els grups de manipulació psicològica,
la sensació d’exclusivitat i d’unitat entre els seus membres. Altres signes possibles són
també canvis en l’aparença personal: vestimenta, ús de nous ornaments estranys
(collarets, crucifixos, rosaris, escapularis, etc.). En el cas de l’adolescent i del jove,
aquests indicadors poden ser també signes de pertinença a un altre tipus de grup diferent
del sectari (com per exemple, la pertinença a una banda juvenil), de manera que cal
esbrinar de quin tipus de grup es tracta, i és fonamental que, malgrat les barreres que
interposa el jove, s’intente crear en la família un clima de confiança i de suport per a
afavorir la comunicació amb el fill.
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A tall de resum, els principals indicadors de captació i integració de les persones en un
grup d’abús psicològic són els que es presenten en el quadre següent:
-

Abandonament de les aficions, hobbies i relacions socials anteriors, pel grup
nou.
Autocrítica desmesurada al passat pregrupal en tots els àmbits de la vida i no
d’acord amb la realitat.
Sentiments intensos cap al grup, activitats o persones del grup, als quals els
concedeix una importància central, en comparació amb les actituds de rebuig
cap a l’entorn previ.
Allunyament cada vegada més gran de l’entorn social i familiar: absència de
comunicació, actituds fredes, hostils, retraïment social i familiar.
Augment del temps dedicat al nou grup, de manera que aquest es converteix en
l’únic centre d’interès real de la persona.
Canvis d’hàbits en l’alimentació, en el son, en la conducta sexual.
Canvis en l’aparença personal (vestimenta, adorns, pentinat).
Adquisició de tota mena d’objectes i material relacionat amb el nou grup
(revistes, llibres, roba, adorns, símbols).
Ús de paraules estranyes, discurs monotemàtic focalitzat en la doctrina del
grup.
Llenguatge restrictiu, rigidesa de pensament, incapacitat per a raonar i acceptar
punts de vista alternatius.
Canvis inexplicables d’humor, amb excessiu enuig, irritabilitat i secretisme al
voltant del grup.

Què fer quan una persona ha estat captat per un grup d’abús psicològic?
La resposta és complexa perquè depèn del tipus de grup, de la seua dinàmica, del nivell
d’integració en el grup i de la personalitat pre-sectària de la persona. En tot cas, quan és
la família la que detecta aquesta situació, la clau és restablir i reforçar les relacions
afectives i la comunicació familiar amb la víctima de manera que aquesta se senta
segura i tranquil·la en el seu entorn familiar. El compromís i la cohesió familiar són la
clau de l’èxit en la recuperació de la persona. Per a això, és imprescindible que les
persones que intenten recuperar la persona captada no s’alarmen i mantinguen una
actitud serena, i eviten situacions de confrontació en relació amb el grup i la víctima.
Per aquest motiu, encara que siga difícil, cal mantenir una actitud neutral pel que fa al
grup sectari, sense criticar-lo ni menystenir-lo obertament davant de la víctima. Les
discussions familiars són, precisament, un dels arguments defensats pels guies
espirituals per a convèncer l’adepte que la família no el comprèn, i que ha d’abandonarla, perquè és un obstacle en el seu creixement, i la secta és la porta de salvació. Per això,
encara que es tinga molt poca resposta per part del potencial adepte, és fonamental que
els familiars i les persones clau s’esforcen a mantenir el contacte i la comunicació amb
l’adepte, expressant-li afecte i suport, i buscant temps per a compartir amb ell.
També és absolutament necessari per a recuperar la persona, evitar tota mena
d’acusacions i de retrets. Cal no culpabilitzar l’adepte del que li està passant, perquè en
tot cas, si hi ha un responsable, és la secta i no la víctima. Aquest argument és també
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vàlid per als pares, que se solen culpabilitzar, obsessionar i avergonyir pel que estan
passant en la família. Amb aquesta actitud serena, és convenient fer un registre diari de
les activitats, els successos i les sactituds que mostra la víctima per tal de tenir dades
que puguen ser d’utilitat per a demanar informació precisa sobre el tipus de secta en què
ha entrat la persona. En aquest sentit, és convenient informar-se sobre el problema en
general de les sectes i sobre el grup en particular. Es pot buscar ajuda en entitats
especialitzades en manipulació psicològica, com l’Associació d’Atenció i Investigació
de Socioaddiccions (AIS; http://www.ais-info.org), i l’Associació per a la Prevenció de
la Manipulació Sectària (REDUNE; http://www.redune.org/). Aquestes entitats
proporcionen informació i suport psicològic i jurídic que cal perquè les víctimes i les
seues famílies puguen eixir de les xarxes dels grups de manipulació psicològica, i
recuperar, d’aquesta manera, el control de les seues vides, cosa que, certament, a
vegades és molt difícil.
5. Resum
La manipulació i el control en les sectes suposa un comportament abusiu d’un grup
totalitari que utilitza tècniques de persuasió coercitiva per a provocar la submissió i la
dependència en els adeptes. Aquesta manipulació psicològica s’aconsegueix amb l’ús de
les tècniques de control ambiental, emocional, cognitiu, i d’alteració dels estats de
consciència. No hi ha un perfil concret de víctima, però sí una constel·lació de factors
que fan que la persona siga un blanc més fàcil per a ser captada per una secta.
L’adolescència i la joventut són un període evolutiu crític, que és aprofitat per algunes
sectes per a reclutar joves. El perfil ideal de víctima és un jove amb baixa autoestima,
idealista, obedient, sense vincles forts amb la família ni amb el seu entorn social, i que
estiga, a més, travessant alguna classe de crisi personal (malestar i sensació de fracàs
davant la vida, ruptura de parella, mort d’un ésser estimat). Per això, és important saber
reconèixer alguns senyals que alerten que una persona puga estar sent captada i
manipulada per una secta. Alguns d’aquests signes són els canvis sobtats de
comportament amb una sobrevaloració i interès cada vegada més gran pel grup nou, el
distanciament amb l’entorn familiar i social, l’ús d’un llenguatge nou, els canvis en
l’alimentació i en la vestimenta. El més important en aquesta situació és que les
persones que volen recuperar la potencial víctima tinguen una actitud serena, que
mantinguen la comunicació amb la persona, expressant-li afecte i suport, i que eviten
discussions familiars.
6. Recomanacions per a la convivència amb adolescents
-

-

És fonamental l’educació preventiva dirigida a educadors, pares, infants i
adolescents, i a la societat en general. Cal la informació sobre el funcionament
dels grups sectaris i, en particular, sobre les tècniques que utilitzen per a captar i
sotmetre les persones.
Com que l’adolescència és un període crític de captació en sectes, és important,
com es recomana en capítols anteriors, que els pares mostren interès pel món
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-

-

-

-

-

-

adolescent: amistats, estudis, hobbies, etc., i que continuen compartint amb ells
activitats i un espai de relació conjunt.
És primordial que la persona se senta valorada per la família (o una altra xarxa
social significativa per a ella), i la perceba com una font de suport i ajuda que li
proporciona l’afecte i la seguretat que necessita per al seu benestar.
En el cas d’adolescents, és recomanable fomentar la implicació dels fills en
grups i activitats d’oci i temps lliure, perquè aquest s’allunye de grups de
manipulació psicològica, i de qualsevol grup de risc social.
La participació en associacions i activitats d’oci i temps lliure permet ampliar la
xarxa de suport social, i això és un factor protector addicional per a no ser un
blanc fàcil de reclutament, ja que les sectes busquen sobretot persones solitàries
o amb problemes d’aïllament social.
Les persones han de saber detectar precoçment els signes que alerten la captació
i la manipulació utilitzades per les sectes coercitives. Han d’estar alerta als
canvis sobtats i bruscos del comportament: abandonament d’aficions i hobbies,
ús d’un llenguatge nou, vestimenta, idees, forma de pensar, distanciament de
l’entorn familiar, i sobrevaloració pel grup nou al qual dedica cada vegada més
temps.
En aquests casos, és fonamental que les persones mantinguen una actitud serena,
evitant discutir amb el potencial adepte sobre el grup sectari. És imprescindible
mantenir el contacte i la comunicació amb la víctima, expressant-li afecte i
suport, i buscant temps per a compartir amb l’adepte.
És recomanable, atesa la complexitat de les organitzacions sectàries, buscar
ajuda en entitats professionals especialitzades en manipulació psicològica.
Finalment, per a prevenir el problema de captació sectària, caldria afavorir tant
en l’escola com en la família, el pensament crític, el desenvolupament de
l’autonomia, l’autoestima i la pertinença i la integració en xarxes de suport
social. Amb això, s’enforteix el creixement saludable de l’adolescent, i de la
persona en general, fent-la resistent als processos de manipulació de les sectes.
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Capítol 2. Bandes juvenils violentes
1. Processos psicosocials associats a les bandes juvenils violentes

L’adolescència representa una etapa de canvis físics, psicològics i socials en el cicle
vital de les persones. En aquesta fase de grans canvis, que es produeix entre la infància i
l’edat adulta, un dels aspectes que més preocupa l’adolescent és la construcció i el
desenvolupament de la seua identitat. Cada jove arriba a aquesta etapa amb una història
prèvia de socialització. Així, tot i que l’adolescència és reconeguda com un moment
àlgid en la configuració de la identitat, la persona ja ha anat conformant al llarg dels
anys un concepte de si mateix i una valoració, en termes positius o negatius, de «qui és
ell o ella». El subjecte ja ha anat responent a la pregunta «qui soc?». La imatge que té de
si mateix té és, en gran manera, una conseqüència de les relacions i experiències prèvies
(i actuals) que ha forjat principalment amb les persones significatives, entre elles, amb
el seu entorn familiar i escolar. En el seu desenvolupament, i a partir de la interacció
amb els pares, germans, avis, mestres, professors i companys, l’adolescent ha anat
adquirint una representació del món social i una imatge de si mateix (una identitat).
Una part del concepte de si mateix (self) es deriva, per tant, del coneixement de la seua
pertinença a grups socials significatius, al costat de la significació emocional i
valorativa que resulta d’aquesta pertinença a aquests grups. Quan la família es preocupa
pels seus membres, tant pel que fa a la provisió de necessitats físiques com
psicològiques amb suport i expressió d’afecte, el sentit de pertinença i identificació amb
la família, així com el sentiment de vàlua personal del jove, sol ser en aquestes
circumstàncies, favorable. En aquesta situació és habitual que, tot i les discussions i els
conflictes habituals que sorgeixen en l’etapa de l’adolescència amb els pares, el jove se
senta unit als membres de la seua família, així com apreciat i valorat per aquests. Tot i
que el grup d’iguals és ara molt més important per al jove, la família continua sent un
referent central en la vida de l’adolescent. La família exerceix encara un paper crític en
el desenvolupament de la personalitat i en la conducta de l’adolescent. De fet,
l’evidència empírica demostra que els seus iguals (peers) continuen sent la influència
externa més important per a la majoria dels joves que intenten complir la tasca evolutiva
d’identitat i autonomia. La família és, a més, un important factor de protecció per a la
implicació del jove en conductes de risc.
Quan la família ha «fracassat» en el compliment de les funcions de socialització, amb
estils educatius de negligència, abandonament, indiferència, rebuig, violència,
maltractaments, la consciència de pertinença a la família, així com el sentit de vàlua
personal de l’adolescent, sol ser, en aquestes circumstàncies, desfavorable per al jove.
En aquesta situació és comú que el jove se senta desvinculat de la família i busque
afiliació i sentit de pertinença fora de la família. El problema es complica quan en
l’escenari escolar el jove és també rebutjat pels seus companys (siga, per exemple, pel
tipus de conducta que desplega, siga pel seu origen). El rebuig s’interioritza com a part
de la seua identitat afectant de forma important a l’autoestima del jove. A més, els
xiquets i els adolescents rebutjats presenten sovint fracàs escolar, absentisme i abandó

escolar. La vivència negativa de les experiències escolars o familiars són, com indiquen
nombrosos estudis, un poderós factor de risc per a les conductes desajustades en
l’adolescència.
La mara és la meua vida. És l’única cosa que he tingut i tindré en aquest món —
diu un jove de la Mara Salvatrucha.
La sensació de buit i inseguretat que alguns adolescents experimenten en la seua vida
diària, siga en el context familiar, a l’escola o a la societat en general, augmenta la
probabilitat que s’afilien amb iguals que tenen actituds, valors i comportaments
semblants. Molts joves adolescents llatinoamericans criats al seu país d’origen, la
majoria de les vegades per la seua àvia, es veuen confrontats en el procés de reagrupació
amb els seus pares, és el que Freixa anomena «un triple viatge»: en l’espai, en el
constant canvi propi de l’adolescència i entre cultures. Davant d’aquesta desubicació, la
integració en una banda juvenil pot respondre a la pregunta «però qui soc?» i facilitar al
jove la seua identitat cultural. El problema rau en el fet que molts joves, mitjançant
xarxes socials, potencien el desenvolupament de models de conductes d’alt risc (la
recerca d’una reputació social fonamentada en el respecte, l’acceptació en el grup i el
reconeixement dels altres que no han aconseguit en altres contextos de socialització,
s’aconsegueix amb conductes disruptives i violentes) (Carroll, Hatti, Durkin, &
Houghton, 1999; Emler & Reicher, 2005).
Nosaltres volem que la gent ens respecten pel que som, que ens deixen viure en
pau i que cadascú faça amb la seua vida el que vulga. Només ens unim per una
cosa que ha d’acabar. (Membre dels Ñetas)
L’evidència mostra que hi ha moltes bandes juvenils de joves que entenen la violència
com un mitjà eficaç per a aconseguir l’acceptació i el respecte dels altres. En aquests
grups, la violència, com a instrument de reputació, pot utilitzar-se de diferent manera:
com a ritu d’iniciació en el grup, com a activitat de cohesió dirigida moltes vegades a
persones i grups aliens a la banda i també com a tècnica de càstig utilitzada cap als
propis membres de l’endogrup.
Així per exemple, en la banda dels Latin Kings, un dels ritus iniciàtics consisteix a rebre
una pallissa coneguda amb el nom del «botat». Durant tretze segons, el novell rep una
pallissa propinada pels membres del grup. Un altre ritu d’iniciació dirigit, en aquest cas,
a l’exterior i que demostra la vàlua del nou «germanet» és la «caiguda». Un grup de reis
surt de «cacera» amb el nou que ha d’atacar una persona. El que més mana assenyala
una persona a l’atzar i l’aspirant ha de llançar-se contra ell, robar-li el mòbil o agredir-la
sense pietat. És comú que en aquest tipus d’iniciatives acabe participant la resta de la
banda. D’altra banda, i pel que fa als membres que transgredeixen les normes del grup,
els Latin Kings tenen una varietat de càstigs. Destaquen la pallissa «a la línia», en què el
castigat ha d’avançar deu metres entre colps; o «la paret», que consisteix a aguantar
estoicament una pluja de colps contra un mur. La durada oscil·la entre els quinze segons
i els dos minuts. A vegades, el dany que produeixen les ferides contra la paret és més
gran que el produït pels colps de puny o els colps de peu dels germanets.

Un altre càstig temut és «la 360°» o la «sagrada» que consisteix que el castigat és
envoltat per un grup de reis que es col·loquen formant un anell. Durant un o dos minuts,
el castigat rep simultàniament una descàrrega de colps. D’altra banda, en la banda
llatina dels Ñetas, la violència es manifesta també en el ritu d’iniciació de les dones. En
els Ñetas, amb el nom «del trenet» les dones que volen ingressar a la banda són forçades
a tenir relacions sexuals amb diversos nois al mateix temps. Així mateix, en aquesta
banda, l’activitat «vacil·lar» consisteix a robar o anar a fer una activitat sovint il·legal.
L’èxit d’una identitat social positiva amb la pertinença a aquestes bandes, tot i que ells
mateixos són víctimes de la violència, permet fonamentalment al jove disposar d’una
xarxa de suport social en la qual finalment se sent comprès, valorat i ajudat per persones
que comparteixen actituds i experiències semblants a les seues. A més, amb aquesta
xarxa, disposa d’amics per a compartir activitats lúdiques, de diversió i d’entreteniment.
Aquest suport lúdic és un element clau d’identitat grupal en l’adolescència. Compartir
les formes de diversió, el tipus de música, el tipus de festa, és, en aquesta etapa vital, un
component essencial per a la identitat del jove així com un element més d’unió al grup
d’iguals. Les formes d’oci passen moltes vegades en el cas de les bandes, per
l’«apropiació» de zones públiques, que es converteixen llavors en propietat i territori del
grup (pistes esportives, jardins, parcs), i d’aquí, com veurem més avant, en un altre
element de la seua identitat grupal.
Les bandes utilitzen símbols propis del seu grup per a marcar l’apropiació del territori
que consideren seu. Aquest és el cas dels Latin Kings, que pinten la seua corona de cinc
puntes en terres i parets en les zones que ells consideren conquerides. La intromissió per
part d’exogrups en el territori de la banda és un element d’amenaça i de provocació que
desencadena la majoria de les vegades comportaments de lluita aferrissats entre
persones i grups rivals.
El sentit de pertinença a la banda implica la inclusió de la personalitat individual en una
col·lectivitat cap a la qual experimenten un sentiment de lleialtat que es manifesta amb
la interiorització i la demostració del complex simbòlic cultural del grup i dels rols i
accions associades en aquest univers (Arellano i Cerpa, 2004). La majoria de les
vegades les bandes llatines intenten reproduir el model existent en els seus llocs
d’origen, per la qual cosa és determinant tenir present el context sociocultural d’origen
de la banda per a comprendre’n els mecanismes i els processos de formació i
desenvolupament en altres països.
També és fonamental per a cada banda diferenciar-se i ser diferenciat de les altres. Els
elements simbòlics i estils conductuals que defineixen una banda influeixen tant en els
processos d’identificació endogrupals com en les relacions entre endogrup i exogrup.
Alguns elements que faciliten la representació de les dimensions categorials, tant a
escala endogrupal com exogrupal, i que serveixen per a marcar diferències entre un grup
o un altre, són l’univers simbòlic que cada grup s’esforça per crear i recrear en la seua
història. I aquest aspecte és el que realment predomina en el nostre context nacional en
què els nivells de violència de les bandes llatines i els seus nexes amb el crim organitzat

(segrestos, extorsions, robatoris a mà armada, tràfic de drogues i d’armes) no són
comparables als dels Estats Units o Amèrica Llatina. A Espanya, l’activitat delictiva de
les bandes s’associa més a rivalitats entre bandes (baralles) i en alguns casos greus, a
delictes d’intent d’homicidis i assassinat, tal com va passar l’any 2003 amb l’assassinat
del jove Ronny Tapias que va ser confós erròniament pels Ñetas com un membre dels
Latin Kings. De fet, a Catalunya, els Latin Kings i els Ñetas han estat declarats com a
associacions culturals; Associació Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya i
Associació Sociocultural, Esportiva i Musical de Ñetas.
2. Univers Simbòlic de les bandes

Dos elements fonamentals que permeten crear i recrear la identitat grupal de la banda
tenen a veure amb el mateix nom de la banda i amb l’estètica de cada grup. Aquests dos
elements permeten minimitzar les diferències entre els membres de la banda, i al mateix
temps accentuen les diferències exogrupals.
El nom del grup. La necessitat d’una distintivitat positiva apareix ja en el mateix nom
del grup, que d’acord amb les actituds, valors i conductes de la banda, expressa (i capta)
aquelles connotacions positives que es volen exaltar públicament: l’origen, una qualitat
específica, un tipus de conducta:
Origen i qualitat
The Almighty Latin Kings and Queens Nation (ALKQN): La Totpoderosa Nació de
Reis i Reines Llatins
Composició: principalment equatorians i dominicans, encara que també acullen
colombians, peruans, veneçolans i xilens així com a alguns magrebins i filipins. Els
espanyols componen un 10 % dels Reis Llatins.
Llatins de Foc
Composició: principalment equatorians, també espanyols.
Origen i conducta
DDP: Dominican Do not Play (dues accepcions: els dominicans no juguen / Amb els
dominicans no es juga)
Conducta / actitud
NTN (No Temem Res)
Qualitat/conducta i origen
Mara Salvatrucha: Mara-bunda (formigues que ataquen en grup), Salva (del
Salvador), trucha (persona astuta)
Composició: Principalment del Salvador. També se n’ha detectat la presència a Mèxic i
Guatemala. No tenen activitat a Espanya.
Característica Física/Ideologia
Skin Heads Neonazis: caps rapats neonazis

Red & Anarchist Skin Heads (RASH): caps rapats rojos i anarquistes
D’altra banda, l’estètica en la joventut és un altre component essencial de la identitat
grupal.
Estètica
L’estètica en les bandes juvenils és particularment important perquè amb aquesta cada
grup es defineix a si mateix i aconsegueix, d’aquesta manera, que se’ls reconega i
identifique com a tal. Al mateix temps fa que aquesta estètica particular siga un element
clarament diferenciador d’altres bandes juvenils.
L’ús de determinats colors en la vestimenta (i en l’univers simbòlic) és per a moltes
bandes juvenils l’element unificador i diferenciador del grup. En alguns casos, els
colors poden al·ludir directament al seu origen cultural (colors de la seua bandera) o, en
altres casos, representar certes qualitats atribuïdes o enaltides pel grup.
Colors utilitzats per algunes bandes juvenils violentes
Latin Kings:
L’or representa el sol (l’astre rei), el futur i la vida.
El negre al·ludeix als foscos orígens plens de mort de la raça llatina quan aquesta vivia
en les ombres.
Ñetas
Bandera de Puerto Rico (originàriament fundada a Puerto Rico a la presó d’Oso Blanco
per Carlos Torres Iriarte, conegut com La Sombra. Actualment, la major part dels seus
integrants no són de Puerto Rico, sinó equatorians i dominicans.)
El vermell fa referència a l’agressivitat i activitat de la banda.
El blanc al·ludeix a la puresa atribuïda a l’endogrup.
El blau és un color discret que expressa la necessitat que tenen els Ñetas de passar
desapercebuts en la comissió de les activitats il·lícites.
Llatins de foc:
Vermell foc i sang.
Blau, com a color de la mar que il·lumina i significa per aquesta banda tirar avant.
Verd, que al·ludeix a la puresa i la natura.
Trinitaris i Dominican do not ‘play’
Bandera dominicana: vermell, blau i blanc.
Trinitaris: Porten també un mocador de color verd.
Dominican do not play: gorres vermelles i blaves, collarets amb els tres colors de la
bandera.
Les peces de roba amb els colors propis de cada banda solen ser, en el cas de les bandes
llatines, robes esportives molt folgades copiades de l’estètica del hip-hop i el rap,
complementades amb molts adorns, com collarets, polseres, anells, mocadors, cadenes i

moltes vegades, amb tatuatges a la pell. Així, per exemple, els llatins de foc
complementen la seua indumentària amb collarets i polseres amb comptes. La quantitat
de grans que porten indica el lloc jeràrquic que ocupen en la banda. En la banda
Dominican do not play els tatuatges són les marques personals més clares de pertinença
a la banda: els tatuatges són dibuixos amb les sigles de la bandera. En la banda Mara
Salvatrucha els tatuatges, carregats de connotacions simbòliques, expressen l’orgull de
pertànyer a la banda.
Els integrants d’aquesta banda es caracteritzen precisament per la quantitat de tatuatges
que llueixen en parts molt visibles del cos: rostre, front, braços; aquesta és una pràctica
més habitual entre els presos de la Mara Salvatrucha. Alguns es tatuen una llàgrima per
cada vida cobrada. De fet, des de l’anàlisi criminal, aquesta banda utilitza una gran
quantitat de tatuatges amb significats diferents: nombre de persones que han assassinat,
substàncies a què són addictes, nombre d’ingressos a la presó, missatges d’extorsió, etc.
Per a aquesta banda, extremadament violenta, el tatuatge representa en realitat, l’estil de
vida que porten anomenada «vida boja». Aquesta vida boja es representa amb tres punts
a la zona del colze, en els nusos o en l’espai entre el dit polze i l’índex. Els tatuatges
més comuns en aquesta banda són les calaveres, creus gammades, la imatge de la Mare
de Déu —en la majoria dels casos Mare de Déu de Guadalupe—, teranyines, ratpenats,
tigres, dracs, serps i escorpins.

Els integrants de la Mara Salvatrucha comparteixen amb els skinheads, l’estètica del
cap rapat i els tatuatges (encara que en menor mesura en el cas dels skinheads). Els
skinheads neonazis i antifeixistes, malgrat la ideologia oposada, comparteixen una
estètica comuna: cap rapat, ús de robes militars, botes altes tipus militars (amb cordons
blancs en els neonazis i cordons vermells en els antifeixistes), pantalons ajustats, cabells
rapats, jaquetes bomber, etc. Amb aquesta estètica comuna, un element que els
diferencia ràpidament i que permet que es reconeguen mútuament són els anagrames i
xapes que porten a les samarretes així com el color dels cordons de les botes. L’estètica
skinhead és clarament diferent de la que llueixen les bandes llatines. Aquestes de fet són
considerades pels neonazis, com enemics contra els quals cal lluitar. La neteja social
dels immigrants és precisament un dels objectius del partit polític España 2000, que fa
costat plenament al moviment dels skinheads neonazis.

Aquest partit polític ha estat acusat de delictes d’incitació al racisme i la xenofòbia.
Alguns dels seus lemes són «negres no, Espanya no és un zoo», «immigrants, conills de
segle XXI».
Seguint amb l’univers simbòlic, una altra qüestió fonamental de la identitat grupal té a
veure amb el mateix símbol (anagrama) que identifica la banda i que expressa, amb una
representació gràfica, com és el cas dels Reis llatins, els valors centrals de la banda.
Reis llatins: Corona de 5 puntes:
Símbol de poder, reialesa, dignitat, santedat. Cada punta de la corona té un significat
1. Respecte: respecta el teu germanet, germaneta, corona i nació. Un rei ha de respectar
la seua nació
2. Honestedat: està marcat per la veritat. La teua paraula és la teua corona, la teua
corona és la teua nació. Un rei viurà per la seua paraula.
3. Unitat: és estar units en un senzill univers: un per a tots i tots per a un.
4. Coneixement: és tot l’après a través de les lliçons i oracions en el transcurs de la
nació.
5. Amor: és «tot el que sent en el meu cor cap al meu germanet, corona i nació».
La xifra dels Reis llatins és també el 5, ja que és la perfecció del microcosmos i la seua
figura secreta és el pentagrama o estrella de 5 puntes. També té relació amb l’home: 5
sentits, 5 dits, 5 extremitats (incloent-hi el cap).
Ñetas: «El nostre símbol, el nostre cor»
Llatins de foc: Símbol format per les lletres L i F
Skinheads antifeixistes
Bandera vermella i negra dels anarquistes, o la verda i vermella. També utilitzen com a
signe distintiu un escut amb la bola del món envoltat de la llegenda «Read & Anarchist
skinhead», flanquejada per dues estrelles vermelles de cinc puntes, que en l’interior
porten una falç i un martell, i l’altra la A anarquista dins d’un cercle, dins de la bola del
món, un braç amb el puny tancat sostenint una clau anglesa i a la part superior de la
clau les lletres «RASH». Un altre escut és un cercle blanc envoltat de llorer, amb tres
fletxes vermelles en l’interior col·locades en banda inclinada amb les puntes cap avall,
a la part posterior de l’escut dues destrals encreuades pels mànecs i amb el tall cap
avall, a la part de dalt la paraula «RASH» i a la de baix «UNITED».

Les salutacions són també un element altament diferenciador i propi de cada banda. De
fet, algunes bandes més enllà de la salutació han elaborat un complex sistema de
comunicació de llenguatge de senyals (abecedari de senyals i abecedari de signes
gràfics). Sens dubte, una de les salutacions més conegudes és la dels skinheads
neonazis, que es fa amb el braç dret aixecat i la mà estesa, emulant la salutació nazi.
Els Ñetas se saluden amb els dits cor i índex entrellaçats molt estirats, mentre que els
Reis llatins, fidels a la seua simbologia d’identificació de grup, se saluden construint
una espècie de corona amb els dits de la mà. Comencen la seua salutació sempre amb
«jo em dirigisc a tu…», i s’acomiaden de la mateixa manera.
3. Ideari

Cada grup té el seu propi ideari que, d’acord amb el que es propugna, porta a
determinats comportaments que, executats pels membres de la banda, configuren i
reforcen novament la seua identitat grupal.
Per als Reis llatins, una creença sobre la qual està regulat el seu comportament és la que
defensa que «tot el que no és llatí (llatinoamericà) és considerat com a enemic». Per
aquesta raó, els espanyols, tot i ser llatins, són percebuts com a enemics: són considerats
com a opressors i explotadors. Els mateixos llatinoamericans, si no pertanyen a la Nació
dels Reis llatins (o a altres bandes amigues d’aquesta) són també percebuts com a
enemics, com és el cas dels Ñetas. El fi principal dels Reis llatins és la defensa,
promoció i supremacia de la raça llatina, en què la lluita contra l’enemic és el principal
mètode per a la consecució d’aquest fi. Declaren així mateix que els seus fins
endogrupals són «fomentar el creixement espiritual dels seus membres, enfortir la seua
autoestima i dotar-los dels recursos necessaris per a sobreviure en la societat racista en
què estan immersos». Es regeixen per una constitució que va sorgir en els anys seixanta
del segle XX. Aparentment, el principi rector dels Ñetas és el mateix que el dels Reis
llatins: fer respectar la raça llatina. No obstant això, aquest fi compartit, paradoxalment,
en compte d’unir les bandes les fa enemigues.
Dos ex-Latin Kings afirmen que van rebre ordres de matar Ñetas
Un dels acusats d’integrar la cúpula de la banda Reis llatins. (EFE)
8/5/2007 | EFE
Dos ex- Latin Kings que han declarat avui com a testimonis protegits en el judici que se
segueix contra els catorze integrants de la cúpula d’aquesta banda a Madrid, van
afirmar que després de la mort del «mestre» de l’organització es va acordar matar
alguns Ñetas, membres d’un grup rival.
El primer dels testimonis va afirmar que va arribar a ser «cacic» sense passar cap prova
i que no va haver d’agredir a ningú, ni ell va ordenar fer-ho, però va admetre que si no
s’aportava la quota setmanal, els dirigents de la banda incitaven a robar sota l’amenaça
de ser agredit o despullat «de joies». Els diners es destinava, ha afegit, a «comprar
armes», ja que cada «capítol» de la banda havia de tenir una. Una altra part de les
quotes s’enviava als presos, entre ells al «padrí», Eric Javier Jara, per qui «resaven» i
de què van rebre una carta en què advertia als seus companys que anaven «pel mal
camí» i que havien de canviar «perquè sabia que s’havien comès molts delictes».

Aquest ex-Latin King va denunciar diverses agressions que va patir dels seus propis
companys que el van confondre amb un Ñeta perquè estudiava a Majadahonda,
localitat madrilenya freqüentada per la banda enemiga, i ha assegurat que encara avui
tant ell com els seus pares continuen rebent amenaces. El segon testimoni, també
exmembre de la banda, va dir que va entrar-hi perquè no li va agradar «el
maltractament cap als sud-americans» que veia a Espanya. Encara que va admetre que
sabia que una vegada que pertanyia als Latin Kings hauria de barallar-se amb gent, va
afegir que, quan va veure «coses dolentes com delinqüència, robatoris manats per la
banda, colps», va decidir abandonar. El testimoni va afirmar que havia agredit tant
membres de la banda, a manera de càstig, com Ñetas, a qui va ordenar atacar l’acusat
Carlos Enrique Zuñiga en una «reunió universal a Colmenarejo per la mort del mestre»,
ha afegit. El testimoni no va voler dir els noms dels qui el van agredir quan es va
disposar a deixar la banda, però davant l’advertiment el president de tribunal que, si no
ho feia, violaria la llei es va remetre a les manifestacions policials que va prestar en el
seu dia i va afegir: «tinc molta por per les represàlies».
«Si en quatre hores no pagues, anem a buscar-te a casa. Cada vegada que et vegem pel
carrer et farem despullar. Et tallarem els dits perquè ets un Ñeta», eren algunes de les
amenaces que el testimoni protegit va assegurar que va rebre quan va abandonar la
banda. La fiscalia de l’Audiència Provincial de Madrid sol·licita entre tres anys i nou
mesos i nou anys de presó per associació il·lícita, coaccions, amenaces i lesions per als
acusats. El judici continuarà demà amb les declaracions de més testimonis protegits.
Un jurat popular declara culpables dos Ñetas de matar un Latin King a Madrid
23/11/2006 | EFE
Un jurat popular de l’Audiència Provincial de Madrid va declarar aquest dijous per
unanimitat culpables dos joves de la banda llatina Ñeta d’assassinar un membre d’una
altra banda rival, Latin Kings, el novembre del 2004.
Aquest veredicte de jurat popular es produeix dies després que concloguera aquest
judici, en el qual el fiscal va demanar més de vint anys de presó per a un dels joves,
pels delictes d’assassinat i per pertinença la banda dels Ñetas. El jurat considera
culpables els dos acusats, Juan Francisco JM, àlies «Pepito», i Gabriel Eduardo PJ, de
causar la mort de Jesús Rafael Amaya, de vint anys i natural de l’Equador, el 14 de
novembre de 2004, al parc Cantoria de Madrid. El fiscal demana una pena «exemplar».
Després de conèixer el veredicte, la fiscal, que demana més de vint anys de presó per a
un dels acusats, va reclamar una pena «exemplar» per als processats perquè «estem
parlant de bandes que capten gent molt jove que porta a la comissió d’actes molt
violents». Després d’una tensa espera als passadissos de l’Audiència, la mare de la
víctima, amb llàgrimes als ulls, va agrair als integrants del jurat el veredicte, mentre
que la germana de Francesc Xavier, un dels acusats, insistia que no hi ha proves sobre
la culpabilitat del seu germà.
«De les 25 persones que hi havia en el moment del succés, només dos estan pagant els
plats trencats per tots els altres», va dir entre llàgrimes la jove, que va apuntar que no li
semblava «just» que el seu germà «estiga pagant per una cosa que no ha fet». «Potser
hi era, però no tenia res a veure», va assenyalar la germana, que va insistir que li
semblava una «vergonya» que se’l culpe sense que hi haja proves. Segons l’escrit de
conclusions del fiscal, els fets, que el jurat va considerar provats, es remunten a la nit
del 14 de novembre del 2004, quan els acusats van acorralar la víctima, juntament amb
almenys vuit persones més. L’escrit assenyala que ho van fer «amb la intenció conjunta
de matar-lo i impedir-li qualsevol forma de defensa», i que la víctima, JRA, que es
trobava en companyia d’altres amics que van aconseguir fugir, després que els

agressors el van copejar fins a tirar-lo a terra. Després, «esgrimint botelles trencades,
pedres i un ganivet, li van causar nombroses lesions que van posar fi a la seua vida de
manera immediata i en el lloc dels fets», afegeix l’escrit del fiscal.
Una altra banda extremadament violenta, com hem assenyalat anteriorment, és la Mara
Salvatrucha. Aquesta banda es va formar originalment per joves del Salvador que van
emigrar als Estats Units en els anys vuitanta fugint de la cruenta guerra civil que
assolava al seu país. Actualment, molts d’ells expulsats dels Estats Units, han format
maras en diferents països d’Amèrica Central. Fills de la marginalitat i la manca de
futur, la misèria i l’oblit, creuen en el satanisme i el seu lema és «viure per a matar».
1. L’única família que es té són els maras.
2. L’ingrés a la mara és de per vida, la deserció es castiga amb la mort.
3. Mai no es parla de la informació interna dels maras.
4. El cap és amo i senyor de tot i tots els integrants, físicament, sexualment i
emocionalment.
5. El mara només fa el que li convé.
6. Desenvolupar activitats fora del grup es castiga amb la mort.
7. Els maras són l’única societat amb futur; els que no són maras són inferiors.
8. S’ha de donar la vida en benefici del cap de la mara i del seu territori.
9. El delicte i la violència són mitjans útils per aconseguir els seus fins. Extorsions i
homicidis, robatoris, assalts, violacions, segrestos, tràfic de drogues, prostitució,
possessió de drogues, delictes patrimonials, lesions. El modus operandi d’aquestes
bandes és l’aglutinament en cèl·lules. Ataquen les víctimes en grups de cinc o més
membres, operen en zones rurals i delimiten territoris per mitjà de grafits.
Una altra banda, aquesta amb una certa presència a Espanya, formada principalment per
dominicans, és la coneguda amb el nom dels trinitaris (Trinity, 3nitarios, o 3nis).
Aquesta banda es regeix pel jurament a set departaments, «respecte, pau, amor, dignitat,
lleialtat, decisió i valor, codi de silenci, Déu està amb nosaltres». Aquesta banda és
amiga dels Dominican do not play, que, al seu torn, es declara enemiga dels Ñetas i dels
Latin Kings.
Format principalment per joves espanyols més grans que els que integren les bandes
llatines, els skinheads es divideixen, com hem esmentat precedentment, en dos grups
d’ideologia antagònica: els neonazis i els antifeixistes. Així, els skinheads neonazis
d’ideologia nacionalsocialista fan, com els Mara Salvatrucha, de la violència la seua
forma de vida. Es tracta ací d’una violència racista i xenòfoba que es dirigeix contra tots
els col·lectius que són considerats per aquest grup com una xacra social (immigrants,
homosexuals, indigents, prostitutes, toxicòmans). El fanatisme, l’odi i la intolerància
són els fonaments de la conducta individual i grupal dels skinheads neonazis. «Com a
Homes Blancs, tenim el deure de defensar la continuïtat històrica de la nostra Raça, la
supervivència del nostre poble i cultura», dictaminen. «No oblideu mai que les nostres
idees no són només una ideologia sinó també una forma de viure i comportar-se».

Aquesta doctrina es troba difosa en diverses pàgines d’internet
(http://www.nuevorden.net). Molts joves skinheads neonazis pertanyen a penyes ultres
de futbol. Molts joves dels UltraSur de Madrid, dels Yomus del València, del Ligallo
Fondo Norte del Saragossa o de les Brigades blanc-i-blaves de l’Espanyol de
Barcelona, són joves skinheads d’ultradreta molts dels quals es declaren «apolítics». En
aquest escenari social del camp de futbol, l’enemic ja no és l’immigrant, l’homosexual o
el toxicòman sinó l’equip rival declarat com a enemic de la penya i l’afició que li dona
suport. La progressió de la presència ultra en els estadis de futbol abasta tots els clubs
de primera i segona divisió i fins i tot alguns de segona B.
Alguns estudis indiquen que s’han detectat skins neonazis en el 90 % dels camps,
gairebé tots amb antecedents policials per agressions violentes. La majoria d’aquestes
penyes ultres són vigilades per la policia en tots els desplaçaments i molts partits de
futbol són considerats d’alt risc per la seua presència.
D’ideologia antifeixista, i enemics, per tant, dels skinheads neonazis, es troba també a
les files del futbol, els aficionats del Biris Norte del Sevilla i els Celtarras del Celta de
Vigo. Moltes d’aquestes penyes d’extrema esquerra estan integrades com hem
assenyalat anteriorment per joves coneguts sota el nom de red skinhead, skinheads
antisistema/anticapitalistes, Rash (Red and Anarchist Skin Heads, caps rapats rojos i
anarquistes). Aquest moviment marxista i anarquista inclou en les seues files no sols
skinheads sinó també punks i rude boys.
La seua doctrina política es basa en la lluita activa contra el racisme, el capitalisme,
l’abús de poder, la discriminació social. El seu paper revolucionari davant de l’estat de
les coses comporta reivindicar l’ús de la violència com a mitjà per a conscienciar o
resoldre els problemes actuals. Una part de la lluita se centra, com diuen textualment,
«en els feixistes del carrer, els nazis de barri, caps buits amb els quals intentar raonar és
missió impossible». Defensen la idea de Durruti que «al feixisme no se’l discuteix, se’l
destrueix». Per tant, no toleren que cap agressió feixista quede sense resposta. De fet, el
mes de novembre del 2007, des de l’assassinat a l’estació de metro de Legazpi, a
Madrid, del jove antifeixista Carlos Javier Colomí de setze anys, a mans d’un presumpte
neonazi, no paren de convocar-se tant manifestacions antifeixistes com
contramanifestacions a les principals ciutats espanyoles. Moltes d’aquestes
manifestacions acaben en forts disturbis i violentes baralles contra les forces de
seguretat, ja que estan prohibides per la delegació de govern.
La violència política en les seues diferents facetes és per a aquest moviment
indispensable en la vida d’un revolucionari redskin. D’altra banda, creuen en la
República Popular no com a fi en si mateix, sinó com a forma d’obrir el camí cap a la
lliure determinació dels pobles de la península. També són partidaris del moviment
d’okupació i rebutgen de ple la repressió per part de l’Estat. Segons diuen, «l’okupació
és una necessitat d’un sector de la població que no troba satisfacció en les propostes
establides pels governants, i això evidencia una de les més importants contradiccions
que té el capitalisme, que no dona resposta a un dels drets fonamentals de les persones».

4. Organització interna

L’estructura de cada grup és també molt important en la identitat grupal de cada banda.
En el cas dels redskins, aparentment per la seua pròpia ideologia anarquista no hi ha
pautes organitzatives estructurades. No obstant això, l’evidència mostra que les
diferents agrupacions de redskins repartides en moltes ciutats espanyoles amb webs
pròpies, estan perfectament organitzades. Això es posa en relleu clarament en la
capacitat de mobilització del moviment. Si bé no són aclarits explícitament els rols, el
sistema de poder (lideratge), l’estil de comunicació o el conjunt de normes que regula
aquest grup, hi ha pautes evidents d’estructura grupal.
Una situació totalment oposada és la de la banda dels Lating Kings. Sens dubte, es
tracta d’una de les bandes amb major estructuració interna formal. De fet, com hem
comentat anteriorment, la Totpoderosa Nació dels Reis Llatins es regeix per una
Constitució o Manifest que recull tots els principis reguladors d’aquesta banda. En
aquesta constitució s’estableix la filosofia, els propòsits, els objectius, la direcció, la
política, les lleis, les regles, els mandats, la lletra i l’esperit de la Totpoderosa Nació
dels Reis Llatins. Tot membre ha d’adherir-se a les lleis i regles i polítiques que prescriu
la corona executiva de l’ALKM. Els membres han de seguir les cinc puntes de la corona
(respecte, honestedat, unitat, coneixement i amor). Tenen una estructura rígida i
piramidal que es divideix a Espanya en quatre regnes subdividits al seu torn cada un en
capítols (ciutats): Regne Inca (Madrid), Regne Hispà (Barcelona), Regne Maia
(València i Alacant) i Regne Asteca (Múrcia).
La distribució de poder en cada un dels capítols és la següent:
-

El líder del «capítol» es denomina inca o primera corona, i la seua opinió preval
sobre la dels altres.
El lloctinent és conegut com o segona «corona».
El cap de guerra o tercera «corona», sobre el qual recau la responsabilitat de
controlar les agressions.
La quarta «corona» és qui controla la situació econòmica del «capítol», i és
l’encarregat de recol·lectar els fons.
Finalment, hi ha la mestra o cinquena «corona», la responsable d’adoctrinar els
membres del «capítol» en el coneixement de la «literatura» de la «nació llatina».
En el nivell inferior es troben els «cavallers negres i oficials».

També hi ha un codi per a regular les fases de formació d’un Latin King. Aquestes fases
són també cinc (nombre màgic per a la banda):
1) Associat, en el moment d’adhesió a la Nació.
2) Observador.
3) Probatòria.
4) «Five Live» o jurament de silenci i que «moriran per la Nació».

5) Rei o membre de ple dret. Amb el nou rol en una resurrecció ritual: és el moment
d’adoptar un nou nom, amb la paraula King o Queen davant.
A Espanya, i concretament a Catalunya, tant aquesta banda com la dels Ñetas s’han
constituït en l’any 2006 i 2007 en associacions legals. Un requisit imprescindible per a
la seua legalització ha estat l’elaboració d’estatuts aprovats per la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat, en què òbviament les bandes abandonen els
ritus violents d’iniciació i obediència delictiva que caracteritzen aquests grups.
L’Associació Cultural de Reis i Reines llatins de Catalunya i l’Associació Sociocultural,
Esportiva i Musical de Ñetas són per ara les úniques associacions legals d’Espanya, tot i
que a Alacant, s’estava també treballant en aquesta direcció. Així, des de febrer de l’any
2008, els Latin Kings estan també negociant per a constituir-se en Associació Cultural;
«Reis i Reines Llatines d’Alacant». A Madrid i la resta d’Espanya, aquestes bandes
continuen sent agrupacions il·lícites, i de fet tenen nombroses causes judicials pendents.
5. Espais simbòlics urbans i territori

Finalment, sense que s’obliden els elements que fan possible la identitat grupal, un dels
més importants en les bandes juvenils violentes és, com hem assenyalat en diverses
ocasions, el territori. L’apropiació de determinats espais urbans (parcs, pistes esportives,
places, discoteques) constitueix una conducta característica de les bandes juvenils
violentes. Aquests espais urbans, que passen a ser territori de la banda, són considerats
pel grup com a representatius d’ells mateixos. Simbolitzen les dimensions més
significatives de la seua identitat grupal. Per això, com en la conducta territorial animal
en què es marquen els límits del territori amb indicadors físics, la banda utilitza en
aquest cas, senyals altament simbòlics, com ara pintades i grafits, que representen a més
el passat i el futur de l’activitat de la banda com a grup.
Així, determinats barris o zones concretes, parcs públics, pistes d’esport, discoteques
són considerats com a «propietat privada» de la banda. La intrusió en aquestes zones per
persones considerades «enemigues» és suficient per a desencadenar, com en el regne
animal, la lluita i la mort del rival. Així, per exemple, l’ús d’una pista de bàsquet,
situada en el barri de Lavapiés va ser prou perquè diversos membres dels Dominican do
not play assassinaren Hugo Emiliano Guallichico (2006), membre dels Ñetas.
En les bandes juvenils violentes, com és el cas de les bandes llatines, la lluita i defensa
territorial constitueix un dels principis rectors que regulen la seua conducta. Els
Dominican do not play, com els Latin Kings, divideixen el seu territori en capítols, que
també són dirigits de forma piramidal per membres de la banda. La conquesta i la
defensa del territori formen part de la cultura i estil de vida de la banda.
Cada banda desplega, en definitiva, la seua presència per un territori real, i ara per a
molts també virtual —internet—, i ho fan a través del conflicte i de la confrontació.
Aquesta mena de conducta violenta porta la majoria de les vegades a la comissió
d’activitats delictives, que a vegades acaben tràgicament per a víctimes innocents. Tal
és el cas de l’assassinat de membres de bandes rivals.

Som una «Nació» forta que es fa respectar, lluita pel seu territori, i ajudem els
nostres germanets llatins contra l’opressió. (Latin Kings)

Capítol 2.1. Aproximació psicosocial al fenomen de les bandes llatines
a Espanya
Les bandes llatines a Espanya són un fenomen relativament recent del qual comencem a
tenir notícies a partir de certs successos tràgics que ocorren en els primers anys d’aquest
nou segle. La mort violenta l’any 2003 del jove colombià Ronny Tapias, confós
erròniament com a Latin King per tres membres dels Ñetas, marca el començament d’un
cruent enfrontament entre bandes rivals, certament fins llavors, desconegudes al nostre
país.
13 juliol 2004, Barcelona: Deu Latin Kings són arrestats a Barcelona, acusats d’agredir
presumptament amb ganivets i bats de beisbol un grup de joves al parc Pegaso.
14 novembre 2004, Madrid: el jove equatorià, Jesús Rafael Amaya Arias, de vint anys,
identificat com a membre dels Latin Kings, mor durant una baralla contra un grup de
Ñetas.
15 setembre 2005, Madrid: Wilson Ferran, equatorià de disset anys, mor apunyalat per
membres dels Latin Kings.
5 novembre 2005, Madrid: Latin Kings apunyalen Jimmy Junior Ureña, dominicà de
divuit anys en confondre’l com a membre dels Ñetas.
Els integrants d’aquestes bandes són, com s’evidencia arran de les nombroses
detencions que es fan a partir de l’any 2004, menors d’edat. Així, de les 182 detencions
que s’efectuen l’any 2005, 110 corresponen a menors. En aquesta escalada de violència
entre bandes rivals, la situació menys violenta i delictiva a Catalunya, permet a
l’administració després d’un llarg procés de negociació, la reconversió, primer dels
Latin Kings i després dels Ñetas, en associacions culturals.
L’Organització Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya (2006), i l’Associació
Sociocultural Esportiva i Musical de Ñetas (2007), reconegudes per l’administració
pública catalana com a entitats legals, així com el procés de legalització que s’està duent
a terme actualment a Alacant amb els Reis Llatins, contrasta amb el que ha passat a la
Comunitat de Madrid. La implicació d’aquesta banda llatina en fets delictius greus porta
l’Audiència Provincial de Madrid a ordenar el 21 de juny de l’any 2007 «la dissolució
de la Sagrada Tribu Amèrica Spain (STAS) de la Totpoderosa Nació dels Reis i Reines
Llatins (Almigthy Reis llatins & Queens Nation: ALKQN) pel que fa a la secció o
Regne establit a la Comunitat Autònoma de Madrid (Regne Inca)».
Malgrat el debilitament dels Latin Kings i els Ñetas, que ja tenen en el seu haver
sentències judicials per delictes d’associació il·lícita, aquestes dues bandes continue
sent les més importants i nombroses a Espanya. Altres bandes llatines amb menor
presència en el panorama espanyol, però que estan creixent en aquests últims temps, són
els Dominican Do not Play i els Trinitaris. Així mateix, però amb poc pes al nostre país,
altres bandes llatines, escindides o reabsorbides per altres de més grans són els Forty
two, els Llatins de foc, els Latin Blood o els Dark Latin Globers.

Pel que fa a l’organització de les bandes llatines a Espanya, situades principalment, a
Madrid, Barcelona, Girona, Comunitat Valenciana i Múrcia, és important assenyalar
que el seu funcionament no és comparable al dels Estats Units i Amèrica Llatina. En els
seus països d’origen, la majoria d’aquestes bandes llatines són organitzacions delictives
de caràcter violent, motes vinculades al crim organitzat: extorsions, robatoris, tràfic
d’armes, narcotràfic. De fet, a Amèrica Central, les bandes rivals conegudes com a
Mara Salvaltrucha (MS-13) i Mara 18 constitueixen un problema de seguretat nacional
(Ministeri Públic Guatemala, 2007).
A Espanya, el caràcter delictiu d’aquestes bandes llatines té a veure sobretot, amb lluites
i baralles entre bandes rivals, així com amb delictes d’amenaces, agressions i coaccions
a membres de la mateixa banda. És important que aquestes bandes no evolucionen cap a
formes de delinqüència i criminalització com en els seus països d’origen, ni que siguen
utilitzades pel crim organitzat per a la comissió de delictes. També és fonamental que
no s’assenten i sorgisquen a casa nostra, noves bandes violentes. Gallego (2008)
anticipa l’emergència de la Mara Salvatrucha, MS-13. D’acord amb aquest ponent, els
canvis en els fluxos migratoris d’Amèrica Central a Amèrica del Nord propicien que
aquesta banda molt violenta, dirigisca ara les seues mires d’assentament cap a altres
països, com és el cas del nostre.
La veritat és que les bandes llatines són un fenomen incipient al nostre país i del qual
desconeixem molts aspectes crucials. Una qüestió rellevant de gran ajuda per al disseny
de plans d’actuació és el coneixement de certs aspectes psicosocials relacionats amb la
pertinença a la banda llatina.

1. Característiques psicosocials vinculades a la pertinença a bandes llatines

Com s’ha esmentat precedentment, la majoria dels joves que pertanyen a bandes llatines
a Espanya són menors d’edat. Seguint el símil del sociòleg Carles Feixa (2005), aquests
joves fan en el seu recorregut vital «un triple viatge»: en l’espai geogràfic, entre cultures
i en el canvi propi de l’adolescència. Així mateix, podríem dir que es produeix també un
«quart» canvi en la trajectòria vital de molts adolescents llatins. En efecte, com veurem
tot seguit, molts joves han d’adaptar-se a canvis en la seua unitat familiar en reagruparse a Espanya amb la seua família consanguínia directa.
Pel que fa al primer canvi, certament, són molts els joves llatins que en un període
determinant de la seua trajectòria vital, com és el pas de la infantesa a l’edat adulta,
viatgen a l’espai geogràfic per a traslladar-se a un nou continent en un país nou. En
moltes ocasions, experimenten un xoc cultural entre el seu país d’origen i Espanya. A
més, les expectatives, pel que fa al nostre país, no són com s’esperava. La imatge
idealitzada del país de destinació contrasta amb la realitat en què hi ha unes dures
condicions laborals i d’integració social de les persones llatinoamericanes. A més, una
minoria de la societat d’acollida mostra una actitud hostil i de conducta de rebuig cap

als immigrants, de manera que alguns joves prenen consciència de la seua «identitat
llatinoamericana» en arribar a Espanya.
El sentiment d’exclusió social es pot vivenciar en el mateix escenari escolar. En aquest
sentit, l’últim informe del Defensor el Poble (2007) sobre el maltractament entre iguals
en el context escolar evidencia un augment de victimització a escolars immigrants. Els
resultats indiquen que gairebé el 20% dels escolars d’origen immigrant —siguen de
primera o de segona generació— són víctimes d’exclusió social («ignorats pels seus
companys»). Aquesta xifra duplica el percentatge registrat per als escolars espanyols.
Així mateix, en aquest informe s’assenyala que les amenaces amb armes (navalles,
bastons, etc.), molt poc freqüents en l’escenari escolar, són sensiblement més altes cap
als escolars immigrants. Així, mentre que un 0,4% dels escolars espanyols pateixen
aquests maltractaments, el percentatge augmenta a l’1,9% amb els immigrants. Com
ressalta aquest informe, aquesta xifra és considerablement important si es té en compte
que aquest col·lectiu d’escolars representa únicament el 7% de la mostra d’escolars de
l’estudi.
A més dels problemes d’integració social que pot tenir el jove llatinoamericà, també
s’ha d’adaptar, quan s’ha produït una reagrupació familiar, a modificacions en la unitat
familiar. El reagrupament familiar permet a molts joves llatins, criats en els seus països
d’origen per la família extensa, reunir-se a Espanya amb els seus progenitors. Un terç
dels joves llatins reagrupats viuen en famílies monoparentals amb un dels progenitors,
generalment la mare (INE, 2007).
La realitat és que els joves immigrants, separats de la mare, dels pares, quan aquests van
emigrar a Espanya, i socialitzats en els seus països d’origen per la família extensa, tenen
uns vincles afectius amb els pares, la majoria de les vegades, debilitats per aquesta
situació vital d’anys de separació. A aquesta fragilitat afectiva s’afegeix el fet natural
que la família en l’adolescència ja no té un paper tan hegemònic per al jove com quan
era xiquet. El grup d’iguals s’ha convertit en un referent molt important per a
l’adolescent. En aquest sentit, les discussions entre pares i fills adolescents són molt
habituals en aquest període crític de la vida dels fills (Musitu, Buelga, Lila i Cava,
2001).
Els joves llatinoamericans reagrupats s’han d’adaptar, per tant, a una nova «unitat
familiar» en un nou país, en un moment evolutiu crític del seu desenvolupament vital
com a adolescents.

El període de l’adolescència és, en efecte, una etapa d’importants canvis evolutius en la
persona (Musitu et al., 2001; Buelga i Musitu, 2006). La recerca, construcció i
confirmació de la identitat amb la pregunta «qui soc jo?», és pròpia d’aquesta etapa. A
vegades, el jove troba la resposta a aquesta pregunta implicant-se en conductes de risc
que li concedeixen estatus i reputació més elevats (Buelga, Musitu, Murgui i Pons,

2008). Certament, l’experimentació en conductes de risc, com ara el consum de
substàncies, les conductes vandàliques i delictives o la conducció temerària, apareixen
sobretot en l’etapa de l’adolescència (Lila, Buelga i Musitu, 2006). En aquest sentit, és
possible observar una trajectòria transitòria de conductes transgressores en molts
adolescents. Es tracta de joves, sense problemes en la infància, que presenten patrons de
transgressió durant l’adolescència. Les conductes desviades fetes generalment amb el
grup d’iguals, desapareixeran en la primerenca maduresa fins a arribar a nivells similars
als períodes previs a l’adolescència (Buelga i Lila, 1999). D’altra banda, hi ha un petit
nombre d’adolescents —principalment xics— que presenten, en canvi, una trajectòria
crònica de conducta desviada. Amb problemes d’ajust en la infància, la conducta
vandàlica i delictiva augmenta en l’adolescència i es manté en l’edat adulta (Buelga i
Lila, 1999; Lila et al., 2006).
L’adolescent llatinoamericà s’enfronta, per tant, a les mateixes complexitats vitals de
l’adolescència. Però, a més, com hem vist, amb altres dificultats psicosocials
relacionades, amb el desarrelament social i familiar. Com expressa Feixa (2005), el jove
«desterrat» pot preguntar-se: «però qui dimonis soc?».
La resposta la pot trobar en la seua integració en una banda llatina composta per joves
amb qui comparteix trajectòria vital. La pertinença a la banda llatina li permet establir
nous vincles socials i, amb això, un sentiment de pertinença familiar. De fet, és comú
que la banda passe, llavors, a ser «la família». Un dels lemes de la banda Mara
Salvatrucha és precisament el que dicta que «l’única família que es té són els mara».
La integració del jove a la banda llatina es converteix, per tant, en una xarxa de suport
social que li proporciona solidaritat, afecte, respecte, autoestima i diversió lúdica. Tots
aquests aspectes són centrals en la vida de l’adolescent. No obstant això, també és cert
que el potencial de perillositat de la banda llatina per al menor és molt alt perquè utilitza
mecanismes de control i de coacció que asseguren la vàlua i la lleialtat a la banda i que
impedeixen l’abandonament. De qualsevol manera, és important assenyalar que al
nostre país, hi ha factors contextuals que inhibeixen que certs aspectes violents i
delictius de la banda al país d’origen operen a Espanya.
En aquest sentit, per a la psicologia social, la conducta és una funció, com afirmava
Lewin en els anys trenta, de la persona i de l’ambient. Aplicada aquesta equació al que
ens ocupa, entenem que la conducta de la banda llatina és una funció de les
característiques personals dels joves que formen part de la banda, així com dels factors
ambientals que actuen sobre aquesta. La influència del context és molt important per a
predir el comportament. Des d’aquesta perspectiva, és essencial tenir en compte el fet
que l’entorn o les forces ambientals que incideixen en la conducta de la banda llatina
són diferents a Espanya respecte a les que incideixen en el continent americà.
L’entorn immediat de la persona, anomenat per Bronfenbrenner (1987) microsistema
(família, escola, treball), té certament en el nostre país unes característiques que
esmorteeixen i frenen el potencial violent i delictiu de la banda en el país d’origen. En
efecte, a Espanya el jove llatí, a causa precisament de les condicions per les quals és

possible fer el procés de reagrupació familiar, té una família directa amb la qual viu.
Aquesta té prou mitjans per a garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques de la
unitat familiar. Aquesta situació contrasta amb la d’altres països en la qual infants i
adolescents de famílies sense recursos o amb escassos mitjans troben en la banda una
manera de supervivència. En aquest context, és comú que la banda visca del delicte per
a poder satisfer les seues necessitats, siguen aquestes bàsiques o no.
En situacions d’exclusió social, les bandes juvenils constitueixen, per tant, en molts
països d’Amèrica Llatina un mitjà per a sobreviure. En aquest sentit, l’últim informe del
Comitè dels Drets de l’Infant (2007) expressa la preocupació per l’elevat nombre de
xiquets en situació de risc social a Hondures. Estadístiques oficials revelen que uns
150.000 adolescents han estat reclutats per bandes. La majoria dels xiquets i joves que
formen part d’aquestes bandes són al carrer sense escolaritzar. A Guatemala, mig milió
d’infants i joves entre 5 i 17 anys no estudien perquè han de treballar, cosa que equival
al 23,4% de la població en aquest grup d’edat (Organització Internacional del Treball,
2004).
Al nostre país, sens dubte, un factor protector de prevenció de la delinqüència juvenil és
el compliment del dret i l’obligatorietat de l’educació fins als setze anys. A més, els
joves majors de setze anys i menors de vint-i-un, amb dificultats per a superar els
objectius educatius mínims, poden accedir a programes de garantia social que faciliten
la inserció laboral. Els programes de transició al treball (PTT), els programes de nivell
1, les escoles taller i cases d’oficis són alguns dels programes de garantia social que
faciliten l’accés al mercat de treball.
El compliment de l’escolaritat obligatòria amb l’existència de recursos d’inserció
sociolaboral per a joves en risc social són factors protectors que permeten creure en un
projecte de futur, que no és possible per a molts adolescents en els països d’origen. La
normativa escolar i sancionadora pel que fa al compliment per part dels diferents agents
socials relacionats amb el menor, així com l’existència de recursos de formació i
d’inserció professional a Espanya, impedeixen al jove menor de setze anys estar en
horari escolar al carrer cometent activitats delictives. D’aquí ve que aquest microsistema
social siga a casa nostra un factor de protecció, i no de risc, per a la implicació dels
menors en agrupacions juvenils delictives de caràcter violent.
De qualsevol manera, la realitat ens indica també que molts joves llatins al nostre país
tenen en l’àmbit escolar problemes de fracàs escolar, i, com hem vist, també problemes
d’integració social en ser rebutjats i ignorats pels companys. Com s’ha esmentat així
mateix, aquesta situació unida a una certa permissivitat familiar, moltes vegades
causada també per les dures condicions laborals dels progenitors, empenyen el jove a
buscar en la banda llatina el suport social que necessita, així com un univers simbòlic i
lúdic amb el qual compartir amb els iguals. De fet, segons es desprèn de l’enquesta
nacional d’immigrants (2007), més d’un terç dels joves passa més de sis hores sol, de
manera que fàcilment la banda llatina es converteix llavors en un referent de suport.

Tot i que els condicionants contextuals actuals limiten el caràcter delictiu de les bandes
llatines a Espanya i el suport social que proporcionen al jove, és important ressenyar
que aquestes bandes no deixen de ser perilloses, ja que la violència és part de l’ideari
d’aquestes bandes juvenils. En les bandes llatines, el respecte endogrupal i exogrupal
s’aconsegueix a través de certs comportaments violents i delictius, de manera que l’ús
de la violència és considerat com una estratègia eficaç per a aconseguir la reputació i el
reconeixement intern i extern de l’individu i del grup. Els ritus d’iniciació, els
mecanismes de control i càstig endogrupal i exogrupal i la manera d’interactuar amb les
bandes rivals són algunes d’aquestes manifestacions violentes.
Així, per exemple, en la banda dels Latin Kings un dels ritus iniciàtics consisteix a rebre
una pallissa coneguda amb el nom del «botat». Durant tretze segons, el novell rep una
pallissa propinada pels membres del grup. Un altre ritu d’iniciació dirigit, en aquest
cas, cap a persones externes al grup i que demostra la vàlua del nou «germanet» és la
«caiguda». Un grup de Latin Kings ix de «cacera» amb l’aspirant que ha d’atacar una
persona. El cap assenyala una persona a l’atzar i l’aspirant ha de llançar-se contra ell,
robar-li el mòbil o agredir-lo sense pietat. És comú que en aquestes iniciatives acabe
participant la resta de la banda.
D’altra banda, a la banda rival, els Ñetas, «el trenet» és un ritu d’iniciació en el qual les
dones que volen entrar en la banda són forçades a tenir relacions sexuals una darrere
l’altra amb alguns xics de la banda. L’activitat de «vacil·lar» consisteix, d’altra banda, a
robar o anar a fer una activitat sovint il·legal.
Així mateix i pel que fa als membres que transgredeixen les normes d’organització
interna del grup, les bandes llatines tenen una varietat de càstigs i de penes per la
comissió de faltes lleus i greus. Així els Latin Kings estableixen càstigs per faltes contra
la subordinació, l’abús de poder, deures i obligacions de la Nació, puntualitat i
assistència, bones formes, seguretat, etc. La mesura disciplinària per una falta greu pot
ser una pallissa que rep el nom «en la línia»: el castigat ha d’avançar 10 metres entre
colps. Així mateix el càstig «la paret» consisteix que el castigat aguante estoicament una
pluja de colps contra un mur. La durada d’aquesta pallissa col·lectiva oscil·la entre els
quinze segons i els dos minuts. A vegades, el dany causat per les ferides del cap en
colpejar contra la paret és molt més gran que l’ocasionat pels colps de puny o les
puntades de peu dels germanets. Un altre càstig molt temut en aquest grup és «la 360°»
o la «sagrada» que consisteix que el castigat és envoltat per un grup de reis que es
col·loquen formant un anell. Durant un o dos minuts, el castigat rep simultàniament una
descàrrega de colps i puntades de peu.
La veritat és que un càstig comú en totes les bandes llatines té a veure amb la
impossibilitat d’eixir-ne. La persona que entra en una banda llatina ho fa per sempre. A
la Mara Salvatrucha es diu que «l’ingrés a la mara és de per vida i que la deserció es
castiga amb la mort», i en els Latin Kings: «seré un rei fins al dia en què em muira». De
totes maneres, tot i la intransigència i la duresa d’aquesta norma, és comú que el jove

que arriba a adult, si no ha perit abans, abandone la banda quan és més adult. Aquesta
rígida norma s’aplica, sobretot, en l’etapa de l’adolescència i de joves adults.
Dues ex-Latin Kings expliquen que van amenaçar de «cremar-les vives»
Les joves declaren que van ser amenaçades en sortir de la banda. (10/05/2007)
844 colps per trair els Trinitaris
Una nova banda llatina, amb més de 100 adeptes, pugna amb altres grups violents pel
control del carrer. Madrid (07/01/2008)
«Si faltes a una altra reunió, et mate»
Un menor deserta de la banda llatina dels Trinitaris i demana protecció policial Madrid.
(24/03/2008)

Un dels aspectes violents i més importants per a la configuració d’una identitat social
positiva en les bandes llatines és la lluita i la conquesta del territori. L’apropiació de
determinats espais urbans (parcs, pistes esportives, places, discoteques) constitueix una
conducta característica de les bandes juvenils violentes. Aquests espais urbans que
passen a ser territori sagrat de la banda són considerats pel grup com a representatius
d’ells mateixos. Simbolitzen les dimensions més significatives de la identitat grupal. Per
això, com en la conducta territorial animal a la qual es marquen els límits del territori
amb certs indicadors físics, la banda mostra l’apropiació territorial amb senyals altament
simbòlics, com ara pintades i grafits, que indiquen no solament la titularitat/propietat de
l’espai, sinó que expressen així mateix la història de la banda, passat, present i futur.
Aquest és el cas de la corona de cinc puntes que els Latin Kings pinten en terres i parets
per a indicar la seua presència i la conquesta del territori.
Som una Nació forta que es fa respectar, lluita pel seu territori, i ajudem els nostres
germanets llatins contra l’opressió. (Latin Kings)

El pas o simplement la percepció d’amenaça d’intrusió en el territori és suficient per a
desencadenar, com en el regne animal, la lluita pel domini territorial. Així, per exemple,
la utilització d’una pista de bàsquet, situada al barri de Lavapiés va ser suficient en l’any
2006 perquè diversos membres dels Dominican Do not Play assassinaren Hugo
Emiliano Guallichico, membre dels Ñetas.
La lluita i la defensa territorial constitueix, per tant, un dels principis rectors que regulen
la conducta violenta de les bandes llatines i aquesta es manifesta en tots els àmbits. En
aquest sentit, més enllà del microespai, la branca espanyola dels Latin Kings,
anomenada Sagrada Tribu Amèrica Espanya, seguint la seua característica distribució
territorial s’ha dividit el nostre país en els següents regnes: el Regne Inca (Madrid),

Regne Hispà (Barcelona), Regne Maia (València i Alacant), Regne Asteca (Múrcia) i el
Regne Chibcha (Canàries). Cada regne dirigit per un cap o inca suprem es divideix, al
seu torn, en capítols o districtes. A Madrid, per exemple, hi ha el capítol Viracocha, a
l’Equador, els capítols Quito o Guayaquil, controlats pel primera, segona, tercera, quarta
i cinquena corona. Les funcions, clarament diferenciades de cada un dels cinc
mandataris de cada capítol, corresponen a l’inca primer (l’opinió del qual preval sobre
la dels altres), al cacic, al cap de guerra (que controla les agressions), al tresorer
(responsable, entre altres coses, de recaptar fons per a la banda) i al mestre (encarregat
d’adoctrinar i formar els germanets en les lleis de la nació llatina). La resta dels
membres de la tribu són soldats de major o menor rang que deuen obediència i lleialtat
als caps i a la nació llatina.
En relació amb l’adoctrinament, amb la consegüent integració com a rei o reina de ple
dret en aquesta banda, el jove aspirant a rei llatí ha de superar amb èxit cinc fases: 1)
associat; 2) observador; 3) «five live» o jurament de silenci i que «morirà per la Nació»;
4) probatòria, etapa en què l’aspirant ha de demostrar les raons per les quals mereix ser
un rei o reina de la banda, i 5) rei o reina de ple dret. En el ritual de resurrecció en el
qual el jove adopta un nom nou, precedit de la paraula King o Queen (King Baby black,
Queen Maverick, King Tayson, King Blood, etc.), és proclamat oficialment com a rei o
reina de ple dret.
La conquesta i la defensa del territori forma part de la cultura i estil de vida de les
bandes llatines. Cada banda desplega, en definitiva, la seua presència per un territori
real i ara també, per a la majoria virtual —internet—, i ho fan a través del conflicte i de
la confrontació. En l’era de la globalització, l’espai virtual és un lloc privilegiat per a
provocar i desafiar les bandes rivals.
En definitiva, encara que el caràcter violent i delictiu de les bandes llatines a Espanya
està esmorteït al nostre país pels factors microsocials i macrosocials que el frenen, el
seu potencial de perillositat no deixa de ser latent. Des d’aquesta perspectiva, les
normes sancionadores i les mesures judicials, si bé són necessàries, resulten insuficients
per a tractar un problema, que té, com hem vist, profundes implicacions psicosocials
lligades a l’adolescència i a sentiments de pertinença i d’identitat social positiva.
En aquest sentit, en el marc de les polítiques juvenils, una de les estratègies que facilita
la construcció d’una identitat social i grupal positiva en la joventut consisteix a
fomentar el desenvolupament positiu dels joves. La joventut no només és conflictiva i
problemàtica, tal com sol reflectir-se en el debat públic i en els mitjans de comunicació.
De fet, la majoria dels joves fan esforços reals per la seua inclusió social: volen
desenvolupar-se en els diferents àmbits de la vida, tant en el pla professional com en el
personal i social. L’etapa de transició cap a la vida adulta és una fase única de grans
descobriments i oportunitats per als joves. Com demostren nombroses experiències i
programes comunitaris, la potenciació de les forces i les capacitats que tenen els joves
permeten el desenvolupament psicosocial, i d’aquí ve la prevenció de conductes de risc
(violència, delinqüència, consum de drogues).

Així, per exemple, el programa alacantí de «graffiti sostenible» permet als joves
expressar-se mitjançant l’art urbà en una fortalesa que molts tenen i utilitzen de manera
transgressora. Amb aquesta iniciativa s’ofereix no només una alternativa d’oci i temps
lliure valorada per una part de la joventut, sinó també un espai de participació per als
joves per a comunicar-se i expressar-se amb elements avantguardistes propis de la seua
cultura. Amb això també es recupera i controla el carrer gràcies a l’art mural. En
aquesta mateixa línia, l’Ajuntament de Jerez desenvolupa des de fa uns quants anys el
programa «Pintamuros», que s’ha estès actualment a Barcelona, Madrid, Albacete i
Badajoz, així com a altres ciutats europees com Belfast, Lió i Lisboa.
Des d’una perspectiva també comunitària, les escoles i altres institucions públiques de
Gijón organitzen els caps de setmana activitats nocturnes de temps lliure per als joves.
L’Associació Juvenil «Obert fins a la matinada», amb el suport de l’Ajuntament, no
només potencia les capacitats dels joves amb la promoció d’activitats d’esport, ball,
música, teatre, disseny, sinó que també mobilitza el voluntariat social, i al mateix temps
genera llocs de treball per als joves que participen directament en l’organització de les
activitats d’oci nocturn. Més de cent mil joves entre 13 i 35 anys van participar l’any
2003 en aquestes activitats nocturnes de temps lliure. En aquesta línia també de
promoció de l’oci nocturn, a València s’organitza així mateix el programa «a la lluna de
València».
D’altra banda, més enllà de la proposta d’activitats de temps lliure i oci nocturn que
donen resposta a determinades necessitats de la joventut en cap de setmana, altres
iniciatives com les del projecte Joint Social Streetwork, de la ciutat alemanya Gera, o
les de l’Asociación Rueca a Madrid, organitzen no sols activitats lúdiques sinó també de
suport escolar i professional durant la setmana. A les escoles de Gera, després de
l’horari escolar, perquè els infants i els joves no estiguen al carrer, es proposen activitats
d’esports, d’art creatiu i de suport en els estudis. En l’Asociación Rueca de Madrid es
fan també esforços importants dirigits, en particular, al desenvolupament i la integració
dels joves immigrants. Molts dels joves immigrants que participen en les activitats
lúdiques i els tallers de reforç escolar i formació han estat contactats al carrer pels
professionals.
En conclusió, des de la nostra perspectiva, els joves que pertanyen a bandes llatines,
com molts altres joves, tenen un enorme potencial que pot ser aprofitat per al seu
desenvolupament psicosocial. Entre les forces i les fortaleses pròpies d’aquests joves
destaca una varietat de manifestacions d’art comunitari i urbà, com són el grafit, el ball,
la música (hip-hop, reggaeton) i l’esport (bàsquet). El reconeixement social i
l’enfortiment d’aquestes capacitats pròpies d’aquests joves, amb un suport instrumental
en els seus estudis acadèmics i professionals, facilita no només la construcció d’una
identitat social positiva sinó també la inclusió social. De fet, les bandes llatines
reconvertides legalment en associacions culturals mostren que efectivament hi ha
opcions, diferents de la violència, per al desenvolupament positiu dels joves immigrants
a casa nostra. En definitiva, és possible amb esforços per part dels diferents agents
socials, la inclusió social de la joventut llatina (o almenys, d’una part d’aquesta).
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Consciència i alarm a davant del nou problem a:
2005:
- 182 detencions d’integrants de bandes llatines, 110 són menors
- 45 majors d’edat compleixen condemna en presons espanyoles

Prim er Trim estre: Any 2008:
844 palades per entrar als Trinitaris
Una nova banda llatina, amb més de 100 adeptes, pugna amb altres grups violents pel
control del carrer. Madrid - 07/01/2008
La Guàrdia Civil desmantella una organització delictiva davall l’empara dels Reis
llatins
Sis persones, dos d’ells menors d’edat, són detinguts com a líders de la banda. Múrcia:
04/03/2008
“Si faltes a una altra reunió, et mate"
Un menor deserta de la banda llatina dels Trinitaris i demana protecció policial Madrid 24/03/2008
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El dia 21 de gener de 2010 es produeix en València (pont de fusta) el primer i únic
homicidi entre bandes llatines de la Comunitat Valenciana. La víctima era un jove
equatorià (Rei llatí), conegut com a Splinter. Els seus assassins, dos germans
colombians (18 i 20 anys) de la banda rival Siempre Solos.
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És un fenomen incipient: necessitat de conèixer característiques i processos d’aquestes
bandes, a fi d’establir plans i mesures d’actuació.



No és comparable al dels Estats Units i Amèrica Llatina: organitzacions delictives, de
caràcter violent, vinculades moltes d’elles al crim organitzat (extorsions, robatoris, tràfic
d’armes, narcotràfic).



Al nostre país la majoria dels seus delictes: baralles, baralles entre bandes, amenaces,
agressions i coaccions a propis membres de la banda i la banda rival
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De fet

Catalunya:
 Associació cultural de reis i reines llatins de Catalunya
 Associació sociocultural, esportiva i musical de Ñetas

Conceptualització prèvia
SECTES? BANDES JUVENILS?

Conceptualització prèvia
SECTES? BANDES JUVENILS?
• Moviments totalitaris amb organització piramidal.
•

Són grups destructius de drets civils i humans.

• Destrucció del sentiment individualista: sentiment de pertinença a un
mateix col·lectiu, que desencadena un gran aïllament exterior.
• Captació de persones amb una gran vulnerabilitat psicològica.
• Presenten conductes d’alt risc per als integrants.
• Atenen els fins que el líder vol imposar.

Conceptualització prèvia

Sectes

Bandes
juvenils

Conceptualització prèvia
SECTES

BANDES

Els membres no són conscients d’on es
troben, anul·lats.

Els membres són perfectament
conscients, llibertat.

Les formes d’involucrar als nous
integrants és mitjançant actes pacífics.

La violència és la forma d’involucrar als
nous membres.

Ritus d’iniciació no presents.

Presència de ritus d’iniciació.

Caràcter pacífic, emocions suaus,
espirituals.

Caràcter violent: violència contra altres
bandes. Emocions fortes.

Restricció d’alimentació/informació,
temps organitzat, dia a dia planificat.

No hi ha restricció de cap classe.
Llibertat horària, no hi ha una
organització del dia a dia estricta.

No hi ha un objectiu de delinquir.

Es fan actes delictius i violents.

Totes les edats.

Joves i adolescents.

Nosaltres vs. altres (no rivalitat).

Hi ha un grup rival.

1. Processos psicosocials associats a les
bandes juvenils violentes
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Família suport físic (NNBB) i
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• Individu se sent valorat
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referent

Família negligent: abandonament,
indiferència, rebuig, violència, etc.
• Sentiment d’autovàlua
desfavorable
• Desvinculació familiar
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Família suport físic (NNBB) i
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• Individu se sent valorat
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Si a més: rebuig escolar...

Família negligent: abandonament,
indiferència, rebuig, violència, etc.
• Sentiment d’autovàlua
desfavorable
• Desvinculació familiar

Identitat?
Autoestima?
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Sensació de buit i inseguretat...


Augmenta probabilitat que s’afilien amb iguals que tenen actituds, valors i
comportaments semblants.

Ex. Adolescents llatins – “Triple viatge”
1) Espai
2) Adolescència
3) Cultura

Identitat?
Qui soc jo?

 Integració en banda llatina pot
ajudar a respondre…
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Busquen reputació social:


Ho aconsegueixen mitjançant la violència  Acceptació, respecte i reputació
Reis llatins

Ñetas

Ritu iniciació:
- “botat”: 13” pallissa per membres del
grup
- “caiguda”: eixir de cacera, el nou
membre ha d’atacar a alguna persona
(robatori, agressió, etc.)

Ritu iniciació:
- “el trenet”: dones sexe amb diversos
homes al mateix temps.

Càstig:
- “en la línia”: avançar 10 m entre colps.
- “la paret”: colps contra un mur.
- “la 360º/sagrada”: en cercle, 1-2’
colps i puntades

Activitat “vacil·lar”: robatoris o activitats
il·legals.
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Rodejat de persones amb actituds i experiències semblants
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IDENTITAT GRUPAL:


“Apropiació” de llocs públics



Elements simbòlics



Nom, estètica



Idees

2.Univers simbòlic de les bandes


Nom: connotacions positives que es volen exaltar públicament


The Almighty Latin Kings and Queens Nation (ALKQN): La totpoderosa nació de reis
i reines llatins



Dominican Don’t Play: els dominicans no juguen/amb els dominicans no es juga
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Nom: connotacions positives que es volen exaltar públicament


The Almighty Latin Kings and Queens Nation (ALKQN): La totpoderosa nació de reis
i reines llatins



Dominican Don’t Play: els dominicans no juguen/ amb els dominicans no es juga

Estètica...

COLOR S : negre i groc

COLOR S Blanc, blau i roig

2.Univers simbòlic de les bandes


Estètica Mara Salvatrucha


Alguns es tatuen una llàgrima per cada vida cobrada.



Tatuatges amb significats: nombre de persones assassinades, substàncies a les quals
són addictes, nombre d’ingressos en presó, etc.



Tatuatge = estil “vida boja”. Sobretot calaveres, teranyines, tigres, dragons, serps,
etc.



Cap rapat.

2.Univers simbòlic de les bandes


Estètica Skinheads
Neonazis Antifeixistes
Cap rapat
Roba militar
Botes altes militars
(cordons blancs neonazis – rojos antifeixistes)
Pantalons ajustats
Jaquetes bomber

2.Univers simbòlic de les bandes


Anagrama
“El nostre símbol,
el nostre cor”

1 – Respecte
2 – Honestedat
3 – Unitat
4 - Coneixement
5 - Amor

2.Univers simbòlic de les bandes


Salutació


Skinheads neonazis  salutació nazi.



Reis llatins  Corona amb els dits de la mà.



Símbol ñeta

3. Ideari




REIS LLATINS:


Tot el que no és llatí, és considerat enemic (ex. espanyols o llatins que no són reis
llatins).



Defensa, promoció i supremacia de la raça llatina.



Lluita amb l’enemic com a principal mètode.



Fomentar el creixement espiritual dels membres, enfortir autoestima i donar
recursos per a sobreviure en societat.

ÑETAS:


Fer respectar la raça llatina.

3. Ideari
Dos ex-Latin Kings afirmen que van rebre ordres de matar “ñetas” (2007)
… diu que va entrar en la banda perquè no li agradava el “maltractament als sudamericans” que veia a Espanya…
… va afegir que quan va veure “coses roïnes com delinqüència, robatoris, colps, etc.”, va
decidir abandonar…
… el van agredir quan va deixar la banda… “tinc molta por per les represàlies”…
… amenaces: “cada vegada que et vegem pel carrer et deixarem nuet. Et tallarem els dits
perquè eres un ñeta”

3. Ideari
Un jurat popular declara culpables a dos “ñetas” de matar un Rei llatí a Madrid
(2006)
… culpables de causar la mort de Jesús Rafael Amaya, de 20 anys i natural d’equador, el 14
de novembre de 2004, en el parc de Cantoria de Madrid...
... els acusats van acorralar la víctima, amb almenys altres vuit persones... Amb la intenció
conjunta de posar fi a la seua vida i impedir-li qualsevol forma de defensa...
... la víctima es trobava amb altres amics que van aconseguir fugir... els agressors el van
colpejar fins a tirar-lo a terra... després amb botelles trencades, pedres i un ganivet li van
causar nombroses lesions que van posar fi a la seua vida...

3. Ideari


Mara Salvatrucha: formada originalment per joves del Salvador que van emigrar als
EUA fugint de la guerra civil. Fills de la marginalitat i la falta de futur, misèria i l’oblit,
creuen en el satanisme i el seu lema és “viure per a matar”
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Mara Salvatrucha: formada originalment per joves del Salvador que van emigrar als
EUA fugint de la guerra civil. Fills de la marginalitat i la falta de futur, misèria i l’oblit,
creuen en el satanisme i el seu lema és “viure per a matar”
L’única família que es té són els mares.
L’ingrés a la mara és de per vida (càstig: mort).
Mai es parla de la informació interna dels mares.
El cap és l’amo de tot i tots els integrants (físicament, sexualment i emocionalment).
La mara sols fa el que li convé.
Desenvolupar activitats fora del grup es castiga amb la mort.
Els mares són l’única societat amb futur: la resta són inferiors.
S’ha de donar la vida per l’amo i pel territori.
El delicte i la violència són mètodes útils per a aconseguir el fi.

3. Ideari


Skinheads neonazis: violència racista i xenòfoba (immigrants, homosexuals, indigents,
prostitutes, toxicòmans).


Fanatisme, odi i intolerància

... Com a homes blancs, tenim el deure de defendre la continuïtat històrica de la nostra
raça, la supervivència del nostre poble i cultura...



Ultres de futbol. Enemic = equip rival. També skinheads antifeixistes



Lluita contra el racisme, el capitalisme, l’abús de poder, la discriminació social...
VIOLENCIA COM A MITJÀ

... Amb els feixistes, intentar és missió... Al feixisme no se li discuteix, se li destrueix...
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Fanatisme, odi i intolerància

... Com a homes blancs, tenim el deure de defendre la continuïtat històrica de la nostra
raça, la supervivència del nostre poble i cultura...


Ultres de futbol. Enemic = equip rival. També skinheads antifeixistes



Lluita contra el racisme, el capitalisme, l’abús de poder, la discriminació social...
VIOLÈNCIA COM A MITJÀ

... Amb els feixistes, intentar raonar és missió impossible... Al feixisme no se’l discuteix,
se’l destrueix...

4. Organització interna


Skinheads antifeixistes: aparentment (ideologia anarquista) no hi ha pautes
d’organització, però… en realitat sí…



Reis llatins: molt organitzada, molt estructurada – Constitució o Manifest(filosofia, propòsits, objectius, direcció, política, lleis, regles, esperit...)


5 punts de la corona: respecte, honestedat, unitat, coneixement i amor.
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d’organització, però… en realitat sí…



Reis llatins: molt organitzada, molt estructurada – Constitució o Manifest(filosofia, propòsits, objectius, direcció, política, lleis, regles, esperit...)


5 punts de la corona: respecte, honestedat, unitat, coneixement i amor.

ESTRUCTURA A ESPANYA





Regne INCA (Madrid)
Regne HISPÀ (Barcelona)
Regne MAIA (València i Alacant)
Regne ASTECA (Múrcia)

DISTRIBUCIÓ DEL PODER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Líder = primera corona
Lloctinent = segona corona
Cap de guerra (control agressions) = tercera
Control economia = quarta
Adoctrinament membres = cinquena
Cavallers negres i oficials

4. Organització interna


Skinheads antifeixistes: aparentment (ideologia anarquista) no hi ha pautes
d’organització, però… en realitat sí…



Reis llatins: molt organitzada, molt estructurada – Constitució o Manifest(filosofia, propòsits, objectius, direcció, política, lleis, regles, esperit...)


5 punts de la corona: respecte, honestedat, unitat, coneixement i amor.
Fases de formació
1.
2.
3.
4.
5.

Associat
Observador
Probatòria
“Five live” o jurament de silenci i que “moriran per la nació”
Rei o membre de ple dret  Nom amb la paraula King o Queen
davant.

5. Territori


“Apropiació” de llocs públics  territori del grup (identitat grupal)



Utilització de símbols propis per a marcar el territori



Intromissió d’altres grups  provocació  lluita

5. Territori

6. Conclusions


La lluita contra les bandes llatines no és sols un treball de la policia…




Causes socials del problema

Objectiu: Deixar la violència com a mitjà d’autoafirmació


El problema no és la banda són els delictes



Si la teua identitat es forma en un entorn positiu, no necessites les bandes per
sentir-te acompanyat i complet



Potenciar i reconèixer en contextos de política juvenil, les fortaleses d’aquests
joves: música, esport, ball.... Amb això, es facilitaria la construcció d’una
identitat personal i social positiva

https://www.youtube.com/watch?v=Br72BBZ3PQ4

ACTIVITAT


Busca informació sobre una banda (potser un cas, un documental, una
pel·lícula, una noticia, etc.)



Descriu els rituals d’iniciació a la banda



Descriu els tipus de delictes que comet la banda/el cas



Quin paper té el criminòleg en el tractament de les bandes juvenils?
Grups 4 persones. 1 o 2 fulls

Capítol 4. L’assetjament escolar: quan l’escola no és un lloc segur
Aquest capítol se centra a analitzar l’assetjament escolar, un problema que actualment
preocupa en gran manera pares, professors i alumnes. La consciència social sobre la
gravetat d’aquest problema ha anat incrementant-se en les últimes dècades.
Afortunadament, cada vegada són menys freqüents les ocasions en què les amenaces i
les baralles entre alumnes són descrites com a «coses de xiquets» o situacions «naturals
i inevitables». En aquest capítol es descriuen, en primer lloc, les característiques que
defineixen l’assetjament escolar i els diferents tipus d’assetjament que hi ha. A
continuació se n’analitzen les conseqüències i s’aporta informació sobre alguns senyals
que poden alertar pares i professors sobre la seua possible existència. Seguidament, es
detallen els diferents factors que n’afavoreixen l’aparició i es dedica un ampli apartat a
exposar les diferents intervencions que poden fer-se per a prevenir-lo; s’aporten també
algunes orientacions sobre les actuacions més adequades davant d’una situació
d’assetjament escolar. Finalment, es resumeixen les principals idees i s’ofereixen
algunes recomanacions finals d’utilitat per a pares i educadors.
1. Què és l’assetjament escolar?

Un aspecte que convé aclarir inicialment és que no tota agressió d’un alumne a un altre
constitueix un cas d’assetjament escolar. Una baralla o un insult puntual entre dos
alumnes és una conducta totalment reprotxable i que no s’ha de consentir en un context
escolar. No obstant això, si es tracta d’una situació puntual i en la qual no hi ha una
desigualtat de poder o força entre l’agressor i la víctima no seríem davant d’assetjament
escolar. L’assetjament escolar, també conegut amb el terme anglès bullying, implica una
conducta de persecució física o psicològica realitzada per un alumne (o grup d’alumnes)
cap a un altre, a què es tria com a víctima d’atacs reiterats (Olweus, 2006). La víctima, a
més, no és capaç d’eixir d’aquesta situació pels seus propis mitjans.
En el context escolar, hi ha també altres formes de violència, com, per exemple, els
actes de vandalisme que impliquen trencament de vidres, portes o material, els insults
puntuals entre alumnes o les faltes greus de disciplina. La violència escolar és un terme
més ampli que el d’assetjament escolar i fa referència a totes aquelles conductes
agressives executades en centres escolars, i que tenen com a protagonistes alumnes o
professors. L’assetjament escolar constitueix un tipus específic de violència escolar
entre alumnes i caracteritzada per la intencionalitat del dany, la persistència de la
situació d’assetjament i el desequilibri de poder entre agressors i víctimes.
D’altra banda, i una vegada aclarit què és l’assetjament escolar, és important conèixerne els diferents tipus. Generalment, se sol diferenciar entre l’assetjament físic, el verbal
i el relacional. L’assetjament físic inclou aquelles situacions en què la víctima rep
reiterades agressions físiques, com ara puntades de peu, empentes, pessics, colps o
pallisses, per part dels companys. En l’assetjament verbal les agressions reiterades que
la víctima rep dels companys suposen insults, humiliacions o la utilització de malnoms
despectius per a referir-se a ell o ella. L’assetjament relacional o social es caracteritza

per situacions reiterades de rebuig social, marginació o difusió de rumors maliciosos
escampats amb la finalitat d’aïllar socialment la víctima. La víctima és exclosa de
qualsevol activitat en grup i es busca el seu aïllament respecte a la resta d’alumnes.
Tot i que aquests tres tipus d’assetjament suposen la classificació més habitual, alguns
investigadors diferencien únicament entre dos tipus d’assetjament escolar: assetjament
directe i assetjament indirecte. En les situacions d’assetjament escolar directe l’agressor
estableix una confrontació directa amb la víctima, tots dos interactuen cara a cara, i
poden produir-se agressions de tipus físic o verbal. En l’assetjament escolar indirecte,
però, no sol haver-hi una confrontació directa entre l’agressor i la víctima. En aquest
cas, l’agressor busca també fer mal a la víctima, però ho fa d’una manera indirecta i les
accions es dirigeixen a provocar un dany en el seu cercle d’amistats o en la seua
percepció de pertinença a un grup. L’assetjament indirecte seria, per tant, similar a
l’assetjament relacional o social descrit prèviament, ja que el que es busca bàsicament
és deteriorar les relacions socials de la víctima i aïllar-la del grup. Pel que fa a la
freqüència, cal assenyalar que en els centres educatius són més habituals les situacions
d’assetjament verbal i relacional entre alumnes que els casos d’assetjament físic. Segons
l’últim informe elaborat a Espanya pel Defensor del Poble (2007), un 3,9% dels
estudiants d’ensenyament secundari obligatori havia patit en l’últim curs alguna mena
d’agressió física pels seus companys, un 27,1% havien estat objecte d’insults i un
10,5% patien situacions d’exclusió social. L’assetjament físic, encara que sol ser menys
freqüent, sol tenir greus conseqüències negatives per al benestar físic i psicològic de les
víctimes. A més, amb freqüència, aquestes víctimes són també objecte d’altres formes
d’assetjament, com els insults i el rebuig social. No obstant això, no hem de pensar que
únicament l’assetjament físic mereix la nostra atenció, i que l’assetjament verbal o el
relacional no tenen efectes igualment negatius per als alumnes que els pateixen.
De fet, la vivència del rebuig, la marginació i els insults reiterats dels companys
provoquen, per si mateixos, una menor autoestima i majors sentiments depressius a les
víctimes. Així mateix, són també molt negatives les conseqüències d’una nova forma
d’assetjament, cada vegada més freqüent, i en la qual s’utilitzen les noves tecnologies
(mòbil, internet...) per a assetjar la víctima. Es tracta de l’anomenat ciberassetjament o
cyberbullying, que serà objecte d’anàlisi en el capítol següent.
L’assetjament escolar no ha de ser entès com una situació en què únicament hi ha dos
«actors» implicats: l’agressor i la víctima. És important incloure en l’anàlisi a tots els
alumnes, ja que molts d’ells són coneixedors d’aquesta situació i les seues reaccions
davant de l’assetjament que pateix un dels seus companys poden ser molt diferents. Tot
i que les primeres recerques sobre assetjament escolar es van centrar exclusivament a
conèixer les característiques de l’agressor i de la víctima, actualment s’entén com un
fenomen grupal i interpersonal en l’anàlisi i, per tant, s’ha d’incloure a la resta
d’alumnes.
Els companys de l’alumne víctima d’assetjament escolar solen ser coneixedors (i a
vegades també espectadors) de les agressions (físiques, verbals o relacionals) que la

víctima pateix i, davant d’aquesta situació, poden assumir diferents postures. Així,
alguns alumnes poden formar part del grup de l’agressor i poden arribar a encoratjar-lo
en la seua conducta «rient-li la gràcia» o mostrant-li fins i tot una certa admiració,
mentre que altres alumnes poden observar passivament la situació, potser perquè no són
plenament conscients de la gravetat que certes formes d’agressió com insults i rebutjos
poden tenir, o potser per la por de convertir-se en l’objectiu de futurs atacs. Finalment,
altres alumnes poden mostrar suport a la víctima i rebuig a la conducta dels agressors.
En tot cas, siga com a seguidors de l’agressor, com a espectadors passius o com a
defensors (directes o indirectes) de la víctima, la resta dels alumnes constitueix una peça
clau per a entendre com es pot perpetuar o frenar la pressió.
2. Quines conseqüències té?

Si bé l’assetjament escolar afecta principalment l’alumne o alumna que pateix les
agressions reiterades dels companys, les conseqüències negatives de l’assetjament van
més enllà. L’assetjament escolar afecta també els alumnes que observen aquestes
situacions i que temen ser un objectiu futur dels agressors, els mateixos agressors que
s’envalenteixen davant del seu grup, però que assumeixen un comportament cada
vegada més problemàtic, i el clima social que tant professors com alumnes perceben. En
un context educatiu és fonamental que els alumnes se senten segurs per a poder dur a
terme el procés d’ensenyament-aprenentatge. Un alumne que és objecte de l’assetjament
escolar dels seus companys difícilment podrà concentrar-se en l’aprenentatge dels
continguts acadèmics. Però, a més, l’existència de situacions de violència escolar
provoca efectes negatius en tota la comunitat educativa. Les situacions de violència
escolar perjudiquen les relacions socials, tant entre alumnes com entre alumnes i
professors, desmoralitzen i desmotiven laboralment els docents i produeixen en la
institució escolar un cert abandó dels objectius prioritaris d’ensenyament de
coneixements, ja que l’atenció recau en les mesures disciplinàries. Aquesta violència
genera també un clima escolar negatiu, que s’expressa en un menor interès per aprendre
per part dels alumnes.
Per a la víctima, certament, l’assetjament escolar suposa una situació summament
estressant i que repercuteix de manera molt negativa en el seu benestar psicològic. Tot i
que les conseqüències de l’assetjament seran més o menys greus depenent de la durada i
la intensitat de l’assetjament, les víctimes solen expressar sentiments de solitud,
ansietat, símptomes depressius, baixa autoestima, sentiments d’infelicitat, problemes
d’insomni, queixes somàtiques (com mal de cap, mal de panxa, nàusees o vòmits),
rebuig a assistir a l’escola i, en els casos més greus, idees sobre el suïcidi. Algunes
d’aquestes conseqüències, com els problemes d’ansietat i els símptomes depressius,
poden mantenir-se fins un any després d’haver patit l’assetjament, i per a algunes
víctimes pot ser necessària l’ajuda i el suport de professionals per a superar aquesta
situació.
Per a pares i professors, observar canvis sobtats en alumnes o fills en el sentit de
manifestar alguns d’aquests símptomes, com, per exemple, por d’anar a l’escola,

problemes d’ansietat o insomni, mals de panxa o dificultats de concentració, poden ser
indicis a partir dels quals preguntar-los si hi ha algun problema en la relació amb els
companys. En el quadre següent es descriuen algunes d’aquestes característiques o
símptomes, freqüents en les víctimes, i que poden alertar pares i professors sobre alguna
dificultat.
1. Rebuig i por sobtats a assistir a l’escola.
2. Queixes recurrents sobre mals de panxa o de cap, especialment abans d’anar a
l’escola.
3. Problemes d’ansietat i excessiu nerviosisme.
4. Reaccions emocionals inesperades.
5. Problemes d’insomni.
6. Sentiments de desesperança i pèrdua d’interès en les activitats favorites.
7. Incapacitat per a gaudir i falta d’energia.
8. Sentiments de solitud i aïllament.
9. Verbalitzacions negatives sobre si mateix.
10. Dificultats recents per a concentrar-se i mantenir l’atenció en les tasques
acadèmiques.

Encara que aquests símptomes són característics en els casos d’assetjament escolar, la
seua existència pot també ser deguda a algun altre problema o dificultat. Davant aquests
símptomes, cal que professors i pares parlen amb l’alumne o fill, per a esbrinar què és el
que el preocupa o quina situació és estressant per a ell. Com més aviat es detecte el
problema, abans es podrà també buscar una solució i evitar així que les conseqüències
siguen més greus.
D’altra banda, és convenient remarcar que els efectes negatius de l’assetjament escolar
incideixen també en la resta dels alumnes i, en general, en tota la comunitat educativa,
de manera que s’ha d’entendre com un problema de tots (Díaz-Aguado, 2006; Ortega,
2003). En el cas de l’agressor, encara que és freqüent que compte inicialment amb un
grup d’alumnes que solen acompanyar-lo i seguir-lo en les seues agressions, amb el
temps pot anar perdent el suport d’aquest grup. L’agressor pot anar així perdent aquest
grup de referència, i al mateix temps ha interioritzat l’agressió com a part del seu
comportament. De fet, les conductes violentes en el context escolar s’han relacionat
amb altres conductes problemàtiques i de risc durant l’adolescència i l’edat adulta, com
ara les conductes predelictives o el consum de substàncies il·legals.

Finalment, en el cas dels espectadors (els alumnes que són coneixedors de la situació,
tot i que no hi participen), el fet de conèixer aquestes situacions també pot generar en
ells sentiments de culpabilitat, en cas de no ajudar la víctima, o de vulnerabilitat, en cas
de témer ser ells les víctimes de futures agressions (Ortega, 2003). L’assetjament
escolar, en definitiva, afecta a tots, les víctimes, els agressors i els espectadors, els
alumnes, els professors i les famílies. D’una manera directa o indirecta, afecta les
relacions socials que s’estableixen en el context escolar, els valors de convivència que
els alumnes aprenen, el clima escolar més o menys positiu en el qual es porta a terme la
tasca educativa, i a la mateixa imatge de la institució escolar.
3. Quins factors l’afavoreixen?

Davant els casos d’assetjament escolar, és freqüent que es produïsquen preguntes de
l’estil «per què passa això?; és que les normes de convivència en els centres no
funcionen?; falta disciplina?; sobra competitivitat entre els alumnes?; falta autoritat del
professor?; és que els pares no eduquen adequadament als seus fills?; és que la societat
és massa violenta?; és que hi ha xiquets i adolescents especialment problemàtics?;
necessiten més recursos els professors?» Les explicacions a l’assetjament escolar no són
senzilles, ni de bon tros. Les respostes a moltes d’aquestes preguntes és que tots aquests
factors, i altres, se sumen i combinen per a crear unes determinades condicions que
permeten l’aparició de l’assetjament escolar. Cap factor o causa, per si mateix, no pot
explicar tots els casos d’assetjament escolar, i és freqüent que hàgem de considerar la
combinació de característiques personals de l’alumne juntament amb problemes
d’integració escolar i dificultats en l’entorn familiar com a elements explicatius de
l’assetjament als companys d’alguns alumnes. Encara que en altres casos la combinació
de factors concrets que expliquen les agressions és diferent, una anàlisi completa
d’aquesta problemàtica requereix que tinguem en compte i analitzem tots els factors
socials, familiars, personals i escolars que han estat vinculats a l’assetjament escolar.
Entendre aquests factors, i la manera en què es relacionen entre si, és un pas fonamental
per a poder prevenir-lo. Aquests diferents factors es descriuen a continuació.
3.1. Factors socials i culturals

Sovint s’al·ludeix a la gran quantitat de violència que infants i adolescents observen en
els mitjans de comunicació i dels videojocs. Observar la violència pot produir
insensibilització davant el sofriment de les víctimes, i pot portar a la imitació de
determinats comportaments violents, sobretot quan són herois o personatges forts,
poderosos i triomfadors els qui es comporten d’aquesta manera. A través d’imatges en
què s’associa violència i triomf en personatges atractius, nens i adolescents poden
interioritzar valors culturals en què s’accepta l’ús de la violència per a aconseguir
domini i poder sobre altres persones. Davant d’aquesta influència, el paper de la família
és fonamental. Els pares poden regular el temps que els fills dediquen a aquestes
activitats, controlar que l’ús siga l’adequat a l’edat i, sobretot, poden influir en la
interpretació que els fills fan d’aquestes imatges.

3.2. Factors familiars

Sens dubte, la família té una gran influència en bona part de les actituds i els
comportaments dels fills. Aquesta influència es produeix pels valors que transmet i
també, i sobretot, per la manera en què ho fa. La utilització de pautes de criança massa
autoritàries, o massa permissives, la inexistència de normes i límits o un alt grau de
negligència, són factors relacionats amb un pitjor funcionament familiar i amb
problemes de comportament en els fills. Per a un adequat desenvolupament psicosocial,
els fills necessiten unes normes clares, i quan aquestes normes són massa rígides, o
pitjor encara, quan no existeixen, el comportament sol ser problemàtic. D’altra banda,
els pares també es diferencien en el grau d’afecte i suport que mostren als fills. En les
famílies en què els fills no perceben afecte, suport i implicació paterns, i aquelles en què
l’establiment de normes o límits no és adequat és més probable que els fills mostren
dificultats d’adaptació i conductes problemàtiques com ara consum de substàncies
il·legals, conductes predelictives, comportaments agressius i una major participació en
situacions d’assetjament escolar.
L’existència de conflictes freqüents, no només entre pares i fills, sinó també entre la
parella, és un altre factor significatiu que incideix en les actituds i els comportaments
dels fills en relació amb la violència. Aquesta influència negativa es produeix quan en la
família els fills observen que els pares utilitzen la violència, siga física o verbal, com a
forma de reaccionar davant dels conflictes. Els crits, els insults o altres formes
d’agressió que els fills viuen en el context familiar poden reproduir-se després en el
context escolar i ser utilitzades com una forma de reaccionar davant els possibles
conflictes amb algun company. Quan els fills observen que la violència és útil per a
imposar una opinió o una decisió pròpia, o simplement que serveix com una manera de
mostrar domini i poder, és més fàcil que hi recorren en situacions en què també vulguen
imposar els seus criteris o mostrar el seu poder davant altres alumnes.
En alguns casos, les dificultats d’adaptació dels fills i el funcionament familiar negatiu
poden estar relacionats amb problemes conductuals dels pares, com el consum de
drogues, o problemes psicològics, com ara depressions greus. Tots aquests factors
familiars, que es resumeixen en el quadre següent, incrementen el risc que els fills
s’impliquen com a agressors en situacions d’assetjament escolar. Tant un estil educatiu
autoritari, en el qual les normes són imposades sense explicar-les ni dialogar i en el qual
s’utilitza de manera excessiva el càstig, com un estil excessivament permissiu, sense
normes i tolerant amb la conducta agressiva del fill, incrementen el risc que el fill
desenvolupe comportaments agressius en el context escolar. Si la família, a més, es
caracteritza per falta d’afecte i problemes de violència entre la parella, aquest risc és
més gran.

• Estil educatiu dels pares autoritari i ús excessiu del càstig.
• Excessiva permissivitat dels pares i tolerància de la conducta agressiva del fill.
• Disciplina inconsistent, inefectiva i massa laxa o massa severa.
• Manca d’afecte, suport i implicació dels pares.
• Problemes de comunicació familiar.
• Conflictes freqüents entre cònjuges, o entre pares i fills.
• Utilització de la violència a casa per a resoldre conflictes familiars.
• Problemes psicològics i conductuals dels pares.

3.3. Factors personals

En les últimes dècades, s’han descrit també algunes característiques o factors personals
presents en la majoria dels agressors. Els alumnes assetjadors solen tenir un rendiment
acadèmic baix, estan poc integrats en les dinàmiques acadèmiques i escolars, sovint han
desconnectat del procés d’ensenyament i solen buscar una reputació rebel i
transgressora al marge de l’autoritat del professor i dels pares. A l’escassa participació
en les activitats acadèmiques de la classe i al desig de transgredir les normes escolars i
socials s’uneix, a més, la intenció de crear-se, davant dels altres, una imatge de persona
forta i dominant. Així, s’ha destacat el desig que els agressors tenen no només de
dominar i imposar la seua força a la víctima sinó també de mostrar aquests actes davant
d’altres alumnes, per a crear així una determinada imatge pròpia davant dels altres.
Aquest anhel d’una determinada reputació social s’ha relacionat en els adolescents amb
la recerca de la pròpia identitat que caracteritza aquesta etapa de la vida. Quan no és
fàcil per a un adolescent desenvolupar una identitat dins d’un espai escolar, quan no
troba el lloc a l’escola, i tampoc no disposa de suport familiar podria tractar de
desenvolupar una identitat pròpia i de buscar una seguretat en un entorn d’amics. A
través de la integració en grups d’adolescents en els quals són habituals les conductes
transgressores, alguns adolescents buscarien elaborar una identitat pròpia.
En alguns casos, els agressors poden haver estat també víctimes prèviament de
situacions de violència en el context familiar o escolar. Com han suggerit Estévez,
Jiménez i Moreno (2010), alguns alumnes podrien convertir-se en agressors d’altres
com a mitjà per aconseguir una reputació de forts, «durs» i de capaços de defensar-se a
si mateixos. Quan alguns infants i adolescents perceben que la societat no és capaç de
defensar-los de les agressions que ells han patit, podrien passar de «víctimes» a
«botxins». En aquest sentit, tot i que la majoria de les víctimes d’assetjament escolar
reaccionen de manera passiva i submisa, hi ha algunes víctimes en què la reacció és
agressiva.

Encara que en les primeres recerques sobre agressors s’indicava que tenien una baixa
autoestima, sembla que no presenten una imatge negativa de si mateixos en totes les
facetes de la vida. Els agressors mostren, d’una banda, una valoració força negativa de
si mateixos com a estudiants i dins la família, és a dir, presenten una baixa autoestima
acadèmica i familiar. Però, d’altra banda, semblen gaudir d’una certa popularitat dins
del grup d’amics i no es perceben a si mateixos com a mancats del suport dels iguals, de
manera que no tenen una autoestima social negativa, tot i que la seua forma
d’interactuar amb alguns dels companys no siga l’adequada. En relació amb les
capacitats interpersonals, s’ha arribat a suggerir que alguns agressors, no tots, són
especialment hàbils en la capacitat per a manipular l’entorn social que els envolta. Així,
alguns agressors, a més de manipular els seus companys perquè aïllen la víctima i ser
capaços d’assumir el lideratge en grups conflictius, tractarien també d’utilitzar
estratègies de manipulació davant dels adults; responen, per exemple, amb evasives i
fins i tot «culpabilitzant» la mateixa víctima de l’agressió que ha patit quan són
preguntats per aquest tema per professors o pares. En relació amb la seua imatge física,
els agressors solen percebre’s com a forts i tenir un autoconcepte físic positiu.
Finalment, un factor personal relacionat sovint amb els agressors és la seua escassa
empatia emocional cap a la víctima, ja que no semblen mostrar sentiments de malestar o
culpa a conseqüència de les agressions. L’empatia és la capacitat de situar-nos en el lloc
d’una altra persona i té dos components: el component cognitiu (ser capaç d’entendre la
perspectiva d’una altra persona, anticipant-ne els pensaments i les interpretacions) i el
component emocional (ser capaç de sentir les emocions i sentiments de l’altra persona,
connectant-hi emocionalment). Aquesta distinció és important perquè els agressors
sembla que tenen la dimensió cognitiva de l’empatia, ja que sí que són capaços de
situar-se en la perspectiva d’una altra persona i anticipar, per exemple, la forma en què
la víctima va reaccionar abans a les seues agressions; però no són capaços d’empatitzar
amb les seues emocions i els seus sentiments ni sentir el seu patiment.
En la recerca sobre assetjament escolar no només s’han descrit les característiques
personals més freqüents en els agressors, sinó també en les víctimes. Encara que, en
principi, qualsevol alumne o alumna pot ser víctima d’assetjament escolar, els agressors
solen triar les víctimes entre aquells alumnes més febles, als quals els costa més
defensar-se, que tenen menys amics a l’escola o institut i que estan socialment menys
integrats. Hi ha, per tant, algunes característiques que situen alguns alumnes en una
situació de risc més elevat i de més vulnerabilitat davant l’assetjament escolar. Els
alumnes que són percebuts pels agressors com a més solitaris, rebutjats, més indefensos
i autoestima més baixa són més vulnerables a l’assetjament. La manca d’habilitats
socials, així com alguns trets físics o culturals diferents dels de la majoria, o una
orientació sexual diferent de la majoritària, poden també incrementar el risc de patir
assetjament escolar.

3.4. Factors escolars

Finalment, hi ha també alguns factors que tenen a veure directament amb el centre
escolar, i que poden incrementar la probabilitat que es produïsquen situacions
d’assetjament. Els centres escolars difereixen, entre altres aspectes, en l’estructura
organitzativa, en la manera en què elaboren les normes de convivència i en les relacions
que s’estableixen entre alumnes, entre alumnes i professors, i entre professors i famílies.
Mentre en alguns centres es generen climes escolars més positius i integradors, més
cooperatius i en els quals pocs alumnes queden exclosos del procés d’ensenyamentaprenentatge, en altres centres els climes escolars resulten més negatius i és més
probable que sorgisquen situacions d’assetjament escolar. De fet, un clima escolar
negatiu és considerat un factor de risc per l’assetjament escolar.
El clima escolar es genera a partir de la percepció que alumnes i professors tenen sobre
com són les relacions interpersonals que s’estableixen en el centre, com és el tipus
d’organització i quins valors predominen en les relacions (Cava i Musitu, 2002). En un
clima escolar negatiu els alumnes no perceben el suport del professor, les normes es
consideren rígides, arbitràries i aplicades de manera inconsistent, es fomenten valors
competitius i individualistes, es toleren certes formes d’agressió i no es treballen de
manera directa els valors d’acceptació, tolerància i respecte mutu.
Quan un alt nombre d’alumnes es troba en situació d’aïllament i rebuig social, és més
probable que algun d’ells es convertisca en víctima d’assetjament escolar. Els
assetjadors, com ja hem assenyalat, solen triar les víctimes de les seues agressions entre
aquells alumnes que tenen pocs amics, que estan més sols i als quals és menys probable
que la resta de companys defense de les agressions. Per tant, les situacions d’aïllament i
rebuig social són un factor de risc per a l’assetjament escolar, i, en conseqüència, una
manera de prevenir-ho des del context escolar és, com veurem en l’apartat següent,
afavorir la integració social de tots els alumnes.
Si bé la víctima sol tenir pocs amics i dificultats d’integració amb la resta dels alumnes,
l’agressor sol tenir dificultats en l’àmbit acadèmic. Els agressors solen estar
desconnectats del procés d’ensenyament-aprenentatge, i sovint solen tenir una situació
de fracàs escolar. També, en aquest cas, les actuacions dirigides a millorar la integració
escolar de tots els alumnes seran un element clau per a la prevenció de l’assetjament
escolar des de l’escola, tal com descriurem més avant.
Finalment, un aspecte essencial que pot marcar la diferència en el nombre de situacions
d’assetjament que es produeixen en el centre escolar té a veure amb les competències
socials dels mateixos alumnes. En aquest sentit, si en el centre escolar es presta poca o
nul·la atenció al desenvolupament de competències en els alumnes, és a dir, no es
planteja, per exemple, cap activitat sobre resolució de conflictes, no s’ensenya els
alumnes a treballar en grup respectant les opinions i idees dels companys, o no es
dedica temps a analitzar les normes de convivència, és més probable que sorgisquen
situacions tant d’aïllament social com d’assetjament escolar. Per contra, si es dedica
atenció i interès a ensenyar els alumnes, no només continguts acadèmics, sinó també
certes habilitats interpersonals com aprendre a expressar idees, escoltar els altres,

respectar les normes de convivència o cooperar amb els companys, entre altres,
s’afavoreix un clima de convivència adequat i es redueix el nombre de situacions
d’assetjament escolar.
La conscienciació sobre la importància d’un clima de relacions positiu, el
desenvolupament de competències en els alumnes i la dotació d’informació a pares,
professors i alumnes sobre la necessitat de no tolerar cap forma de violència entre
companys, són elements clau per a reduir la incidència de l’assetjament escolar i per a
millorar el benestar i el desenvolupament positiu dels alumnes. Quan en el centre
escolar no es concedeix a aquests aspectes la suficient importància, el clima escolar
resulta deteriorat i és més probable que sorgisquen situacions d’assetjament escolar
entre els alumnes, i també de violència escolar en general. En el quadre següent es
resumeixen els principals factors escolars que incideixen negativament en el clima
escolar i que afavoreixen l’assetjament escolar.
• Elevat nombre d’alumnes en situació d’aïllament i rebuig social.
• Manca d’habilitats socials en els alumnes per a resoldre els conflictes de manera
pacífica.
• Escassa importància concedida al desenvolupament de competències personals i
socials en els alumnes.
• Baixos nivells de suport percebut per part del professor.
• Normes de convivència no consensuades i aplicades de manera arbitrària.
• Valors competitius i individualistes.
• Manca de models cooperatius.
• Tolerància en l’escola cap a la violència (o alguna de les seues formes).

4. Propostes d’intervenció davant l’assetjament escolar

A partir de l’anàlisi dels factors que incideixen en l’assetjament escolar, és possible
intervenir en la seua prevenció. Així, des de l’àmbit familiar és important tenir
informació sobre què és l’assetjament escolar, estar atents a possibles senyals d’alerta i
conèixer quin és el nivell d’integració social del fill a l’escola. A més de prestar atenció
al rendiment acadèmic, és també important conèixer com són les relacions amb els
companys i tractar de mantenir una comunicació tan fluida com siga possible, tant amb
el fill com amb els professors. La col·laboració i la comunicació entre famílies i
professors resulta essencial per a l’adequat desenvolupament social de xiquets i
adolescents, i és també essencial davant d’un cas detectat d’assetjament escolar. Tot i
que aquesta col·laboració a vegades és difícil i no és exempta de dificultats, és
important centrar-se en els punts de connexió, més que en les divergències. El principal

punt en comú que comparteixen pares i professors és el seu interès per l’adequat
desenvolupament i educació del fill i alumne, i és important ser conscients que aquesta
és una tasca en la qual cal la col·laboració de tots dos pilars. Tots dos han de «remar
junts» en la mateixa direcció. Tot i que en alguns casos aquesta col·laboració pot
resultar especialment complicada, l’existència de reunions periòdiques individuals
programades amb cada família, i el seu plantejament com un objectiu de centre, poden
afavorir aquesta col·laboració.
D’altra banda, des del centre escolar també es poden dur a terme actuacions concretes
encaminades a la prevenció de l’assetjament escolar, i és aconsellable que hi haja
protocols específics d’actuació davant dels casos detectats. Entre les actuacions
preventives que més s’han assenyalat en diverses investigacions destaquen la
importància de la conscienciació sobre aquesta problemàtica i el desenvolupament
d’activitats i programes concrets (Avilés, 2006; Cava i Musitu, 2002; Cerezo i Calvo,
2011; Díaz-Aguado, 2006; Ortega, 2003). A continuació es descriuen aquestes
propostes d’intervenció.
4.1. La necessària conscienciació de pares, professors i alumnes

Un aspecte essencial per a la prevenció de l’assetjament escolar, i un primer pas per al
desenvolupament d’activitats i programes concrets, és que hi haja una clara consciència
sobre el fet que l’assetjament escolar constitueix un greu problema que afecta a tota la
comunitat educativa. Aquesta conscienciació s’ha de fer en dos sentits. D’una banda, ha
de conscienciar-se que totes les formes de violència entre alumnes, i de violència
escolar en general (siga física, verbal o relacional) són perjudicials i no han de ser
tolerades de cap manera. En aquesta línia, resulta fonamental el desenvolupament
d’actuacions encaminades a millorar la informació sobre aquesta problemàtica i a
fomentar la sensibilització en el centre escolar sobre la tolerància zero cap a qualsevol
forma d’agressió. Convé fer reunions amb els alumnes per a analitzar les formes de
violència i per a conscienciar-los sobre les conseqüències negatives que totes les formes
d’agressió tenen. És convenient fomentar l’empatia emocional i la reflexió sobre la
manera en què l’assetjament afecta la víctima, i desenvolupar amb ells unes normes
consensuades que incloguen la no tolerància cap a cap forma d’agressió. És
especialment rellevant conscienciar a tota la comunitat educativa sobre les
conseqüències negatives que algunes formes d’assetjament, a vegades considerades
«menors», com són els insults, els malnoms, l’exclusió social o la difusió de rumors
maliciosos, tenen en el benestar de la víctima. Els valors de la convivència i la no
tolerància a cap forma d’agressió són fonamentals.
D’altra banda, també cal conscienciar pares, professors i alumnes que les situacions
d’assetjament escolar afecten negativament a tots, i no només les víctimes. Un clima
escolar negatiu, i en què les agressions són presents, afecta les víctimes, però també,
com ja hem assenyalat, la resta d’alumnes, els professors i el mateix desenvolupament
del contingut curricular. Per tant, és responsabilitat de tots prevenir-ho, i actuar davant
seu. Algunes actuacions concretes que poden desenvolupar-se amb la finalitat

d’informar, sensibilitzar i conscienciar a tota la comunitat educativa són xarrades,
seminaris o cursos de formació a pares i professors; i insistir en l’anàlisi i la reflexió
amb els alumnes sobre les diferents formes de violència i les seues conseqüències.
Finalment, si es planteja com un objectiu de centre escolar la posada en marxa d’un
programa d’intervenció concret encaminat, per exemple, al desenvolupament de
competències socials en els alumnes o a la creació d’un equip de mediació escolar,
caldrà, com a pas previ, conscienciar a tota la comunitat educativa sobre la seua utilitat i
importància. És a dir, no s’ha d’entendre com una cosa útil només per a alguns alumnes
o, en el pitjor dels casos, com una «pèrdua de temps». Tot el contrari, abans de
començar una intervenció d’aquesta classe, és fonamental transmetre als pares,
professors i alumnes la idea de dedicar temps i esforç a fer alguns canvis en
l’organització del centre o en determinades activitats a l’aula; és una inversió que val la
pena, i que repercutirà positivament en tothom. Quan es dedica temps i esforç a aquestes
iniciatives, i la seua posada en marxa es fa d’una manera adequada, millora
sensiblement la convivència en el centre escolar i això repercuteix, al seu torn, tant en la
qualitat de vida i el benestar d’alumnes, professors i pares, com també, en el mateix
aprenentatge curricular dels alumnes perquè és menor el nombre de conductes
pertorbadores i generar climes d’aprenentatge més positius. Ser conscients, pares,
professors i alumnes, d’aquests beneficis pot generar actituds més positives per a posarho en pràctica i contribuir a l’èxit. La implicació dels professors en el desenvolupament
d’activitats i programes concrets és fonamental perquè aquestes intervencions resulten
eficaces, i cal, a vegades, fer una formació prèvia específica sobre les competències
concretes que es desenvoluparan i sobre com es posaran en funcionament.
4.2. La posada en marxa d’activitats i programes concrets

Els centres escolars poden també posar en marxa algunes activitats i programes
concrets, tant a l’aula com al centre escolar en general. Es poden introduir alguns canvis
en l’organització del centre que poden suposar una millora en la convivència escolar,
posar en funcionament equips de mediació escolar o desenvolupar activitats concretes
encaminades a millorar les competències socials dels alumnes. A continuació, es
descriuen algunes d’aquestes propostes.
A) Programes de mediació escolar

En alguns centres escolars hi ha equips de mediadors que duen a terme programes
de mediació escolar. L’existència d’aquests equips, integrats per alguns alumnes i
professors prèviament formats en les competències necessàries per a la mediació,
permet als alumnes d’aquests centres recórrer-hi en cas d’existir un conflicte amb un
altre company. Encara que també poden intervenir en conflictes entre alumnes i
professors, o entre famílies i professors, en la majoria dels casos els equips de
mediació són integrats per alumnes, coordinats per un o diversos professors, i
resolen conflictes entre alumnes. Encara que no tots els conflictes són susceptibles
de mediació, ni tots els casos es resolen satisfactòriament, el fet de disposar d’un
equip de mediació en el centre escolar genera una actitud i un clima positiu cap a la

convivència pacífica i cap a la resolució adequada dels conflictes que incideix
positivament en tots els alumnes i redueix els casos d’assetjament escolar. Si bé en
els casos d’assetjament escolar hi ha un desequilibri de poder que desaconsella la
utilització de l’equip de mediació escolar, nombrosos conflictes entre alumnes
poden ser resolts mitjançant l’ajuda d’altres companys que actuen com a mediadors.
Amb la mediació escolar es pretén crear un clima de diàleg entre els alumnes que
tenen un conflicte, perquè siguen capaços de trobar, de comú acord, una solució
satisfactòria per a ambdues parts. Els mediadors no han d’assenyalar la solució, sinó
que han d’afavorir que les dues parts s’escolten, entenguen el punt de vista i els
sentiments de l’altre i siguen capaços de generar possibles solucions, valorar-les i
comprometre amb una solució concreta que possiblement implicarà canviar alguna
cosa en la seua relació o en la seua conducta. Abans d’accedir a l’equip de mediació,
s’ha de valorar si la mediació és apropiada per al conflicte (per exemple, no hi ha
d’haver un clar desequilibri de poder entre les parts ni violència), i ambdues parts
s’han de comprometre a seguir les normes de la mediació. Aquestes normes són,
bàsicament, tres: (1) voluntarietat: les parts en conflicte han de participar de forma
voluntària, i poden decidir no continuar; (2) participació activa: les parts en conflicte
han de participar activament en la recerca d’una solució positiva al conflicte
utilitzant el diàleg i no la confrontació, i el mediador s’ha de limitar a afavorir
aquest clima de comunicació; (3) flexibilitat: el procediment concret s’ha d’adaptar
a les necessitats de les parts, encara que hi ha uns requisits mínims que s’han de
complir necessàriament i que s’han de clarificar en la primera reunió. Aquests
requisits inclouen la confidencialitat i el compromís d’escoltar amb respecte l’altra
part.
Perquè un equip de mediació funcione adequadament cal una bona formació prèvia
dels mediadors, i també un seguiment del funcionament. La formació dels
mediadors ha d’incloure conceptes teòrics i el desenvolupament de competències
específiques. En aquesta formació s’han d’incloure aspectes bàsics com ara què és el
conflicte interpersonal i les diferents maneres d’afrontar-lo, els principis bàsics de la
mediació i les seues fases, les tècniques de comunicació, l’empatia i les tècniques de
negociació i mediació (Torrego, 2006).
Normalment, el primer pas per a la posada en marxa d’un programa de mediació
escolar és la informació a la comunitat educativa (claustre de professors, pares,
alumnat, especialistes, personal d’administració) sobre aquests programes i el
desenvolupament d’una certa sensibilització cap al tema. La comunitat educativa ha
de valorar la possibilitat d’iniciar en el centre escolar un projecte d’aquesta classe i
prendre algunes decisions sobre el tipus de programa de mediació escolar que es
desenvoluparà. Abans d’iniciar el procés d’implementació, han de plantejar alguns
interrogants que no en tots els casos tenen una única resposta i que suposen, sovint,
assumir un major o menor aprofundiment en l’àmbit d’actuació de l’equip de
mediadors, en la composició i, en definitiva, en el grau d’amplitud que aquest
projecte tindrà dins el centre escolar. En el quadre següent s’ofereix un resum del

procés que se sol seguir per a la implementació en un centre escolar d’un programa
de mediació escolar (Cava, 2009).
Fase 1. Informació i sensibilització de la comunitat educativa
Fase 2. Anàlisi i valoració de la possibilitat d’iniciar en el centre un programa
de mediació escolar
Abans d’iniciar el procés d’implementació del programa és important valorar i
analitzar els canvis, possibles dificultats i beneficis que el programa de mediació
escolar pot tenir per al centre escolar. És aconsellable valorar també en aquest
moment el grau de motivació existent cap a aquest projecte en els alumnes, els
professors i les famílies, així com aclarir possibles temors o dubtes.
Fase 3. Resolució d’alguns interrogants i presa de decisions
Abans de continuar cal donar resposta a alguns interrogants sobre el tipus de
programa de mediació escolar que es desenvoluparà (només per a conflictes entre
alumnes?, també conflictes entre famílies i professors?, es formarà també com a
mediadors alguns pares i mares?).
Fase 4. Coordinació de l’equip, formació dels mediadors i planificació del
procés
4.1. Elecció d’un coordinador de l’equip de mediació. Generalment, és un professor
membre de l’equip directiu, amb una certa experiència prèvia en programes de
convivència i prevenció de la violència escolar (encara que no és imprescindible). És
convenient, juntament amb l’elecció, clarificar-ne les funcions concretes i planificar
un calendari per al procés d’implementació.
4.2. Selecció dels alumnes, professors i pares que integraran l’equip de mediació.
Els criteris de selecció dels membres de l’equip de mediadors han d’haver estat
debatuts i decidits prèviament per la comunitat educativa (fase 3).
4.3. Formació dels mediadors en els principis de la mediació, les seues fases,
tècniques d’escolta activa, empatia, tècniques de negociació.
4.4. Planificació del seguiment i de l’avaluació que es farà del programa.
4.5. Elaboració de materials per a ús de l’equip de formadors i per a difusió del
servei de mediació a la comunitat educativa (tríptics, pòsters, adhesius).
Fase 5. La posada en marxa de l’equip de mediació
L’equip de mediació comença a estar disponible com a recurs per a afavorir
l’adequada resolució d’alguns conflictes escolars valorats prèviament pel centre com
a susceptibles de mediació (fase 3).

Fase 6. Seguiment i avaluació del programa de mediació escolar
És convenient fer-ho a dos nivells: internament (seguiment i avaluació contínua del
mateix equip de mediadors, valorant nivell de motivació, dificultats i necessitats de
formació) i externament (comunicant a la comunitat educativa com està funcionant
l’equip de mediació).

Els programes de mediació escolar són, en definitiva, un recurs d’especial utilitat en
el context escolar, ja que contribueixen no només a la resolució d’alguns conflictes
sinó també a la creació de climes escolars positius. El seguiment i l’avaluació del
seu funcionament resulten essencials perquè aquests objectius se seguisquen
mantenint.
B) Canvis organitzatius per a afavorir la participació dels alumnes i de les famílies

al centre escolar
En el cas dels alumnes, una major participació en la presa de decisions afavoreix el
seu sentiment de pertinença i la seua identificació amb el centre; d’aquesta manera
es millora el clima de convivència. Un increment en la participació pot aconseguirse fent alguns canvis organitzatius en el centre, donant més protagonisme a les
assemblees i als delegats d’aula, i permetent als alumnes assumir algunes decisions
escolars. En el cas concret de l’establiment de les normes de convivència, al centre i
a l’aula, és convenient que siguen els mateixos alumnes els qui analitzen la
necessitat que hi haja unes normes, que les debaten, i que consensuen unes normes
definitives de convivència amb les que ells mateixos es comprometen. Quan les
normes no són imposades, sinó que els alumnes participen en la seua elaboració,
mantenen posteriorment un compromís més elevat amb el seu compliment. La
participació en l’elaboració de les normes i en l’establiment de quines sancions
acompanyaran l’incompliment pot també millorar les actituds dels alumnes cap als
professors, cap a les normes escolars i cap a la justícia amb la qual aquestes normes
s’apliquen, variables que han estat relacionades amb la violència escolar. Per a
Ortega (2003), la gestió democràtica de la convivència permet als alumnes aprendre
a expressar les opinions i els sentiments, escoltar els altres, elaborar normes i
prendre decisions.
Pel que fa a les famílies, la seua major participació en el centre escolar s’ha
relacionat amb un major rendiment acadèmic, més autoestima, menor absentisme,
millors hàbits d’estudi i unes actituds més positives cap a l’escola en els fills. No
obstant això, i malgrat els beneficis de la participació familiar al centre, aquesta no
sempre està exempta de dificultats, i encara que alguns centres intenten afavorir-la,
no totes les famílies s’impliquen en la mateixa mesura. Les dificultats o barreres a
aquesta participació poden ser variades. En alguns casos, la manca de participació
pot ser deguda a una manca de confiança dels pares en les seues pròpies capacitats
per a implicar-se en qüestions escolars, a voler delegar tota la responsabilitat en els

professors, o a mantenir una certa actitud defensiva a reunir-se amb els professors
quan els fills presenten problemes acadèmics o de convivència en el centre. Algunes
d’aquestes dificultats poden solucionar-se analitzant les actituds que pares i
professors mantenen sobre la participació i la col·laboració de la família i l’escola
en l’educació dels fills, i valorant conjuntament com pot afavorir-se. Tot i que la
participació de les famílies d’alumnes amb comportaments més problemàtics o amb
més dificultats en l’àmbit escolar sol ser menor, és important buscar també la seua
màxima implicació. El desenvolupament de jornades de convivència en el centre,
tutories periòdiques amb tots els pares, determinades celebracions o oferir espais als
pares en el mateix centre per a poder reunir-se, poden ajudar a obrir l’escola a la
participació dels pares.
C) Activitats d’aprenentatge cooperatiu desenvolupades a l’aula

Una manera eficaç d’afavorir la convivència a l’aula, i que suposa a més un
important instrument didàctic, és l’aprenentatge cooperatiu. A diferència de les
estratègies educatives de tipus competitiu i individualista, mitjançant l’aprenentatge
cooperatiu s’afavoreix la col·laboració entre els alumnes i la seua integració social,
a més d’aconseguir un aprenentatge acadèmic de més qualitat. La seua utilització en
la prevenció de l’assetjament escolar està inclosa en nombroses propostes
d’intervenció (Cava i Musitu, 2002; Díaz-Aguado, 2006; Olweus, 2006; Ortega,
2003). Mitjançant les estratègies d’aprenentatge cooperatiu dels alumnes
incrementen l’interès pels seus companys, aprenen a situar-se en la perspectiva de
l’altre, milloren la comunicació interpersonal i les habilitats de coordinació i de
lideratge, incrementen l’autoestima i desenvolupen actituds més favorables cap a
l’escola i cap a l’aprenentatge, i alhora milloren el seu rendiment acadèmic en
processos de raonament més elaborats, escoltar diferents perspectives i haver de
posar en pràctica habilitats de solució de problemes. No obstant això, perquè aquests
efectes positius es produïsquen cal complir certs requisits (Torrego i Negre, 2012).
Les tècniques d’aprenentatge cooperatiu no equivalen simplement a col·locar els
alumnes en grup perquè treballen junts.
• Interdependència positiva entre els membres del grup. Cal que depenguen els
uns dels altres (per exemple, tenint cada un una part de la informació o dels
materials) perquè necessàriament hagen de participar tots i col·laborar tots.
• Responsabilitat individual. Cap membre del grup no ha de deixar de fer la seua
aportació perquè totes són necessàries. Els membres del grup no poden, per tant,
excloure ningú i tots assumeixen que són, en part, responsables del resultat.
• Habilitats cooperatives. Com que tots han de participar i col·laborar, han
d’aprendre a desenvolupar habilitats cooperatives. Entre aquestes, per exemple,
escoltar atentament els companys, guardar torns de paraula, desenvolupar funcions
de coordinació, o entendre i donar suport als altres.
• Interacció cara a cara. És una condició indispensable per a fer les tasques

d’aprenentatge cooperatiu.

Quan es compleixen aquestes característiques bàsiques, a les quals sol afegir-se
també la formació de grups heterogenis (formats per alumnes amb diferent grau de
popularitat, rendiment acadèmic, origen ètnic, etc.), es revisa el funcionament del
grup i, si aquesta metodologia s’aplica durant un cert temps, s’aprecien
considerables efectes positius. En relació amb la violència escolar, resulta
fonamental el fet que l’aprenentatge cooperatiu afavorisca no només la integració
social dels alumnes, sinó també la seua capacitat d’empatia. L’aprenentatge
cooperatiu contribueix al desenvolupament de l’empatia en els alumnes en
incrementar-se el coneixement mutu i, sobretot, en haver d’esforçar-se per posar-se
al lloc de l’altre durant el desenvolupament mateix del procés d’aprenentatge. Tot i
que encara no és una estratègia d’aprenentatge tan utilitzada com es podria esperar,
l’esforç inicial que implica la seua posada en pràctica a l’aula es veu àmpliament
recompensat amb els importants beneficis que aporta tant als alumnes com als
professors.
D) Activitats i programes dirigits a desenvolupar competències en els alumnes

El desenvolupament d’activitats i programes concrets dirigits a potenciar els
recursos personals i socials dels alumnes té una repercussió clara i directa en la
convivència, en la qualitat de l’educació i en la satisfacció personal i professional
dels educadors. Aquests programes per a ser efectius, això sí, han de desenvoluparse durant prou temps i comptar amb la col·laboració i implicació dels professors.
Aquests programes solen centrar-se en la potenciació de competències personals i
socials en els alumnes, i en alguns casos inclouen també l’anàlisi amb els alumnes
de les diferents formes de violència escolar i les estratègies necessàries per a la
resolució positiva dels conflictes (per exemple, Cava i Musitu, 2002; Ortega, 2003).
El desenvolupament d’aquests programes no es porta a terme només amb alguns
alumnes, sinó que es dirigeixen a tots els alumnes del centre, per a millorar les
competències socials, les habilitats de comunicació, la capacitat d’afrontament i la
integració social i escolar.
4.3. Les actuacions davant de casos detectats

Davant d’un cas detectat de violència escolar, cal una actuació ràpida i en la qual la
víctima senta el suport de l’entorn familiar i escolar (Cava, 2011). No sempre la víctima
conta als pares o als amics el que està passant, i a vegades passa força temps fins que
aquesta situació es coneix. Davant possibles senyals d’alerta detectades per la família, a
les quals hem fet al·lusió prèviament, és convenient parlar amb el fill i amb els
professors. Encara que no es tracte d’un cas d’assetjament escolar, és molt probable que
hi haja algun problema o dificultat i és convenient detectar-lo com més aviat millor. Des
de la família, cal fer costat al fill i col·laborar amb el centre per a analitzar què ha passat
i quines actuacions es faran.

En el centre escolar, és convenient disposar d’un protocol d’actuació davant d’aquestes
situacions. És fonamental escoltar cada possible situació d’assetjament comunicada per
les famílies, els alumnes o els professors, mostrar suport i comprensió a les parts
afectades, i esbrinar què està passant tan ràpidament com es puga. En aquest sentit,
disposar en el centre d’un protocol d’actuació, que es posaria en marxa davant d’un cas
d’assetjament detectat, pot ajudar els centres a respondre d’una manera més eficaç a
aquestes situacions. En el quadre següent s’ofereix una descripció dels principals passos
que se solen incloure en aquests protocols.
1. Actuació immediata, fent costat a la víctima i escoltant-la, buscant la seua protecció i
comunicant el succeït a la direcció del centre.
2. Mesures d’urgència com ara no deixar sol l’alumne i incrementar la vigilància en el
centre.
3. Recollida d’informació de diferents fonts, entrevistant tots els implicats.
4. Informació a les famílies (de la víctima i de l’agressor o agressors) sobre els fets.
5. Aplicació de mesures disciplinàries segons el reglament de règim intern de centre.
6. Comunicació del cas a la comissió de convivència de centre, si n’hi ha, i a la
inspecció.
7. Elaboració d’un pla d’actuació.
8. Comunicació a les famílies del pla d’actuació que s’ha establit.
9. Seguiment i valoració de la d’actuació.

Tot i que les mesures disciplinàries s’han de dur a terme tenint en compte la gravetat de
la situació i el reglament de règim intern del centre escolar, és fonamental que les
actuacions davant l’assetjament vagen més enllà i no es queden només en un àmbit
punitiu. Si només es duen a terme mesures punitives —per exemple, una expulsió del
centre escolar durant diversos dies—, és probable que tornen a produir-se novament
situacions similars. Cal elaborar també un pla d’actuació per a canviar la situació, i
tractar de prevenir que torne a produir-se. Aquest pla d’actuació ha de comunicar-se a
les famílies i als alumnes, i se n’ha de fer un seguiment. Aquest pla d’actuació pot
elaborar-se amb la col·laboració de la direcció de centre, els especialistes que hi
treballen i la comissió de convivència. La col·laboració de les famílies és important, i ha
de buscar-se. En el cas de l’agressor, és convenient fer veure a la seua família que les
dificultats del seu fill probablement seran cada vegada més grans si no s’hi intervé com
més prompte millor i col·laborant entre tots. Tot i que pot haver-hi reticències i actituds
defensives, evitar culpabilitzar-los i oferir-los col·laboració sol ser la millor estratègia
per a aconseguir la seua col·laboració.

Les intervencions dirigides als alumnes amb un comportament violent a l’escola han
d’incloure dues àrees: d’una banda, la supervisió i la sanció del comportament agressiu
i, de l’altra, el desenvolupament d’una conducta social apropiada. Encara que les
agressions requereixen sancions i intervencions punitives, qualsevol intervenció que
pretenga aportar solucions per a la violència escolar a llarg termini ha de plantejar la
reeducació de l’agressor i no simplement el càstig. L’agressor ha d’entendre per què la
conducta és inacceptable i cal facilitar-li el desenvolupament de conductes alternatives.
Respecte de les víctimes, poden ser necessàries, en primer lloc, intervencions puntuals
per a assegurar la seguretat en el centre escolar i, en segon lloc, la víctima necessita
suport psicològic que li permeta expressar les emocions relatives a la situació de
maltractament a l’escola. La víctima d’assetjament escolar necessita, a més, un
entrenament en els aspectes següents: com respondre davant de nous possibles atacs
d’agressors, com respondre assertivament als companys, com evitar situacions
perilloses i com demanar ajuda.
Finalment, pot ser també convenient analitzar amb la resta d’alumnes coneixedors de la
situació la manera en què poden actuar perquè no es repetisca, per exemple mostrant
suport a la víctima i rebuig al comportament de l’agressor. El desenvolupament de
programes d’intervenció adreçats a sensibilitzar els alumnes cap a les diferents formes
de violència i les seues conseqüències pot contribuir a fer que aquestes situacions es
reduïsquen. Han d’evitar que es perceben com a «normals», i fer entendre els sentiments
que es provoquen en la víctima.
Un exemple molt interessant d’intervenció directa amb víctimes, agressors i espectadors
és el mètode Pikas, o mètode de repartir responsabilitats. En el mètode Pikas es
considera que víctimes, agressors i espectadors formen una unitat social problemàtica
que cal desestructurar. En aquest sentit, es pretén trencar l’estructura de dominisubmissió que s’estableix entre agressor i víctima, i que els espectadors passius
contribueixen a mantenir. Es busca modificar aquest triangle, comptant també amb la
contribució al canvi dels espectadors. Ara bé, per al correcte desenvolupament d’aquest
mètode és molt important que la persona que l’haja d’aplicar tinga una bona formació
prèvia i també un coneixement de la realitat social de l’aula. En aquest mètode, es
parteix de la reconeixença del patiment de la víctima, i es busca reindividualitzar els
membres del grup: cada persona ha de reflexionar de manera individual sobre quina ha
estat la seua actuació i quines conseqüències ha tingut. Es pretén que cada part
assumisca la seua part de responsabilitat en la situació i comence un canvi en la seua
conducta.
En una primera fase es fan entrevistes individuals amb la víctima, l’agressor (o
agressors) i els espectadors, recollint informació i ajudant-los en aquesta reflexió
individual. En aquestes entrevistes es busca també que cada un d’ells assumisca
compromisos concrets pel que fa a un canvi en les actituds i les conductes.

Es fan també diverses entrevistes individuals de seguiment en què es van valorant i
analitzant els canvis, i finalment es fa una reunió final amb tots els implicats, buscant un
compromís conjunt amb el manteniment dels canvis aconseguits en les fases anteriors.
L’objectiu final de la intervenció és arribar a un acord conjunt per a millorar la situació
de la víctima i evitar que es produïsquen noves agressions. El mètode Pikas és molt més
efectiu quan en el centre escolar hi ha també mesures de tipus preventiu i s’ha creat
prèviament un clima de sensibilització social contra la violència que permeta als
espectadors decantar-se més cap a la víctima que cap al suport als agressors.
5. Resum

L’assetjament escolar és un tipus de violència escolar entre alumnes i caracteritzada per
la intenció de causar dany a la víctima, la persistència o la repetició d’aquestes
conductes i el desequilibri de poder existent entre agressors i víctimes. L’assetjament
escolar pot ser de tipus físic (pessics, colps, puntades de peu, pallisses), verbal
(malnoms despectius, insults) o relacional (exclusió social, marginació), i més
recentment també a través de les noves tecnologies. La vivència de l’assetjament escolar
afecta molt negativament el benestar de la víctima, i actualment hi ha una gran
preocupació social davant aquesta problemàtica. Diverses investigacions han analitzat
els factors que contribueixen a fer-lo aparèixer. Així, en els agressors s’han assenyalat
la influència de factors personals, com ara la cerca d’una reputació social transgressora,
la seua actitud negativa cap a l’autoritat, la seua baixa autoestima familiar i escolar, i la
seua falta d’empatia emocional cap a la víctima. Els alumnes més aïllats socialment i
que tenen menys amics són més vulnerables a l’assetjament escolar, i és més probable
que es convertisquen en víctimes. D’altra banda, un clima escolar negatiu i unes pautes
de criança familiar massa autoritàries o permissives són factors que també afavoreixen
les situacions d’assetjament escolar. El desenvolupament d’intervencions davant
l’assetjament escolar, que siguen realment eficaços, requereix una clara conscienciació
prèvia de tota la comunitat educativa, assumint que es tracta d’un problema que afecta a
tots, i no només les víctimes, i davant del qual s’ha de mantenir una tolerància zero.
Entre les actuacions preventives destaquen la posada en marxa de programes de
mediació escolar, la millora de la participació d’alumnes i famílies en el centre escolar,
el desenvolupament d’activitats d’aprenentatge cooperatiu, i la implementació de
programes d’intervenció per a la potenciació de competències personals i socials en els
alumnes. Davant dels casos detectats, és fonamental oferir suport i protecció a la
víctima, i és aconsellable que els centres escolars disposen d’un protocol d’actuació.
6. Recomanacions per a la convivència amb adolescents

• Pares i professors han d’estar atents a possibles senyals d’alerta que poden
indicar l’existència d’una situació d’assetjament escolar. Davant d’aquests
senyals, cal parlar amb el fill (o alumne), i tractar d’esbrinar si hi ha algun
problema.

• És molt important la comunicació i la col·laboració entre les famílies i el centre
escolar, l’existència de reunions periòdiques amb els professors, i tractar de
conèixer no només el rendiment acadèmic dels fills sinó també el seu nivell
d’integració social a l’aula.
• Pares, professors i alumnes han de tenir una clara consciència de les greus
conseqüències que totes les formes d’assetjament escolar, siga físic, verbal o
relacional, tenen en la víctima, i mantenir una actitud de tolerància zero davant
qualsevol de les seues formes.
• El desenvolupament en els alumnes de competències socials, com ara les
habilitats de comunicació, les estratègies de resolució positiva de conflictes o
l’empatia, suposen una inversió en la qualitat de la convivència i en l’adequada
educació dels fills. Aquestes intervencions, preventives de l’assetjament escolar
i també d’altres problemàtiques durant l’adolescència (com, per exemple, el
consum de substàncies o els trastorns alimentaris), no són mai una «pèrdua de
temps», sinó, sempre que es facen adequadament, una de les millors inversions
en l’adequat desenvolupament psicosocial dels fills i els alumnes.
• L’assetjament escolar s’ha d’entendre com un problema que, quan es produeix,
afecta tota la comunitat educativa. És un problema de tots, i és responsabilitat de
tots actuar davant del problema i prevenir-ne l’aparició.
• Els pares i els professors poden donar suport a la posada en marxa de programes
de mediació escolar, i encoratjar-hi la participació dels alumnes, de manera que
aprenen sobre la resolució positiva dels conflictes i es genera una millora en la
convivència.
• És interessant per a pares i professors conèixer les característiques bàsiques de
l’aprenentatge cooperatiu i, sobretot, conèixer el seu potencial per a un major
desenvolupament cognitiu dels alumnes i per a afavorir la seua integració social.
•

És fonamental que pares i professors, davant d’un cas d’assetjament escolar,
oferisquen a la víctima, de manera ràpida i inequívoca, protecció i suport.

• La col·laboració entre famílies i professors ha de ser patent davant d’un cas
d’assetjament escolar. Cal evitar enfrontaments i actituds defensives, i treballar
junts per resoldre aquesta situació i evitar que reaparega.
• És aconsellable disposar i aplicar en els centres escolars un protocol d’actuació
davant dels casos d’assetjament escolar que incloga, a més de mesures
sancionadores, el desenvolupament de plans d’actuació que suposen un canvi en
la conducta de l’agressor o agressors.
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TEMA 4
ASSETJAMENT ESCOLAR
BULLYING

Prof. Aida Soriano

ASSETJAMENT ESCOLAR
1.
2.
3.
4.

Què és l’assetjament escolar?
Conseqüències de l’assetjament escolar
Factors que l’afavoreixen
Propostes d’intervenció

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?


Tota agressió d’un alumne a un altre

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?


Tota agressió d’un alumne a un altre

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?


Tota agressió d’un alumne a un altre

Una baralla o un insult puntual en què no hi ha
desigualtat de poder...
 Actes de vandalisme...
 Faltes de disciplina...


ÉS VIOLÈNCIA ESCOLAR, NO ASSETJAMENT

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ASSETJAMENT ESCOLAR
conducta de persecució física o psicològica feta per un
alumne (o grup) cap a un altre.


De manera reiterada
 La víctima no és capaç d’eixir


1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ASSETJAMENT ESCOLAR
conducta de persecució física o psicològica feta per un
alumne (o grup) cap a un altre.


De manera reiterada
 La víctima no és capaç d’eixir


Tipus de violència escolar:
- Intencionalitat del mal
- Persistència de la situació d’assetjament
- Desequilibri de poder

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
TIPOLOGIA
1) Físic: empentes, pessics, colps o pallisses, etc.
2) Verbal: insults, humiliacions, malnoms, etc.
3) Relacional/social: rebuig social, marginació,
rumors maliciosos, etc.


REITERATS

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
TIPOLOGIA
1) Físic: empentes, pessics, colps o pallisses, etc.
2) Verbal: insults, humiliacions, malnoms, etc.
3) Relacional/social: rebuig social, marginació,
rumors maliciosos, etc.


REITERATS


1.
2.

TIPOLOGIA
Directe: cara a cara (físic i verbal)
Indirecte: danyar relacions

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ACTIVITAT
 Tipus més freqüents (físic, verbal o relacional)
 % ESO víctimes d’agressió en l’últim curs






Física
Verbal
Relacional

Quin té més conseqüències negatives per a la
víctima?

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ACTIVITAT
 Tipus més freqüents (físic, verbal o relacional)
 % ESO víctimes d’agressió en l’últim curs






Física: 3,9
Verbal: 27,1
Relacional: 10,5

Quin té més conseqüències negatives per a la
víctima? TOTS, però... físic normalment
acompanyat de verbal i relacional també...

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ACTORS IMPLICATS
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ACTORS IMPLICATS

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ACTORS IMPLICATS

1. QUÈ ES L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
ACTORS IMPLICATS

https://www.thestonew
all.es/bullying-portener-dos-padres-gays/
(3,5’)

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT


Víctima (en funció de duració i intensitat)


Menor autoestima i benestar psicològic; més ansietat i
depressió, soledat, infelicitat, insomni, queixes somàtiques,
etc.

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT


Víctima (en funció de duració i intensitat)




Espectadors




Menor autoestima i benestar psicològic; més ansietat i
depressió, soledat, infelicitat, insomni, queixes somàtiques,
etc.

Por de ser un objectiu futur dels agressors

Agressors


Assumpció d’un comportament cada cop més problemàtic

Clima social/procés ensenyament-aprenentatge
 Desmoralització i desmotivació docents


2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT
Senyals d’alarma

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT
Senyals d’alarma
1. Rebuig/por d’anar a escola
2. Queixes somàtiques (sobretot abans d’anar escola)
3. Ansietat i nerviosisme
4. Reaccions emocionals inesperades
5. Insomni
6. Desesperança i pèrdua d’interès en activitats
7. Dificultats per a gaudir i manca d’energia
8. Soledat i aïllament
9. Verbalitzacions negatives sobre si mateix
10. Dificultats per a concentrar-se i mantenir l’atenció

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT
Què fer?

2. CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT
Què fer?
-

Parlar amb el fill/alumne. Esbrinar: com més prompte
es detecte, menors conseqüències.
És un problema de tots (intergrupal):
Víctima
- Agressor: pot anar perdent suports, interioritzar agressió
com a part del seu comportament, altres conductes de risc
- Espectadors: culpabilitat o vulnerabilitat
-

ACTIVITAT


Grups

Inventeu/conteu situació (inventada/real)
d’assetjament escolar
 Descriviu amb detall: exemples de situacions
concretes, pensaments, sentiments, si ho conten a
professors/pares, si pateixen, paper dels espectadors,
característiques víctima/agressors, situació
familiar/escolar, etc.
 Designeu representant del grup – un full + nombre
del grup.


3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.1 Factors socials i culturals

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.1 Factors socials i culturals
 Mitjans de comunicació i videojocs: observació
violència  insensibilització, imitació (herois).

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.1 Factors socials i culturals
 Mitjans de comunicació i videojocs: observació
violència  insensibilització, imitació (herois).



La família ha de regular el temps, l’ús adequat, i
influir en la interpretació d’imatges.

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3. 2 Factors familiars

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3. 2 Factors familiars
 Valors que transmet
 Estils educatius (autoritaris, permissius,
negligent)


Necessiten normes clares i adequades, afecte, suport

Conflictes freqüents (pares-fills, en parella)
 Formes de resoldre conflictes (p. ex., violència)
 Consum substàncies, problemes psicològics


3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baix rendiment acadèmic, poc
integrats en les dinàmiques escolars, reputació
rebel i transgressora, imatge de persona forta i
dominant.

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baix rendiment acadèmic, poc
integrats en les dinàmiques escolars, reputació
rebel i transgressora, imatge de persona forta i
dominant.


IDENTITAT: sense suport familiar i sense rendir
en l’escola...
 IDENTITAT PRÒPIA EN AMICS

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baix rendiment acadèmic, poc
integrats en les dinàmiques escolars, reputació
rebel i transgressora, imatge de persona forta i
dominant.


IDENTITAT: sense suport familiar i sense rendir
en l’escola...
 IDENTITAT

PRÒPIA EN AMICS

* En alguns casos víctima  agressor (encara que
normalment víctima passiva)

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baixa autoestima però... en funció de
faceta de la vida:
Baixa autoestima acadèmica i familiar
 Alta autoestima social (populars + manipuladors)
 Alta autoestima física (forts)


3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baixa autoestima però... en funció de
faceta de la vida:
Baixa autoestima acadèmica i familiar
 Alta autoestima social (populars + manipuladors)
 Alta autoestima física (forts)




EMPATIA: cognitiva i emocional

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Agressors: baixa autoestima però... en funció de
faceta de la vida:
Baixa autoestima acadèmica i familiar
 Alta autoestima social (populars + manipuladors)
 Alta autoestima física (forts)




EMPATIA: cognitiva (anticipa reacció) i emocional
(no sent patiment)

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.3 Factors personals
 Víctima: qualsevol alumne, però...







Més dèbils, els costa més defensar-se
Menys amics, solitaris, rebutjats
Menys autoestima, més vulnerables
Falta de HHSS
Trets físics o culturals diferents
Orientació sexual

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.4 Factors escolars

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.4 Factors escolars
 Clima escolar negatiu
 Manca de suport del professor
 Normes rígides/arbitràries i inconsistents
 Valors competitius i individualistes
 Agressió tolerada
 No es treballa acceptació, tolerància i respecte

3. FACTORS QUE L’AFAVOREIXEN
3.4 Factors escolars



A més alumnes aïllats  més probable assetjament
Manca de competències socials (resolució de
conflictes, assertivitat, escoltar els altres, treball en
grup, normes de convivència, etc.)

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.1 Necessària conscienciació de pares/mares,
professors/professores i alumnes

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.1 Necessària conscienciació de pares/mares,
professors/professores i alumnes
Problema greu intergrupal (no coses de xiquets):
responsabilitats de tots prevenció
 Totes les formes de violència
 Fomentar tolerància zero i conseqüències  Fomentar empatia emocional, normes
consensuades i valors de convivència


 Informar, sensibilitzar i conscienciar: xarrades,
seminaris o cursos + programes d’intervenció

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes
A. Programes de mediació
 Alumnes i professors formats
 No tots els conflictes
 Actitud i clima positiu de convivència  diàleg,
solució satisfactòria
 Assetjament = desequilibri  no mediació
VOLUNTARI + PART. ACTIVA + FLEXIBILITAT
CONFIDENCIAL I RESPECTE

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes
B. Canvis organitzatius
 Més participació en decisions (assemblees,
delegats)  pertinència i identificació  clima
positiu
 Normes consensuades  més compromís i
sensació justícia
 Més participació famílies  més rendiment,
autoestima, menys absentisme, millors hàbits
d’estudi i actituds cap a l’escola

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes
C. Activitats d’aprenentatge cooperatiu










Millora de col·laboració i integració
Perspectiva de l’altre
Comunicació interpersonal
HH coordinació i lideratge
Millor autoestima i rendiment
Actituds més favorables cap a l’escola
Raonament més elaborat
Escoltar altres perspectives
Solució de problemes

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes
C. Activitats d’aprenentatge cooperatiu
Característiques
Interdependència positiva: una part d’informació
Responsabilitat individual: no poden excloure
HH cooperatives: escolta, torns, coordinació, suport
Interacció cara a cara - Heterogeneïtat

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.2 Activitats i programes
D. Activitats i programes dirigits a
desenvolupar competències





Competències socials
HH comunicació
Estratègies d’afrontament
Integració social i escolar

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.3 Actuacions en casos detectats

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.3 Actuacions en casos detectats
 Rapidesa
 Suport familiar i escolar (protocol d’actuació)
Exemple protocol
1. Suport i escolta de la víctima. Protecció i comunicació direcció
2. Vigilancia
3. Informació diverses fonts
4. Informació famílies
5. Mesures disciplinàries segons reglament centre
6. Comunicació comissió de convivència (*)
7. Pla d’actuació
8. Comunicació pla a famílies
9. Seguiment i valoració

4. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
4.3 Actuacions en casos detectats
 Agressor: No sols càstig. També intervenció:
1.
2.





Supervisió i sanció (càstig)
Desenvolupament de conducta social apropiada
(reeducació)

Víctima: seguretat, suport psicològic,
entrenament (respostes assertives, evitació
situacions perilloses, demanar ajuda, etc.)
Espectadors: formes d’actuació

ACTIVITAT


Grups

Intercanvi de casos
 Pla d’intervenció (2 fulls).
 ENTREGA


Capítol 4. Part 2. El cyberbullying: quan la xarxa no és un lloc segur
Aquest capítol tracta, principalment, sobre una nova modalitat d’assetjament entre
infants i adolescents, coneguda com a cyberbullying (CB). Per a comprendre l’abast
d’aquest nou comportament que es produeix, sobretot, a través d’internet i del telèfon
mòbil, es comença definint el que és el CB, i quines característiques i quins factors
afavoreixen aquest assetjament. En el segon apartat del capítol, es presenta la incidència
d’aquest creixent problema mundial, i s’examina, en el tercer apartat, si hi ha un perfil
d’adolescents agressors i de víctimes de CB. En el quart apartat, s’exposen, a més del
CB, altres perills que hi ha a la xarxa i que afecten infants i adolescents cada vegada
més. En el cinquè apartat, s’indiquen alguns signes que alerten del perill que els nostres
fills puguen ser cibervíctimes o ciberagressors, i se suggereix què fer en cas de sospita
d’una situació de ciberassetjament. En el sisè apartat, s’assenyalen algunes pautes sobre
com intervenir i com prevenir els diferents perills a la xarxa. Finalment, el capítol acaba
amb un resum de les idees principals i algunes recomanacions per a pares i educadors.
1. Què és el cyberbullying?
La incorporació i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’ha
estès d’una manera tan ràpida i generalitzada a la nostra vida quotidiana que avui en dia
és difícil trobar en els països desenvolupats un adolescent que no tinga telèfon mòbil o
que no dispose d’un ordinador amb connexió a internet. Les TIC i les xarxes socials són
per als joves eines indispensables de comunicació i de relació interpersonal, mitjançant
les quals perceben i senten en tot moment que tenen la possibilitat de comunicar-se amb
els altres i fer-los partícips del que (els) passa en el seu món adolescent.
Els fills viuen cada vegada més en el WhatsApp (telèfon intel·ligent), a Tuenti,
Facebook o Twitter. Per això, no és d’estranyar que amb aquesta expansió a escala
mundial de les TIC entre els joves, i amb el seu maneig en edats cada vegada més
primerenques, aquests dispositius electrònics siguen usats també de manera inadequada
per alguns infants i adolescents, i també, com es veurà més tard, per alguns adults. El
telèfon mòbil (amb connexió a la xarxa o sense) i també internet poden ser eines que
s’utilitzen per a molestar i fer mal als companys. Per exemple, a internet es pot crear un
perfil fals d’un company que fa suposades confessions sexuals o insulta els altres.
També pel mòbil es poden enviar a tots els contactes imatges privades o vídeos robats
de la víctima.
En aquest sentit, el CB fa referència a un tipus d’assetjament entre iguals que consisteix
en l’enviament i o la publicació de textos, imatges nocives o cruels a internet o un altre
mitjà digital de comunicació, acció acomplida per un individu o un grup d’una manera
deliberada i repetitiva (Mason, 2008). Com s’indica en les dues últimes definicions del
següent quadre, un dels aspectes del CB que el diferencia d’altres comportaments
d’assetjament és que es tracta d’un assetjament que es fa entre iguals, és a dir, entre
infants, entre adolescents o entre joves adults. Agressor i víctima es troben en la mateixa
etapa evolutiva de la vida, siga la infància, l’adolescència o la joventut. Quan és un

adult que fa xantatge sexual per la xarxa a un adolescent o un xiquet, ja no parlem de
CB, sinó d’un altre comportament de ciberassetjament, anomenat grooming, que
s’explicarà també en aquest capítol.
— Una conducta agressiva i intencional que es repeteix de manera freqüent en el temps
mitjançant l’ús, per un individu o grup, de dispositius electrònics com el correu
electrònic, missatgeria instantània, xats, mòbils, sobre una víctima que no pot defensarse per si mateixa fàcilment (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell i Tippett, 2008).
— És l’enviament i acció de penjar textos o imatges nocives o cruels a internet o un
altre mitjà digital de comunicació, fet per un individu o un grup d’una manera
deliberada i repetitiva (Mason, 2008).
— És una conducta d’assetjament entre iguals en l’entorn TIC que inclou actuacions de
xantatge, vexacions i insults d’uns xiquets a altres xiquets (INTECO, 2009).
— Consisteix a utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
internet (correu electrònic, missatgeria instantània o xat, pàgines web o blogs), el
telèfon mòbil i els videojocs en línia principalment, per a exercir l’assetjament
psicològic entre iguals (Garaigordobil, 2011).

1.1.

Tipus de ciberagressions i característiques del cyberbullying

Com es pot veure en el quadre anterior, hi ha moltes maneres de fer mal als altres a
través de les TIC. Per a Willard (2006), les agressions més freqüents de CB entre infants
i adolescents són les següents: (1) fustigació: enviament repetit de missatges ofensius o
humiliants a la víctima; (2) denigració: enviament o difusió de rumors o informacions
falses sobre la víctima per tal de danyar la seua reputació o el seu cercle d’amistats; (3)
suplantació de la identitat: enviament de correus electrònics fent-se passar per la víctima
per tacar la seua reputació o per involucrar-la en problemes; (4) violació de la intimitat:
difusió de secrets, informacions o imatges compromeses de la víctima; 5) exclusió
social: exclusió deliberada i cruel de la víctima de grups en línia; (6) persecució a través
de les TIC: enviament repetit de missatges amenaçadors o intimidadors per tal de
provocar por real a la víctima. A aquesta llista de ciberagressions es pot afegir també
l’agressió coneguda amb el nom de pallissa feliç (happy slapping), que consisteix a
pegar violentament a una víctima, gravar la pallissa amb el mòbil i difondre-ho per
internet o pel mòbil.
A Espanya, Flores (2008) assenyala que les ciberagressions més habituals entre els
adolescents són: (1) pujar a internet informacions i imatges compromeses sobre la
víctima (reals o manipulades); (2) fer una pàgina web contra la víctima (on la voten, per
exemple, com la més lletja de l’escola); (3) crear un perfil fals sobre la víctima en una
xarxa social; (4) fer-se passar per la víctima deixant comentaris ofensius en fòrums o en
xats per a generar baralles; (5) donar d’alta l’adreça de correu electrònic de la víctima
en llocs compromesos perquè aquesta reba missatges de desconeguts; (6) canviar la clau

de correu electrònic de la víctima per a entrar en el seu compte; (7) provocar la víctima
perquè reaccione violentament i siga expulsada de les xarxes socials; (8) difondre
rumors falsos sobre la víctima perquè els altres la rebutgen i (9) enviar missatges
amenaçadors a la víctima per correu electrònic o missatgeria per a provocar-li angoixa.
Les formes d’intimidar i d’assetjar en el ciberespai són, per tant, molt variades i, com en
l’assetjament tradicional, poden agrupar-se al llarg d’un continu segons la gravetat que
té l’acció. En l’extrem més sever podrien incloure aquelles agressions que penalment
són constitutives d’un delicte, com ara les accions que van en contra de la integritat
moral de la víctima (injúries, calúmnies, amenaces, coaccions), o les que constitueixen
delictes contra la intimitat de la víctima, amb l’agreujant de difusió dels continguts de
privacitat més íntims de la persona. El fet és que moltes agressions tenen conseqüències
jurídiques que són desconegudes per als menors que les cometen, amb implicacions per
a les seues famílies de responsabilitat subsidiària. Així, per exemple, l’any 2010, un
jutge de Las Palmas va condemnar a pagar una indemnització de 5.000 euros el pare
d’un menor que va pujar una foto ofensiva d’una xiqueta de quinze anys a la xarxa
social Tuenti. La sentència va considerar responsable el progenitor per l’omissió del
deure de vigilància dels fills.
A més de les conseqüències jurídiques del CB, l’adolescent, en molts casos, no és
conscient de les greus conseqüències psicològiques que el seu comportament causa a la
víctima. L’enorme dany psicològic que provoca el CB es deu a moltes causes, entre les
quals hi ha l’anonimat de l’agressor. A diferència del que passa en l’assetjament escolar
en què la majoria de les vegades la víctima té al seu assetjador cara a cara, en el CB
l’agressor utilitza pseudònims o noms falsos per a agredir i intimidar la víctima. Per a la
víctima, l’ocultació de la identitat augmenta la seua indefensió: no sap realment a qui
s’enfronta, encara que la majoria de les vegades sospita o intueix qui són les persones
que l’estan assetjant. D’altra banda, l’anonimat propicia una major violència en
l’agressor i la continuïtat del seu comportament, perquè no està identificat, no actua cara
a cara, no percep de manera directa i immediata el dolor que provoca en la víctima, i no
és castigat pel que fa.
El sentiment d’indefensió i de vulnerabilitat en la víctima es veu augmentat, encara més,
per una altra característica del CB: el seu caràcter públic. Les humiliacions,
intimidacions o vexacions poden arribar a centenars, milers, milions d’espectadors, que
poden convertir-se, al seu torn, en nous agressors. La reputació social, tan important per
a l’adolescent, es veu molt afectada per aquest caràcter marcadament públic de les
ciberagressions. Tota l’escola, la família, el barri, la ciutat, pot veure, per exemple, els
insults i les acusacions falses que se li fan en la xarxa a un adolescent.
També, una altra característica molt perniciosa del CB, és la pèrdua de control del que
es difon per les TIC. No hi ha llocs segurs per a evitar les agressions públiques; aquestes
poden aparèixer en qualsevol lloc de l’escenari virtual i en qualsevol moment del dia
durant les 24 hores. Els missatges o les imatges difosos a internet o pel telèfon mòbil
poden recuperar-se i, per tant, reviure una vegada i una altra, cosa que fa que el dany de

l’agressió romanga en el temps, i amplie els efectes sobre la víctima. El dret a l’oblit no
existeix en la xarxa, de manera que la por de ser assetjat de nou amb les mateixes
imatges sempre és present. Un vídeo sexual d’un adolescent pot ser emmagatzemat a
l’ordinador de milers de persones i, diversos anys després, pujat de nou a la xarxa. El
que es publica a internet no desapareix mai; algú en qualsevol lloc del món ho pot tenir
guardat.
L’abast públic de les ciberagressions, la pèrdua de control sobre el material i, sobretot,
la humiliació personal i social produïda per la situació viscuda, pot ser tan forta que en
casos extrems, s’ha arribat a situacions dramàtiques de suïcidis, com els de Ryan Patrick
Halligan de tretze anys el 2003, Megan Meier de tretze anys el 2006, i Tyler Clementi
de divuit anys el 2010. Aquests tràgics desenllaços no només s’han produït als Estats
Units, sinó que també van ocórrer, l’any 2012, en diversos països: el Canadà, Holanda,
França i Itàlia. La canadenca Amanda Todd de quinze anys, unes setmanes abans de
llevar-se la vida, va pujar a YouTube un testimoni de la seua experiència de
ciberassetjament i d’assetjament escolar: My Story: Struggling, bullying, suïcidi and self
harm (La meua història: lluita, assetjament escolar, suïcidi i autolesió), en la qual
relatava el sofriment viscut des de feia diversos anys a conseqüència d’una foto que
s’havia fet a dotze anys davant de la càmera web per a una persona que havia conegut
per internet, i que aquesta va reenviar posteriorment i maliciosament als companys i
professors de l’adolescent. A partir d’aquí, Amanda es va veure atrapada en una espiral
sense eixida d’assetjament i ciberassetjament. També a Holanda, Tim Ribberink de vint
anys, assetjat per internet, deixava abans de suïcidar-se, una carta de comiat als seus
pares: «Tota la vida he estat assetjat i aïllat. Vosaltres sou fantàstics i espere que no us
enfadeu. Fins que ens tornem a veure». A Itàlia, Andrea S, un jove de quinze anys es va
penjar el novembre del 2012, a causa de les burles i els insults cruels sobre la seua
suposada homosexualitat que es van difondre en el seu perfil de Facebook. I l’agost de
l’any 2013, al Regne Unit, Hannah Smith, de catorze anys, assetjada amb missatges
anònims en ask.fm que li deien «pren lleixiu» o «agafa un càncer», es va penjar. El dia
abans de morir, Hannah va publicar un missatge en Facebook que deia: «Creus que vols
morir, però en realitat només vols ser salvat». També, el setembre del 2013, als Estats
Units, Rebecca Ann Sedwick, de només dotze anys, víctima d’insults continus a la
xarxa, abans de morir, va escriure a un company «saltaré, no aguante més».
2. Com és de freqüent el cyberbullying en la nostra societat?
Lògicament, a causa de les conseqüències tan greus que té aquesta nova forma
d’assetjament entre els infants i els adolescents, un interès creixent està a determinar
com és de freqüent el CB en la nostra societat. Els investigadors coincideixen a
assenyalar que la incidència del CB ha augmentat de manera molt important al llarg de
la primera dècada de segle XXI, i que continua creixent. Una de les principals raons que
expliquen l’augment d’aquest nou problema internacional en els països desenvolupats
és l’enorme expansió i l’alta disponibilitat de noves tecnologies (internet, mòbil) en la
societat actual, a les quals, per altra banda, els infants accedeixen a edats cada vegada
més primerenques.

Les recerques dutes a terme fins ara sobre la prevalença del CB no només són
relativament recents i, per això, encara insuficients, sinó que a més hi ha el problema
afegit que els investigadors han utilitzat diferents metodologies per a avaluar la
incidència d’aquest problema, amb la qual cosa, els resultats són diferents fins i tot dins
d’un mateix país. Aquesta manca de consens dificulta notablement les comparacions
d’investigacions tant dins d’un mateix país com entre països i cultures diferents.
Molts treballs han avaluat l’assetjament per internet, altres pel telèfon mòbil, i altres per
tots dos dispositius electrònics. També hi ha divergències entre els treballs pel que fa a
la mesura temporal utilitzada. Alguns han mesurat la prevalença del CB al llarg de la
vida, «haver patit assetjament alguna vegada», en l’últim mes, en els dos últims mesos, i
en l’últim any. Aquesta falta d’acord es produeix també en la mateixa conducta
mesurada. Així, mentre alguns autors avaluen l’assetjament cibernètic amb alguna
pregunta general: «Quantes vegades s’han clavat amb tu o t’han assetjat a través del
mòbil en els dos últims mesos?», «Algú t’ha perjudicat a través del Messenger?»; altres
mesuren de manera més específica els principals comportaments de CB, com ara
«penjar imatges humiliants de mi a internet», «m’han insultat o ridiculitzat amb
missatges o trucades pel mòbil».
Malgrat aquestes divergències, una aportació interessant que pretén resumir el conjunt
de dades existents sobre aquesta qüestió és la feta per Garaigordobil (2011), que
conclou el següent:
— La prevalença del CB varia significativament en els diferents països. S’han
evidenciat percentatges sostre superiors de victimització, tant ocasional com
sistemàtica, als Estats Units i Àsia (55%), enfront de la resta dels països americans
(22%), el Canadà (25%), Oceania (25%) o Europa (30%).
— En general, aproximadament entre un 40% i un 55% dels escolars estan implicats
d’alguna manera (víctimes, agressors, observadors), entre un 20% i un 50% diuen haver
estat víctimes en alguna ocasió, i entre un 2% i un 7% han estat assetjats sovint, i hi ha
variacions en funció dels països, les edats de les mostres utilitzades i el període de
temps sobre el qual se sol·licita informació.
— El nombre d’afectats de CB està creixent, ja que els estudis més recents troben
percentatges cada vegada més grans d’implicats.
— El ciberassetjament consisteix fonamentalment en missatges insultants i
amenaçadors (a través d’internet o el mòbil), així com en la difusió d’imatges (vídeo o
fotos).
— Com més gran és el nivell d’ús de les TIC, més gran és la probabilitat de ser víctima
i també agressor.
A Espanya encara no hi ha un volum suficient d’investigacions per a tenir dades
concloents sobre la prevalença del CB. Autors com Buelga, Cava i Musitu (2010) i
Buelga i Pons (2012) han trobat en els seus treballs que la prevalença tant de víctimes

com d’adolescents agressors se situa, respectivament, entre el 25% i el 30%. Pel que fa
als agressors, Calvete, Orue, Estévez, Villardón, i Padilla (2010) estimen que
aproximadament el 44% dels adolescents ha tingut algun comportament de CB al llarg
de l’últim any. Aquestes xifres semblen confirmar que el CB entre els adolescents està
més estès del que en principi podria semblar. No obstant això, per a no ser alarmista, cal
puntualitzar que la majoria dels adolescents agressors han assetjat els seus iguals de
manera ocasional (menys d’una vegada al mes), i només un petit percentatge ho ha fet o
ho fa de manera severa (més d’una vegada a la setmana).
3. Existeix un perfil de cibervíctimes i de ciberagressors?
A causa de la relativa novetat del CB, a diferència de l’assetjament escolar on hi ha una
llarga trajectòria investigadora, encara no hi ha cap treball ampli que tinga en compte el
conjunt de variables individuals, familiars i socials que podrien estar relacionades amb
el rol de cibervíctimes i el rol de ciberagressors. Els pocs treballs existents s’han centrat,
de moment, a analitzar les possibles diferències de sexe i d’edat entre aquests dos rols.
La majoria d’autors coincideixen a assenyalar que les xiquetes solen ser més víctimes
de CB i els xiquets més agressors. De fet, hi ha estudis en què s’ha observat el doble de
cibervíctimes entre les xiquetes, per la qual cosa es conclou que elles són el blanc
principal del CB. D’altra banda, alguns treballs indiquen també que les xiquetes
pateixen més assetjaments relacionals, és a dir, ciberagressions que pretenen provocar
un dany en el seu cercle d’amistats (mitjançant difusió de rumors, de secrets) o bé en la
seua percepció de pertinença a un grup (exclusió social), la qual cosa és congruent amb
el que passa també en l’assetjament escolar, tal com es comenta en el capítol
d’assetjament escolar.
Pel que fa als xiquets, més implicats en el paper d’agressor que de víctima, s’ha
constatat que assetgen més en comportaments de fustigació, de persecució, i de difusió
d’imatges degradants sobre la víctima. També s’ha observat que la freqüència de les
agressions comeses pels xiquets és més gran que la freqüència de les comeses per les
xiquetes. Els xiquets fan de manera més habitual ciberagressions (més d’una vegada a la
setmana), i les xiquetes de manera més ocasional (menys d’una vegada a la setmana).
Pel que fa a l’edat, l’etapa més crítica de victimització és l’adolescència primerenca (1214 anys), mentre que en l’adolescència mitjana (15-17 anys) s’observa una disminució
d’aquests comportaments (Buelga et al., 2010). Pel que fa als agressors, encara que els
estudis no són concloents, les investigacions semblen indicar que hi ha més agressors
entre els 15 i 17 anys que entre els 12 i 14 anys.
En conclusió, podem dir segons l’estat actual de les investigacions a Espanya, que les
xiquetes de 1r i 2n d’ESO són el grup d’adolescents més vulnerable per a ser víctimes
de violència a través de les TIC, mentre que els xiquets de 3r i 4t d’ESO, ho serien per a
participar com a agressors. Aquesta distinció entre sexe i curs és important per a
planificar i dissenyar estratègies de prevenció i d’intervenció més eficaces, adreçades
als més probables grups d’adolescents víctimes i agressors de CB.

4. Altres perills a la xarxa: sexting i grooming
A més del CB, hi ha altres perills a la xarxa, com ara el sexting i el grooming, que tenen
les seues pròpies particularitats i característiques diferencials respecte de l’assetjament
cibernètic entre els iguals.
4.1 Sexting
Què és el sexting? Etimològicament, el sexting és un neologisme anglès entre les
paraules sex (sexe) i texting (missatges de text de telèfons mòbils; SMS). Aquest
comportament consisteix en el fet que una persona es grava o es fotografia en postures o
actituds de caràcter sexual, i envia aquestes imatges per mòbil a una altra persona
(generalment, a la parella). Quan el fitxer que s’envia a través de la webcam o
l’ordinador, més que de sexting (encara que el terme més utilitzat continua sent sexting)
es parla de sex-casting.
Diversos estudis elaborats en països anglosaxons, els Estats Units, el Regne Unit,
Austràlia i Nova Zelanda, informen que la pràctica de sexting està de moda entre els
joves, sobretot, entre les xiquetes. Als Estats Units, un informe elaborat l’any 2008 va
indicar que gairebé un quart de les adolescents afirma haver enviat o publicat per les
TIC, fotos de si mateixes en actituds provocatives. En un informe posterior, es va
observar amb inquietud que el destinatari de les imatges de contingut sexual enviades
per les adolescents no eren exclusivament la parella, sinó que incloïa també una persona
que li agradava o que l’atreia en aquells moments, amics en general, el seu millor amic,
i fins i tot desconeguts.
A Espanya, l’informe de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació
(INTECO, 2011) va indicar que l’any 2010, 8 de cada 10 adolescents de 15 a 16 anys
disposava de telèfon mòbil propi, amb el qual la majoria (més del 88%) feia fotografies
que enviava a altres persones (48%) i publicava a internet (20%). També es va
assenyalar que el 4% dels joves de 10 a 16 anys declarava haver utilitzat el telèfon per a
fer-se a si mateix fotos o vídeos en una postura provocativa, i el 10% deien haver rebut
sense demanar-ho, imatges provocatives de xiquets o xiquetes coneguts.
Òbviament, les conseqüències tant immediates com a llarg termini d’enviar a altres
persones fotos o vídeos de contingut sexual més o menys explícit poden ser molt
negatives per a la persona que s’ha fotografiat o gravat. Les repercussions dependran, en
part, del contingut del material enviat, i també de la importància que la persona li done a
la seua privacitat. Aquestes imatges privades enviades com a regal a la parella, com a
senyal de flirteig, com una forma divertida de mantenir una relació de parella activa
sexualment, com un joc entre amics, com una prova de gosadia i maduresa, poden tenir
un desenllaç fatal per a la persona que ha enviat aquest material privat, perquè es pot
convertir en blanc de CB.

En un nanosegon, la difusió d’aquestes imatges íntimes per les TIC, pot passar a ser de
domini públic i causar un dany psicològic irreparable per a l’adolescent, tal com li va
passar a Jessica Logan, que va ser víctima de la venjança del seu ex-xicot, que va pujar
a la xarxa una foto d’ella nua que va circular entre centenars d’adolescents d’Ohio, la
seua ciutat natal. Durant mesos, Jessica va ser fustigada amb insults com «prostituta» i
«reina del porno» a MySpace i Facebook, amb el tràgic desenllaç del seu suïcidi.
En el moment en què una foto o un vídeo compromès ix del mòbil del propietari, es
genera una situació sense retorn de la qual ha de ser plenament conscient l’adolescent
que fa aquesta acció. El protagonista del material enviat no té mai les garanties per a
estar segur que l’ha enviat a una persona determinada ni que aquest material no serà
reenviat a altres en aquest moment o en el futur. La impossibilitat d’aturar la distribució
de les imatges i de preveure el que pot passar en el ciberespai amb aquest material
sexual més o menys explícit exposa a greus riscos els adolescents que fan sexting.
No és gens infreqüent que el jove que rep aquesta mena d’imatge picant la reenvie als
amics (els quals, al seu torn, poden reenviar-la a altres persones), bé per presumir, bé
com a venjança cap a l’exparella.
El cas és que la difusió de fotos o vídeos privats d’una persona sense el seu
consentiment, a més de causar un enorme dany psicològic en la víctima, és constitutiu
de delicte de violació de la intimitat i fins i tot pot ser un delicte de distribució de
pornografia infantil. Una altra dada preocupant relativa a les conseqüències
imprevisibles del sexting és el que ha revelat l’estudi de la internet Watch Foundation,
que va informar que l’any 2011 el 88% de les imatges i vídeos de caràcter sexual
produïts per joves i pujats a xarxes socials van ser capturats i publicats sense permís en
altres webs i, concretament, en pàgines de pornografia.
D’aquí ve que una de les tasques primordials en aquest segle XXI siga educar els
nostres infants i adolescents en l’ús correcte de les TIC. De fet, estudis recents
recomanen incorporar en el currículum escolar d’educació per a la salut el tema del
sexting, perquè s’ha comprovat que aquest comportament s’associa amb una major
probabilitat de comportaments sexuals de risc. Els adolescents que havien practicat
sexting, segons es va concloure en un estudi publicat l’any 2012 en la revista Pediatrics
eren més proclius a tenir més relacions sexuals de risc, incloent en aquestes pràctiques
el consum d’alcohol i de drogues abans de mantenir relacions sexuals i sexting. Però per
què fan sexting els joves? En el quadre següent es resumeixen alguns motius que
expliquen aquesta pràctica de risc entre els adolescents.
1) Confien plenament en la discreció, en l’amor etern per part del destinatari que rep
l’enviament. Viuen el present, sense pensar en el futur i sense tenir en compte que les
coses poden canviar molt ràpidament per diversos factors que escapen al seu control.
2) Senten una certa pressió de grup que els porta a executar actes i conductes per a
guanyar notorietat i acceptació, i els dispositius electrònics són un mitjà ideal a aquest
efecte. Aquest factor, afegit als canvis hormonals, pot generar situacions poc

recomanables.
3) L’exhibició de relacions sexuals o nus per part de persones comunes com ells són
abundants a la xarxa. Si poden veure qualsevol persona anònima en la seua intimitat a
la xarxa, això lleva importància i normalitza fins a un cert punt aquests comportaments.
4) Desconeixen les conseqüències que per a la seua vida pot arribar a tenir el fet que
aquesta imatge compromesa siga de domini públic.
5) La manca de percepció del risc juntament amb el sentiment d’invulnerabilitat (a mi
no em pot passar) que caracteritza l’adolescència i l’esperit transgressor desencadenen
certs desafiaments. En alguns casos resulta simplement divertit; en altres serveix per a
coquetejar o donar un altre contingut a una relació.
6) Pensen que una imatge guardada en el seu mòbil està segura i no s’imaginen que, a
més de ser enviades per la seua pròpia voluntat, aquesta imatge pot eixir del dispositiu
per un robatori, un error, una broma, una pèrdua.

D’altra banda, en el sexting el perill de difusió d’imatges sexuals pot produir-se també
amb el robatori o la pèrdua del telèfon mòbil, així com amb l’accés de tercers al
dispositiu tecnològic. En aquestes circumstàncies, pot ocórrer que l’adolescent siga
víctima de sextorsió: d’un xantatge econòmic o d’una altra mena a canvi de no publicar
aquest material compromès, que pot ser fet també per l’ex-xicot, o persona a qui anava
destinat inicialment el material. En alguns casos, el xantatge pot consistir a obligar la
víctima a continuar enviant a l’extorsionador més fotos o vídeos de caràcter sexual i, en
casos extrems, a obligar-la a tenir un encontre sexual. A França, el novembre de l’any
2012, un jove de divuit anys que s’havia despullat davant de la càmera web per a una
jove que havia conegut en una xarxa social va ser gravat per ella sense que ell ho sabera
i va esdevenir una víctima fatal de sextorsió, amb el desenllaç tràgic d’un suïcidi. La
jove li exigia 200 euros a canvi de no difondre aquest vídeo a la xarxa. «Tinc un vídeo
porno teu. Si no em dones 200 euros, et destruiré la vida».
4.2 Grooming
Una altra classe de xantatge sexual a través de les TIC, és el grooming. En aquest cas, i
a diferència del CB, l’assetjament ocorre entre un adult i un menor d’edat, i hi ha, per
tant, un enorme desequilibri de poder entre la víctima i l’agressor. El grooming és un
delicte penal a Espanya, contemplat en l’article 183b, que consisteix en accions dutes a
terme deliberadament per un adult per tal d’establir una relació i un control emocional
sobre un xiquet o xiqueta per a abusar sexualment del menor. Aquests fins sexuals
inclouen gairebé sempre l’obtenció d’imatges gravades del menor nu, la realització en
directe d’actes sexuals davant de la càmera web i, en alguns casos, forçar el menor a
tenir una trobada sexual amb l’agressor.

El grooming és un procés que sol durar setmanes, fins i tot mesos, i que sol passar per
les següents fases, encara que, com també es veurà, pot ser molt més ràpid:
(1) L’adult simula ser un menor en fòrums, xats o xarxes socials de xiquets i
adolescents per a contactar amb menors.
(2) L’adult, sota aquesta identitat falsa de ser un altre xiquet, comença a establir amb la
víctima llaços emocionals d’amistat i de confiança. Obté informacions personals i
íntimes del menor, que poden ser utilitzades per al xantatge posterior.
(3) En aquest clima d’amistat fictícia entre dos suposats xiquets o dos adolescents,
l’adult entabana el menor a fer «coses» sexuals de majors (fotografiar-se nu, posar nu
davant de la càmera web, etc.).
(4) Obtingudes les imatges íntimes del menor (gravades, si s’escau, sense que el menor
ho sàpia), l’adult procedeix, llavors, a la fase de xantatge. Li exigeix, a canvi de no
difondre aquestes imatges a la xarxa o als seus contactes (família, amics, coneguts), que
li proporcione vídeos o fotografies cada vegada amb més contingut sexual.
D’aquesta manera, el menor entra en una espiral d’abús sense fi: cada fotografia o vídeo
més i més compromès per al xiquet o adolescent, serveix a l’agressor sexual per a
amenaçar i continuar amb el xantatge. Una foto o un vídeo més o menys innocu al
principi pot ser, en molts casos, la causa d’un xantatge sense límit, del qual el menor no
sabrà com sortir perquè no té encara ni la maduresa psicològica ni els recursos socials
suficients per a saber solucionar problemes d’aquesta classe. Per això, és fonamental
l’educació preventiva, de manera que en el cas de qualsevol mena de ciberassetjament,
el xiquet o l’adolescent, educat en navegació segura, sàpia des del primer intent de
xantatge, què és el que ha de fer i a qui demanar ajuda en aquests casos. És important
que tinguen present que en situacions difícils sempre hi ha una persona gran (familiar,
educador, tutor, professor, entrenador, etc.) que, des de la posició d’adult, sabrà prendre
les mesures oportunes per a protegir-lo i garantir la seua integritat i seguretat.
Les tàctiques per a fer un xantatge a un infant o un adolescent són molt diverses, i
encara que el grooming sol passar per les quatre fases esmentades, l’extorsió també pot
ser molt més ràpida. Per exemple, l’agressor pot accedir directament a informacions o
imatges de la seua víctima usant la força (robatori de contrasenyes, per exemple) o
valent-se de terceres persones, i a partir d’aquí, començar el xantatge. La porta
d’entrada immediata per al xantatge pot ocórrer en el mateix moment en què un menor
accepta una simple petició d’amistat en una xarxa social. Amb la sol·licitud d’amistat,
hi ha un virus que infectarà l’ordinador del menor (per exemple, l’agressor pot dir-li:
soc un hacker i t’he ficat un virus a l’ordinador; si no vols perdre-ho tot, ensenya’m els
pits ja mateix). També pot incloure altres virus que capturaran i enviaran a l’agressor les
contrasenyes dels comptes privats del menor (i dir-li, per exemple: tinc la contrasenya i
em vaig fer passar per tu en el teu compte per a dir coses als xics, si no vols que ho faça,
has de...). La publicació de fotos en una xarxa pot ser la tàctica per a cometre

directament el xantatge (tinc fotos teues que he baixat de la xarxa social, i les publicaré
en pàgines X aportant el teu perfil, si no fas...).
Lamentablement, les estratègies i tàctiques del grooming són moltes i molt variades i,
constantment, en sorgeixen de noves, desconegudes fins llavors, com va passar l’any
2012 amb la primera detenció d’una persona que abusava de menors no per mitjà d’un
ordinador amb connexió a internet o d’un telèfon mòbil, sinó a través d’una consola de
videojoc Xbox. En el quadre següent, s’ofereix la notícia d’aquest succés.
Detenen un pederasta per assetjament sexual a 50 menors a través d’una consola
Un home de vint-i-vuit anys ha estat detingut a Sevilla per haver suposadament assetjat
sexualment a uns cinquanta menors utilitzant una consola de videojocs Xbox, ha
informat aquest dilluns la policia en un comunicat.
El detingut, identificat com a Ismael G.P., veí de Castilleja de Guzmán (Sevilla) i de
nacionalitat espanyola, contactava amb els xiquets que jugaven en línia i, després de
guanyar la seua confiança, feia que es despullaren davant seu. En casa del detingut,
s’han trobat milers de fotografies de menors i desenes de vídeos, han precisat els
mossos, que acusen l’home d’un delicte de corrupció de menors així com d’amenaces i
coacció. Segons la policia catalana, els fets es remunten a principis d’enguany quan un
menor de Lleida i un altre de Barcelona, respectivament d’onze i dotze anys, van
presentar una denúncia en què explicaven que una persona, que havia contactat amb
ells per internet, els obligava a mostrar els òrgans sexuals sota amenaça.
L’autor dels abusos utilitzava en la majoria dels casos una consola de videojocs Xbox
per a entrar en contacte amb els xiquets, i en altres ocasions les xarxes socials i un
programa de telefonia per internet, en els quals usava una falsa identitat. L’home es
guanyava la confiança dels menors, als quals duia a xats privats, i després els demanava
que li ensenyaren els genitals i, en alguns casos, que es masturbaren. Si els joves es
resistien a fer el que els demanava, els enviava missatges de veu i de text en què, per a
aconseguir els seus propòsits, els amenaçava de hackejar-los els equips informàtics o
difondre material fotogràfic que ja havia aconseguit. Els mossos han portat davant del
jutge diverses gravacions en què, assenyalen els policies, se sent clarament com el
detingut demana a un menor que li mostre els genitals, sense compassió davant les
llàgrimes de la víctima, que plora i es nega en diverses ocasions, i com l’amenaça.
Segons la policia, el detingut ja tenia antecedents per fets similars i ell mateix, en
diverses pàgines d’internet, reconeix que és un pederasta actiu, s’autodefineix com «el
major i més famós pedòfil d’Europa», i afirma que des de fa anys manté relacions
sexuals amb menors d’entre set i onze anys.

En definitiva, en aquesta creixent societat tecnològica, són necessaris nombrosos
esforços per a erradicar no només aquest insidiós ciberassetjament sexual, sinó

qualsevol mena d’assetjament cibernètic que, en definitiva, danya profundament el
benestar i l’ajust psicològic i social dels xiquets i els adolescents.
5. Alguns aspectes que alerten dels perills a la xarxa
Una qüestió molt important per als pares i els educadors és saber si hi ha signes que
poden ajudar-los a detectar si un xiquet o un adolescent està sent víctima o és agressor
de ciberassetjament. En el cas del CB, atès que la majoria de les vegades hi ha una
continuïtat entre el que passa en el context escolar i el que passa a la xarxa, molts
símptomes o indicadors d’assetjament escolar són els mateixos per al CB. Com diu
l’autora canadenca Li (2007), el CB és un problema vell (l’assetjament escolar o
bullying) en un envàs nou (les TIC).
Alguns signes que evidencien que el xiquet o adolescent és víctima de CB són la por i
l’evitació que incomprensiblement sembla tenir ara pel que fa al mòbil i ordinador.
Així, senyals indicatius de CB són espantar-se en rebre una trucada al mòbil, posar-se
nerviós en encendre l’ordinador o el mòbil, o sobresaltar-se exageradament quan algú
entra en la seua habitació sense avisar. Un altre comportament que també pot alertar els
pares és deixar d’utilitzar l’ordinador i el mòbil. En aquestes edats, l’ordinador i el
mòbil són objectes imprescindibles en la vida diària, i molts adolescents són fins i tot
incapaços d’eixir de casa sense el mòbil. Els problemes, com s’ha vist en capítols
anteriors, es manifesten també per altres símptomes més generals, com estats de tristesa
sense causa aparent, mals de cap o trastorns de la son. En el quadre següent es
resumeixen els principals signes o indicadors, freqüents en les víctimes i que poden
ajudar els pares a detectar si un infant o adolescent està sent víctima de CB.
• Rebre trucades o missatges de text al mòbil que el posen nerviós i l’espanten.
• Canviar bruscament d’humor quan mira el mòbil, correu electrònic, xarxes socials,
etc.
• Espantar-se quan se li diu que té una trucada o un missatge.
• Amagar el que està fent a l’ordinador (aquest comportament també el fa l’agressor i
no només la víctima).
• Alterar-se si s’entra sense avisar en la seua habitació o en un altre lloc de la casa,
mentre està amb el mòbil o ordinador (això també ho fa l’agressor).
• Enfadar-se o trastornar-se si se li agafa el mòbil o s’accedeix al seu ordinador
(l’agressor té també una reacció violenta en aquesta situació).
• Tenir por de connectar-se a internet.
• Deixar-se oblidat sovint el mòbil.
• Peticions de diners sense motiu justificat (pot ser víctima de xantatge i d’amenaces).

• Renúncia a jugar o a estar amb els amics de sempre.
• Por d’eixir de casa, retraïment social.
• Mals de cap, de panxa o d’una altra classe (causa injustificada).
• Pors irracionals, canvi de caràcter.
• Estats de tristesa sense causa aparent, ràbia.
• Trastorns de la son i trastorns de l’alimentació.

Pel que fa a l’agressor, hi ha també senyals que indiquen que l’adolescent pot estar
agredint els companys a través de les TIC. Alguns d’aquests senyals, que es resumeixen
en el quadre següent, poden ser: fer un ús excessiu de l’ordinador i del mòbil, tenir un
comportament agressiu quan s’està utilitzant els dispositius electrònics, amb la
verbalització, per exemple, de comentaris ofensius sobre algú, mostrar absència
d’empatia davant el dolor i sofriment dels altres, i en general, ser agressiu en el tracte
diari amb els altres.
• Fer un ús excessiu de l’ordinador o del mòbil.
• Preferir estar a casa amb l’ordinador que eixir amb els amics.
• Observar en ell comportaments agressius o comentaris ofensius mentre està utilitzant
els dispositius electrònics.
• Tenir oberts molts comptes amb noms falsos en tota mena de xarxes socials.
• Dir moltes mentides per a justificar comportaments estranys que s’han observat en les
TIC (per exemple: trucades curtes i repetides a un mateix número en hores nocturnes o
hores escolars).
• Ser agressiu en el tracte diari amb els altres, amb tendència a enfadar-se ràpidament i
sense motiu aparent.
• Mostrar absència d’empatia davant del dolor i el sofriment dels altres.
• Tenir diners o objectes que no són seus i dels quals no pot justificar la procedència
(els poden haver obtingut amb amenaces i coacció per assetjament).

5.1 Com actuar si se sospita d’una situació de ciberassetjament?
Si es detecten alguns d’aquests signes o senyals d’alerta en el xiquet i adolescent, és
fonamental parlar amb el menor. Per això, els pares, tutors o persones significatives per
al menor s’ha d’involucrar en la situació i esbrinar realment el que està passant i què és

el que li està generant, en el cas de la víctima, angoixa i preocupació excessiva. L’adult
ha de tenir una actitud serena i calmada, i comunicar al menor que, siga el que siga el
que el preocupa, intentarà buscar una solució i ajudar-lo. Per exemple pot dir-li: «és
molt probable que d’internet i de mòbils sàpies més que jo, però en la vida real jo sé
com se solucionen els problemes, confia en mi». És possible que una situació inicial
haja pogut ser provocada, en certa manera, per l’adolescent, com és el cas del sexting, i
que la vergonya d’aquest acte el bloquege i que vulga evitar que els pares o les persones
adultes del seu entorn vegen la foto o vídeo sexual. Per això, cal transmetre clarament
un missatge de suport incondicional, siga quina siga la circumstància que l’ha portat a la
situació actual. Si confia en els adults i explica el que li està passant, l’adult no ha de
renyar ni castigar ni fer-lo sentir culpable pel que succeeix. Ara el principal és intentar
solucionar junts el problema, comptant sempre amb l’adolescent (serà informat del que
s’està fent i del que es farà per a resoldre la situació).
També es pot donar la circumstància que siga el mateix xiquet o adolescent el que es
dirigisca a l’adult demanant-li ajuda de manera directa o indirecta. En aquesta situació,
cal estar alerta i prestar atenció al que el xiquet o adolescent intenta dir i no restar
importància a les seues queixes. El més probable és que li haja costat un gran esforç
explicar el que li passa i expressar com se sent, i per això espera atenció, comprensió i
sobretot ajuda de l’adult. Si el problema l’haguera pogut solucionar per si mateix o amb
l’ajuda dels seus amics, no hauria recorregut a l’adult. Si demana ajuda, és perquè
confia en aquesta persona, la qual cosa és molt important per a aturar des del
començament una situació de ciberassetjament, que, lamentablement, en cas de no rebre
ajuda adulta, pot repetir-se i ser de llarga durada quan el xiquet o adolescent no ho
comunica i ho oculta, creient que per si mateix podrà eixir del problema. Això és
especialment complicat quan el xiquet o adolescent és víctima de grooming.
6. Què fer i com prevenir els perills en la xarxa?
6.1.

Com intervenir en situacions de ciberassetjament?

En cas d’haver detectat o de ser coneixedor d’una situació de ciberassetjament, la
pregunta que sorgeix, inevitablement, és: quines són les mesures que s’han d’adoptar
per a aturar el ciberassetjament? En principi, aquestes mesures dependran de la gravetat
de les agressions que s’estan cometent a través de les TIC. Si es tracta de grooming,
d’un delicte sexual comès per un adult a un menor, cal denunciar ràpidament els fets
davant les forces i cossos de seguretat de l’Estat, perquè protegisquen immediatament el
menor de la situació de risc a la qual està exposat, i s’inicien les indagacions per a
detenir l’agressor sexual, que possiblement està agredint molts altres xiquets a la xarxa.
De qualsevol manera, en tota situació de ciberassetjament detectada, és important
guardar i facilitar les proves de l’assetjament a les autoritats competents: converses,
captures de pantalles, gravacions, anotació de la direcció web en la qual s’allotja un
determinat contingut injuriós, etc. No s’han d’esborrar ni destruir aquestes proves, ni
tampoc s’ha de respondre a les provocacions de l’assetjador, perquè això és
competència de la policia.

Una primera mesura de seguretat que han de prendre els pares i els educadors és la de
blocar qualsevol mena de relació de l’adolescent amb l’agressor. La majoria dels
dispositius electrònics tenen funcions que permeten blocar electrònicament missatges de
text, correus electrònics i imatges procedents de persones concretes. Les xarxes socials
disposen també d’una opció amb la qual es pot blocar una persona determinada perquè
aquesta no puga trobar la víctima en fer cerques ni tampoc puga veure el seu perfil ni
enviar missatges o correus a la víctima. També, a les xarxes socials, a més del blocatge
d’usuaris no desitjats, hi ha un botó per a fer denúncies que atenen directament i amb
molta efectivitat els administradors de la pàgina. Es pot denunciar qualsevol perfil,
missatge, grup, esdeveniment, recurs compartit, nota i foto, injuriosa, difamatòria o
degradant. L’adolescent que rep a Facebook, per exemple, un missatge insultant al seu
correu, pot denunciar aquest missatge fent clic en el botó «denuncia el correu no
desitjat» que apareix a la part superior del missatge.
Els administradors de les xarxes socials revisen i comproven amb rigor tots els elements
denunciats, i retiren, si s’escau, els continguts que no respecten les condicions d’ús de
cada plataforma digital, entre les quals, per exemple, hi ha la terminant prohibició
d’usar el servei per a injuriar, difamar, intimidar, amenaçar, violar la pròpia imatge o
assetjar altres usuaris. D’aquesta manera, usant els botons de blocatge i de denúncia en
la mateixa plataforma digital on estan allotjats els continguts difamatoris o degradants,
els adolescents, pares i educadors poden actuar de manera ràpida i eficaç perquè
s’eliminen aquests continguts i parar la propagació de l’assetjament cibernètic a la
xarxa. A això s’afegeix que els pares i els educadors poden denunciar directament a les
autoritats competents el ciberassetjament patit perquè aquestes s’ocupen d’aquestes
diligències i d’altres concernents a les mesures reparadores per a la víctima (i
l’agressor).
6.2.

Com prevenir els perills a la xarxa?

La prevenció dels perills a la xarxa ha de dirigir-se, principalment, a tres grups: infants i
adolescents, família i escola. Pel que fa als joves, és fonamental que aprenguen a tenir
comportaments responsables en l’ús de les noves tecnologies. Aprendre a navegar amb
seguretat, respectant els altres com en la vida diària, és la primera tasca que s’ha de fer
per a tenir un ús positiu i saludable de les TIC. És molt important conscienciar els joves
sobre el que fan a internet, ja que en moltes ocasions no són conscients de les
repercussions psicològiques i legals que tenen les seues accions sobre els altres
companys, sobre si mateixos o sobre la seua família.
La família té un paper molt important per a prevenir els perills a la xarxa dels seus fills.
De la mateixa manera que els pares s’interessen pel que fan els fills quan ixen de casa,
han interessar-se pel que fan els fills a casa. El perill no és sols fora de casa, sinó ara
amb les TIC, també és dins. Els pares han de conversar amb els fills per a saber què és
el que fan quan naveguen per internet: quines pàgines visiten, amb qui parlen i sobre
quins temes. Des d’aquesta perspectiva, cal augmentar entre els pares el coneixement
sobre les noves tecnologies per a facilitar el diàleg amb els fills i reduir, d’aquesta

manera, la bretxa digital que els en separa. Aquesta bretxa digital implica que els fills
saben més que els pares sobre les noves tecnologies o TIC.
És molt recomanable que els pares i els educadors parlen amb els fills i els alumnes
sobre els perills d’internet, i que insistisquen que a la vida real no es donen dades
personals ni informació privada a persones que no són de confiança ni s’és amic del
primer que t’ho demana, de manera que tampoc no s’ha de fer a internet. És important
advertir dels perills d’acceptar peticions d’amistat i arxius de desconeguts, que poden
contenir, a més, virus que permeten a l’agressor entrar a l’ordinador de la víctima,
accedir a la seua informació i els seus contactes, i fins i tot administrar per control remot
la càmera de l’infant o adolescent.
És convenient revisar amb el fill la llista dels contactes i restringir-la a amics i
companys veritables, i no acceptar amics d’amics o persones que han estat conegudes en
xarxes socials. Els pares també han de conscienciar els fills sobre els perills que té pujar
a les xarxes socials fotos i vídeos personals tant d’ell com dels amics. Han de ser
conscients que tot el que un puja a internet, encara que estiga restringit només als
contactes personals del menor, pot ser copiat, desat i reenviat pels seus contactes, tant
ara com en el futur. L’adolescent ha de tenir clar que el que hi ha a la xarxa és molt
difícil d’esborrar, i ha de pensar en quanta gent pot arribar a veure fotos o vídeos que ell
no voldria que es feren públics. Una foto suposadament divertida avui per a l’adolescent
de setze anys pot no ser-ho en absolut quan aquest en tinga trenta i haja aconseguit una
certa reputació professional.
Les mares i els pares han de transmetre clarament al fill que, davant de qualsevol mena
de missatges o d’imatges molestes a internet o pel mòbil, poden acudir a ells a cercar
consell i ajuda. La vergonya de les seues pròpies accions a través de les TIC, la por de
ser castigat, renyat o, simplement, que els pares li lleven internet o el mòbil, pot
contribuir a fer que el fill oculte el que li passa i patisca en silenci situacions cada
vegada més insostenibles i prolongades de ciberassetjament. És molt important que els
pares (o altres adults significatius) siguen percebuts pels fills com una font
incondicional de suport social, que facilita a casa el diàleg i la comunicació.
D’altra banda, com a mesures de prevenció general, és preferible que l’ordinador estiga
situat en una sala comuna de la casa, i no a l’habitació de l’infant. En cas que
l’ordinador dispose d’una càmera web externa, sempre que no s’utilitze cal
desconnectar l’aparell per mesures de seguretat, i si la càmera web està incorporada a
l’ordinador, es recomana tapar-la amb alguna etiqueta o adhesiu. A més, l’ordinador, i
ara els mòbils, han d’incorporar un potent antivirus (amb tallafoc i programes antiespia)
que ha de ser actualitzat periòdicament. Així mateix, és recomanable canviar sovint les
claus d’accés als comptes privats, utilitzar contrasenyes fortes (combinant xifres, lletres
i altres caràcters), i no obrir mai adjunts o enllaços directes de persones que no són de
confiança.
Altres mesures de prevenció que són recomanables, sobretot per als pares amb xiquets
més menuts, és activar un programa de control parental a l’ordinador. El control

parental permet establir, d’una banda, límits de temps que impedeixen que els xiquets
inicien una sessió durant les hores especificades, i, de l’altra, inhabilita l’accés a
programes i llocs específics que impedeixen que els xiquets puguen entrar en aquests
continguts bloquejats.
En definitiva, informació, conscienciació i educació en l’àmbit familiar i escolar sobre
l’ús responsable de les noves tecnologies són els pilars en què es basa la prevenció de
tota classe de ciberassetjament. En un món ple de tecnologia, on sense eixir de casa els
fills estan exposats cada vegada més a perills reals a la xarxa, el paper dels pares és
fonamental, no només per a evitar en els fills comportaments tan perillosos i inadequats
com el CB, el sexting i el grooming, sinó també com a agents de socialització per a
potenciar l’ús positiu i saludable de les noves tecnologies que, certament, ben
manejades, són molt útils i beneficioses per als infants i adolescents i, en definitiva, per
a aquesta societat de segle XXI.
7. Resum
El CB és un comportament abusiu de maltractament entre iguals a través de les noves
tecnologies, que comporta una situació d’humiliació i de desemparament en la víctima.
El CB es classifica en diverses maneres d’agressions: fustigació, denigració de la
persona, suplantació de la identitat, violació de la intimitat, exclusió social i persecució
a través de les TIC. A més del CB, els joves estan exposats a altres perills a la xarxa:
sexting i grooming. El sexting consisteix en el fet que una persona es grava o es
fotografia en postures o actituds de caràcter sexual i envia aquestes imatges pel mòbil a
una altra persona. Aquesta pràctica perillosa de coqueteig s’ha posat de moda, sobretot,
entre les xiquetes adolescents. Un altre perill important en la xarxa que atempta contra
la seguretat i la integritat del menor és el grooming, que consisteix en accions fetes
deliberadament per un adult per tal d’establir una relació i un control emocional sobre
un xiquet i abusar-ne sexualment.
8. Recomanacions per a la convivència amb adolescents
• Els pares i els educadors han d’augmentar el coneixement sobre les noves
tecnologies, ja que per primera vegada els adolescents (i fins i tot els xiquets)
saben més que ells sobre una cosa que afecta la seua vida diària. Aquesta bretxa
digital impedeix a molts pares controlar adequadament l’activitat cibernètica
dels fills.
• A més d’aquesta formació general en noves tecnologies, és important que els
pares, educadors i menors coneguen les diferents formes i tipus de
ciberassetjament, així com les conseqüències jurídiques i psicològiques
d’aquests comportaments de ciberassetjament sobre la víctima, sobre l’agressor,
i sobre la seua família.
• Cal que els pares, els educadors i els menors mostren una actitud de tolerància
zero davant de qualsevol classe de conducta de (ciber)assetjament.

• És fonamental que els pares sàpien el que fan els fills a internet. Creure que
perquè són a casa, a l’habitació, estan fora de perill, no sempre és cert si utilitzen
un dispositiu tecnològic amb connexió a internet. Els programes de control
parental, a més del coneixement directe dels pares sobre el món virtual en què
navega el fill, ajuden a prevenir i a reduir el ciberassetjament.
• És imprescindible que els pares i els educadors parlen amb els xiquets i
adolescents sobre els perills d’internet, ensenyant-los a tenir un comportament
responsable en l’ús de les tecnologies. El que no es fa en la vida real tampoc no
es fa a internet (donar dades personals a persones que no són de confiança,
parlar i convidar desconeguts, molestar i intimidar els altres, despullar-se davant
de les persones, etc.).
• És molt important que els dispositius tecnològics utilitzats tinguen un bon
antivirus, actualitzat periòdicament. També és recomanable canviar sovint les
claus d’accés als comptes privats de les xarxes socials. La contrasenya ha de
tenir un cert nombre mínim de caràcters, i estar composta de xifres i lletres
majúscules i minúscules.
• És fonamental que els pares transmeten clarament a l’infant i a l’adolescent que
davant de qualsevol mena de missatges o imatges molestes a internet o pel
mòbil, han d’acudir a ells a buscar consell i ajuda.
• És primordial que els menors tinguen consciència que no han de fer mai res que
els incomode en les TIC, i que si ja han fet alguna cosa inadequada, els adults
els ajudaran a aturar un problema que, si no se sap aturar temps, pot ser cada
vegada més greu.
• Cal que els pares i la resta d’adults importants en la vida de l’adolescent siguen
percebuts per aquest com una font incondicional de suport que sempre hi és i hi
serà quan se’ls necessite.
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TEMA 4

CIBERASSETJAMENT
CYBERBULLYING
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CIBERASSETJAMENT
1.
2.
3.
4.

Què és?
Freqüència en la nostra societat
Perfils?
Altres perills en la xarxa
1.
2.

5.
6.

- CYBERBULLYING

Sexting
Grooming

Senyals d’alerta
Què fer i com prevenir-lo?

Les noves tecnologies
en l’actualitat

Abans

Després

Dependència a les noves tecnologies
Ús de les noves tecnologies
Centralitat extraordinària en les nostres vides

Dependència

Quantes hores al dia passeu
en les xarxes socials?
Com t’imagines si estiguéreu
un mes sense ordinador i
sense mòbil?

Les noves tecnologies
AVANTATGES

DESAVANTATGES

1. QUÈ ÉS?

1. QUÈ ÉS?

Conducta agressiva i intencional entre iguals que es repeteix
sovint en el temps per mitjà de l’ús, per un individu o grup,
de dispositius electrònics sobre una víctima que no pot
defendre’s fàcilment per si mateixa

1. QUÈ ÉS?
1º
2º
3º

• Intenció de fer mal físic
o psicològic
• Reiteració de la
conducta
• Desequilibri de poder:
víctima impotent per a
eixir de la situació per
si sola.

1. QUÈ ÉS?
Assetjament
tradicional
“Un vell problema
en un nou envàs”
(Li, 2007)

1º
2º
3º

Bullying

Cyberbullying

• Intenció de fer mal físic
o psicològic
• Reiteració de la
conducta
• Desequilibri de poder:
víctima impotent per a
eixir de la situació per
si sola

1. QUÈ ÉS?
• Intenció de fer mal físic
Assetjament
psicològic
1ºentreovictimització
En tradicional
molts casos: continuïtat
escolar i assetjament cibernètic, de manera
• Reiteració
de la
que els problemes de l’adolescent
en la seua
“Un vell problema
conducta
vida real es traslladen i2º
continuen
en espais
en un nou envàs”
virtuals
(Li, 2007)
• Desequilibri de poder:

víctima impotent per a
eixir de la situació per
sí soles

3º
Maltractament en escola
Maltractament en espai virtual

= Maltractament les 24h del dia
Bullying

Cyberbullying

1. QUÈ ÉS?
Conseqüències (encara més) devastadores
psicològicament que l’assetjament tradicional

1. QUÈ ÉS?
AGRESSIONS MÉS FREQÜENTS




Willard (2006)
1. Missatges ofensius o humiliants
2. Difusió de rumors o informacions falses
3. Suplantació d’identitat
4. Difusió de secrets, informació, imatges, etc.
5. Exclusió social (grups virtuals)
6. Amenaces
* Happy slapping: pallissa + difusió per internet
Flores (2008) – Espanya:
1. Informacions o imatges compromeses
2. Pàgina web contra la víctima (més lletja)
3. Crear perfil fals
4. Suplantar identitat
5. Correu de la víctima en llocs compromesos, etc.

1. QUÈ ÉS?
Implicacions per a família

Un jutge de Las Palmas va condemnar a pagar una indemnització de 5000 € el
pare d’un menor que va pujar una foto ofensiva d’una xiqueta de 15 anys a
Tuenti (2020). La sentència va considerar culpable el progenitor per l’omissió
del deure de vigilància dels fills.

1. QUÈ ÉS?
CARACTERÍSTIQUES

1. ANONIMAT DE L’AGRESSOR
2. AMPLITUD AUDIÈNCIA – DIFUSIÓ MASSIVA
3. IMPOSSIBILITAT DE FUGIR
4. REPRODUCCIÓ DE L’AGRESSIÓ “AD INFINITUM”

1. ANONIMAT DE L’AGRESSOR
Nicks, pseudònims: no és experiència cara a cara
Agressor: anonimat/invisibilitat afavoreix la
violència/agressivitat, i també impunitat de l’agressor
No hi ha percepció directa i immediata del mal infligit: no es veu el dolor de la
víctima, la qual cosa propícia la violència (crueltat dels actes)

Víctima: no sap realment a qui s’enfronta:
augmenta indefensió i desemparament
http://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI

Agressions tecnològiques arriben a un nombre molt gran
d’espectadors.
Agressions són de
caràcter públic i
menys privat:
Augmenta humiliació i
indefensió de la
víctima: linxament
públic: Reputació
social molt danyada

3. IMPOSSIBILITAT DE FUGIR
En qualsevol
lloc

A qualsevol hora

Ciberpresència: l’insult, la vexació, la imatge pot
aparèixer en qualsevol lloc de la xarxa (xat, fòrums,
pàgines, missatges) i telèfon mòbil, i en tot moment:
les 24 h del dia.
La víctima no està mai segura de rebre agressions
(noves o les mateixes).

Agressió pot ser reproduïda i reenviada una
vegada i una altra.
No hi ha possibilitat de controlar l’agressió
(fins que no es prenen mesures judicials*):
La víctima no pot esborrar
ni evitar les agressions.

Amanda Todd (Canadà) – 15 anys.
https://www.youtube.com/watch?v=jDvKm_5QbHA&
bpctr=1603891453

2. FREQÜÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT

2. FREQÜÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT



Diferències per països
En general... 40-50% escolars implicats (agressors, víctimes o
observadors)



20-50% víctimes en alguna ocasió
2-7% de forma reiterada



Nombre d’afectats està creixent



Més ús de TIC  més probabilitat de ser víctima/agressor

2. FREQÜÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT



Diferències per països
En general... 40-50% escolars implicats (agressors, víctimes o
observadors)



20-50% víctimes en alguna ocasió
2-7% de forma reiterada



Nombre d’afectats està creixent



Més ús de TIC  més probabilitat de ser víctima/agressor



A Espanya...



25% víctimes
30% agressors (44% algun comportament de CB en l’últim any).

2. FREQÜÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT



Diferències per països
En general... 40-50% escolars implicats (agressors, víctimes o
observadors)



20-50% víctimes en alguna ocasió
2-7% de forma reiterada



Nombre d’afectats està creixent



Més ús de TIC  més probabilitat de ser víctima/agressor



A Espanya...



25% víctimes
30% agressors (44% algun comportament de CB en l’últim any).
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Falta investigació… variables individuals,
familiars i socials
Xiques de 12-14 anys = víctimes
 Xics de 14-16 anys = agressors (i més freqüència)
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Una persona es grava o fotografia en
postures/actituds sexuals i envia (parella)
- EUA ¼ han enviat
- Espanya 4% envia* // 10% rep
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Imatge de domini públic
 No retorn
 Delicte (pornografia)




88% de les imatges i vídeos autoproduïts i pujats a XXSS 
capturat i publicat sense permís en pàgines de pornografia
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SEXTING
Per què ho fan? Per què envien?
Confien
Pressió grupal  acceptació
Canvis hormonals
Normalitat (molts casos en la xarxa)
No coneixen conseqüències
Sentiment d’invulnerabilitat
Diversió, lligar
No pensen en robatoris, errades, bromes, sextorsions...
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Accions deliberades per un adult per a establir
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Accions deliberades per un adult per a establir
una relació i control emocional sobre un menor,
per a abusar-ne sexualment.
Fases
1.
2.
3.
4.

Adult simula ser menor
Relació d’amistat i confiança – informació personal
Demana fotografies sexuals, càmera web, etc.
Xantatge
 Espiral d’abús sense fi

4. ALTRES PERILLS EN LA XARXA
GROMMING




Accions deliberades per un adult per a establir
una relació i control emocional sobre un menor,
per a abusar sexualment d’ell/ella.
Fases
1.
2.
3.
4.

Adult simula ser menor
Relació d’amistat i confiança – informació personal
Demana fotografies sexuals, webcam, etc.
Xantatge
 Espiral d’abús sense fi
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VÍCTIMES

Posar-se nerviós al rebre
cridaes o missatges al
mòbil..

Canviar d’humor quan
mira mòbil, correu
electrònic, xarxes socials.

Ocultar o amagar el que
està fent en
l’ordinador/mòbil.

Tenir por de connectar-se a
internet, deixar-se oblidat
sovint el mòbil.

Enfadar-se o trastornar-se
si se li agafa el mòbil o
s’accedeix al seu ordinador

Alterar-se si s’entra sense
avisar en la seua habitació,
mentre està utilitzant el
mòbil o l’ordinador.

Mal de cap o panxa

Tristesa

Insomni i trastorns
de l’alimentació

5. SENYALS D’ALERTA

AGRESSORS

Ús excessiu
d’ordinador o mòbil

Comptes amb noms
falsos a XXSS

Comportaments
estranys amb TIC
(moltes telefonades
curtes i repetides, o
a la nit)

Agressivitat en el
dia a dia

Falta d’empatia

Diners o objectes
que no són seus

Per què una víctima deixa que la
situació continue?

Per què una víctima deixa que la
situació continue?
-

Tenen por i/o vergonya.
Creu que pot solucionar sols el problema.
Creu que si ho conta serà pitjor i hi haurà represàlies.
Creu que no el creuran o no el sabran ajudar.

1/3 no conta la situació
d’intimidació als adults perquè no
creuen que els puguen ajudar o
sàpien com fer-ho.

Quan el mateix xiquet o adolescent es dirigeix a l’adult demanant-li de manera
directa o encoberta ajuda, cal prestar-li atenció, estar alerta al que ens diu, al
que intenta dir-nos, no restar importància a les seues queixes.

El més probable és que al xiquet/adolescent li haja costat un esforç gran,
contar el que li ocorre i expressar com se sent, per la qual cosa espera atenció,
comprensió i, sobretot, ajuda per part de l’adult. Si ho haguera pogut
solucionar per si mateix o amb l’ajuda dels seus amics, no ho contaria a
l’adult.

6. QUÈ FER I COM PREVENIR?
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1. Parlar amb ell. Esbrinar que està ocorrent i què és el que li està generant
angoixa i preocupació excessiva.
2. Actitud serena i calmada. Cal comunicar al menor que, siga el que siga el
que el preocupa, tractarem de buscar una solució i ajudar-lo.
3. Transmetre el missatge que té i tindrà el nostre suport incondicional. No
castigar, no fer sentir culpable.
Ara, el més important, és intentar
solucionar junts el problema

6. QUÈ FER I COM PREVENIR?
No esborrar les proves per a denunciar
Blocar la relació amb el ciberagressor (Blocar electrònicament
missatges de text, correus electrònics, imatges, procedents de
persones concretes, blocar una persona determinada).
Denunciar assetjament a la xarxa social de qualsevol perfil, missatge,
grup, esdeveniment, recurs... injuriós, difamatori o denigrant.
Denunciar fets

6. QUÈ FER I COM PREVENIR?
PREVENCIÓ. Dirigida a...
1. Xiquets:
• Comportaments responsables amb TIC
• Conscienciació
2. Família
• El perill no està sols fora de casa... Ara també dins amb les TIC.
Conèixer que hi fan (pàgines, persones, temes...)
• Parlar amb fills de perills de TIC: en la vida real no dones dades
personals a desconeguts, acceptació d’amistats i arxius de
desconeguts, etc. en la xarxa tampoc.
• Revisar llista de contactes
• Conscienciació i missatge de suport incondicional
• Ordinador en sala comuna de la casa
• Desconnectar/tapar càmera web, antivirus, canviar contrasenyes
• Programa de control parental, limitació de temps i accessos.
3. Escola

Capítol 5. Delictes informàtics
1. Introducció
Vivim en un món sotmès a canvi permanent. Quan els científics, historiadors i sociòlegs
del futur tinguen prou perspectiva per a analitzar la nostra època, potser arribaran a la
conclusió que l’espai comprès entre les dues últimes dècades de segle XX i la primera
del segle XXI ha estat el de les més dramàtiques transicions en la història de la
humanitat. Podem assenyalar aquests dos exemples, sense ànim de ser exhaustius:
— Canvis sociològics: urbanització progressiva de la població, desaparició de la
pagesia, moviments migratoris dramàtics, incipient disminució de la pobresa en alguns
països emergents (www.portalplaneta.com).
— Canvis econòmics: emergència d’alguns països abans del tercer món, els anomenats
col·loquialment BRIC (Brasil, Rússia, Índia, Xina). Successives crisis mundials
econòmiques i financeres. Desplaçament del poder econòmic mundial des d’Europa i els
Estats Units a l’Orient Mitjà i Llunyà.
Però, a l’efecte d’aquest tema, els canvis que a nosaltres ens interessen són els canvis
tecnològics. En aquest aspecte, podem afirmar, sense por d’equivocar-nos, que en els
últims vint anys, la ciència i la tecnologia han avançat més que en tots els anys previs
d’història humana (comunicacions, tecnologia aeroespacial, etc.).
Però el símbol de l’avanç humà d’aquests temps és, sens dubte, internet. L’anomenada
«xarxa de xarxes», que va començar com una eina militar de comunicacions
informatitzada, ha acabat derivant en un element global de comunicació i transvasament
de coneixement que ha democratitzat l’accés a la informació per als habitants del
planeta.
No obstant això, no hauríem d’enganyar sobre els potencials avantatges de l’avanç
d’internet. Aquesta nova realitat ha portat aparellada un nou camp delictiu, que a més té
característiques que el fan únic. L’originalitat i l’abundància de realitats delictives, la
dificultat de rastreig de l’origen del delicte, la invisibilitat dels delinqüents, la manca de
substrat legal des del qual afrontar els fenòmens delictius, converteixen la delinqüència
informàtica en un fenomen social que mereix dedicació i estudi.
En aquest tema analitzarem les xifres i les dades d’aquesta nova fenomenologia, les
seues manifestacions típiques, com reconèixer-les, com afrontar-les i prevenir-les, i
farem un petit esbós de les iniciatives que es prenen des de diversos sectors,
fonamentalment públics, per a la prevenció d’aquests fets i el rastreig i la detenció de les
agrupacions delictives beneficiàries d’aquests robatoris.

2. Algunes xifres clarificadores
No hi ha res tan visible i comprensible com les xifres. És per això que un petit «recull
de premsa» pot fer-nos ràpidament conscients de la dimensió d’aquesta mena de
delictes, a Espanya i al món.
— A Espanya, resoldre cada ciberdelicte té un cost per a l’Estat d’uns 430 euros (2010).

— A Espanya almenys el 62% dels ciutadans confessa haver patit algun atac de
ciberdelinqüents (2010). Font: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/espana-paisesdonde-ciberdelitos-resuelven-20100920.html
— A Espanya, l’any 2009, es van interposar 1.141 denúncies per delictes informàtics.
Font: http://www.fiscal.es/Fiscal-especialista/SiniestralidadLaboral/Actividades/Detalle.html?c=FG_Actualidad_FA&cid=1247140467266&pageid
=1242052738444&pagename=PFiscal%2FFG_Actualidad_FA%2FFGE_pintarActualid
ad&site=PFiscal
— El març de l’any 2012, el frau en targetes de crèdit a Europa va suposar un cost
mensual de 14 milions d’euros. Una senzilla extrapolació ens parlaria d’un robatori de
168 milions d’euros anuals per als ciberdelinqüents.
— Entre gener del 2011 i setembre del 2012, els fraus amb targeta de crèdit van créixer
un 17% als Estats Units. Font: http://www.puromarketing.com/14/18381/fraudetarjetas-credito-dispara-eeuu.html#
— El 8% dels espanyols ha estat víctima d’algun tipus de frau per Internet en alguna
ocasió. (2012) Font: http://www.rtve.es/noticias/20120709/espana-entre-menosafectados-fraude-on-line-europa/544365.shtml
— La Policia Nacional duplicà els efectius dedicats a delictes cibernètics (2012). Font:
http://www.rtve.es/noticias/20120704/policia-nacional-duplicara-efectivos-dedicadosdelitos-ciberneticos/542202.shtml
— Cada dia apareixen més de 70.000 noves mostres de programari maliciós. (2013)
Font: http://www.rtve.es/noticias/20120510/cibercrimen-aumentara-crisiseconomica/524226.shtml
— El virus informàtic més devastador fins a la data és MyDoom, aparegut el gener del
2004 i que va generar més de 38.000 milions de dòlars en pèrdues. Font:
http://www.euribor.com.es/2012/08/29/los-10-virus-informaticos-mas-caros-de-lahistoria/
— Els virus informàtics van costar 10.700 milions de dòlars a escala mundial, ja en el
2001, i va en augment. Font:
http://www.computing.es/negocios/noticias/1003292002201/virus-informaticoscostaron-10.700.1.html

3. Principals amenaces cibernètiques
Sense cap ànim de ser exhaustius, cosa d’altra banda impossible, ja que les amenaces
cibernètiques estan sotmeses a un canvi permanent, farem un breu esbós de les
amenaces cibernètiques més esteses actualment.
De manera prèvia, cal aturar-se un moment en la figura humana clau d’aquest fenomen:
el hacker. Segons el web www.definicionabc.com, és un neologisme provinent del verb
to hack, que significa retallar o alterar. Un hacker és un expert en tecnologia, que es
dedica a aprofitar els seus coneixements per a intervenir o executar alteracions,

normalment a distància, sobre un dispositiu per a aprofitar-se d’aquestes alteracions en
el seu propi benefici o el d’altres.
Sobre la definició cal fer dues precisions:
— Tot i que la literatura i el cinema ens fa pensar sempre en el hacker com un expert
informàtic, això no vol dir que no puga alterar altres dispositius, com ara telèfons
mòbils, mòdems o consoles de jocs.
— Per la mateixa raó del paràgraf anterior, sempre hem concebut el hacker com un
personatge delictiu, o almenys, perjudicial. Això no sempre és així. Cal distingir entre:
a) White hats o hackers blancs. Són els antihackers. Es dediquen a neutralitzar
els hackers típics i a evitar les malifetes d’aquests. Busquen errors informàtics i
bretxes de seguretat, intencionades o errònies, i prevenen delictes a la xarxa.
b) Black hats o hackers negres. Es dediquen a intervenir en els sistemes de
manera maliciosa, buscant beneficis econòmics o satisfacció personal.
La xarxa de zombis (botnet) és l’instrument a través del qual un hacker efectua, de
manera directa o diferida, els atacs. Es tracta d’un conjunt de servidors infectats, amb
virus o troians, pel hacker, i que es troben llestos per a actuar en el moment en què el
pirata informàtic ho requerisca (www.securitybydefault.com). Aquests servidors, a
demanda del hacker, atacaran l’ordinador final amb el programari maliciós (malware),
que pot adoptar una infinitat de formes. Vegem-les a continuació:
3.1. Hoaxes
Cal observar aquest exemple:
Saps que la llet que no es ven dins del termini de caducitat torna a la fàbrica per a ser
repasteuritzada i torna al supermercat de nou? Increïble, oi? Doncs la llei permet a les
centrals lleteres repetir aquest cicle fins a cinc vegades, i això acaba deixant la llet
gairebé sense gust i amb una significativa reducció de qualitat i valor nutricional.
Quan la llet arriba al supermercat per a la venda al consumidor final, el
cartó ha d’exhibir una petita xifra que està marcada en la part inferior. Aquest nombre
varia de l’1 al 5. El màxim que s’ha de tolerar és comprar llet fins a la xifra 3, és a dir,
llet que ha estat repasteuritzada dues vegades; es recomana no comprar cartons de llet
amb una xifra de 4 o 5, ja que això vol dir que la qualitat de la llet estarà degradada.
Si compres una caixa tancada, n’hi ha prou de comprovar la xifra de la caixa perquè
tots els cartons en l’interior tindran la mateixa numeració. Per exemple, si un cartó té
el número 1, vol dir que és la primera vegada que ix de la fàbrica i arriba al
supermercat per a la venda, però si té el número 4, significa que ha caducat tres
vegades i que ha estat repasteuritzada tres vegades i ha tornat al supermercat per a
tractar de ser venuda i així successivament. Així és que, ja saps, quan compres llet,
mira el fons del cartó i no compres caixes que tinguen les xifres 4 o 5, i per als més
escrupolosos, ni tan sols el 3! Agafa un cartó i comprova la xifra, dubte que trobes l’1
o el 2.
* SI TENS CONSCIÈNCIA CIUTADANA, DIVULGA AQUEST MISSATGE!!*

Hoax significa notícia falsa. I és això el que exactament suposa aquest delicte
informàtic. Es tracta d’un fals missatge d’alarma que intenta, apel·lant a l’interès públic
o a la responsabilitat ciutadana, obtenir la col·laboració dels receptors mitjançant la seua
difusió en cadena.
Òbviament, el missatge porta inserit un codi maliciós que, en cas que els successius
receptors no prenguen les degudes precaucions, va recopilant les adreces de correu
electrònic de tots els comptes per on el missatge passa. Aquestes adreces serviran a
posteriori per a nous atacs.
Tot i el nom, els correus no sempre són falsos. El veritablement important és que
tinguen prou interès perquè el receptor crega que l’ha de difondre. Si per això cal
inventar un missatge o «adornar» una història amb detalls falsos, es fa. No obstant això,
hi ha històries, sovint amb components humans, de les que «arriben al cor», que no
necessiten additaments per a ser susceptibles de difusió massiva. Tots coneixem casos
que impliquen nens malalts o donacions de sang imprescindible.
3.2. Phishing
Potser el delicte informàtic més conegut, i el que ara per ara causa un menyscapte
econòmic més elevat, a particulars, empreses i fins i tot instàncies governamentals.
L’Agència Tributària adverteix d’un intent de phishing
Madrid 30 de gener de 2007
L’Agència Tributària adverteix que s’ha produït un intent de phishing suplantant
l’AEAT per a demanar les dades de la targeta de crèdit d’alguns contribuents.
El sistema envia un correu electrònic amb el logotip de l’AEAT on es comunica al
destinatari que té una devolució tributària pendent i el reencamina a una pàgina web
que imita la de l’Agència Tributària. En aquesta pàgina simulada apareix un formulari
per a omplir, on se li demanen les dades de la targeta de crèdit.
L’Agència Tributària vol avisar a tots els contribuents de les següents qüestions:
— L’Agència Tributària mai envia un correu electrònic per demanar dades dels
contribuents.
— L’Agència Tributària no paga mai devolucions amb abonament a targetes de
crèdit.
— El domini que figura en aquesta pàgina web no és el de l’Agència Tributària, ja
que el que apareix en la pàgina simulada és www.aeats.eu i els dominis reals de
l’Agència Tributària són: www.aeat.es, www.agenciatributaria.es i
www.agenciatributaria.com
L’Agència Tributària estudia adoptar les mesures legals oportunes.
El phishing és un atac per mitjà del qual la possible víctima rep un correu electrònic que
simula procedir d’una entitat financera o econòmica (típicament un banc, Hisenda,
Ministeri d’Economia), i que demana que l’usuari confirme o afegisca dades
confidencials, apel·lant a la seguretat. Aquestes dades sol·licitades solen ser les dades
personals i les contrasenyes de l’usuari. Aquestes dades poden ser aprofitades per a
posteriors saquejos dels comptes bancaris.

3.3. Smishing
El smishing és una variant del phishing, posada de moda en els últims cinc anys.
Davant l’augment de consciència social, grups investigadors i millors elements de
prevenció, les bandes dedicades als fraus tecnològics han desviat el focus des
d’internet cap als telèfons mòbils, normalment menys protegits contra els atacs.
Així doncs, el smishing es configura com un phishing que ataca els telèfons mòbils.
Consisteix en un enviament massiu i atzarós de missatges que sol·liciten, amb
alguna classe de «ganxo» —sovint, l’anunci d’un premi—, dades bancàries per a
l’ingrés del premi. L’ingrés d’aquestes dades confidencials desencadenen el robatori
posterior.

3.4. Pharming
El pharming suposa una escala superior a la dificultat tècnica i en la fenomenologia
delictiva. El phishing es desencadena amb un correu fals que demanda dades
confidencials. En el pharming, és la víctima la que acudeix a la seua web bancària a
internet amb aparent normalitat (en aquest cas no existeix correu). La víctima tecleja
l’adreça web del seu banc i apareix una pàgina idèntica a l’esperada. Només que és
una imitació, a vegades tan perfecta que l’usuari, sense sospitar res, fa l’operació
desitjada. Si aquesta operativa li exigeix deixar les contrasenyes, aquestes són
reenviades als hackers, que podran usar-les en delictes posteriors.

3.5. Scam
Significa «frau» en anglès. Encara que n’hi ha diverses tipologies, segons el portal
www.dineroonlinefree.com, l’scam típic consisteix en l’enviament massiu de
correus electrònics que proposen sucoses ofertes de faena, amb ingressos fabulosos
a canvi de treballs i activitats relativament assequibles: tasques senzilles a fer a casa,
missatgeries simples, posar a disposició comptes bancaris, etc.
Benvolgut/da Sr./Sra.:
La nostra empresa multinacional es diu E’Sellers Financial Group, Inc. i té dues
oficines als EUA i Anglaterra. Amb motiu de l’ampliació de la companyia, la nostra
agència necessita treballadors a Espanya per a executar operacions bancàries.
Per a treballar amb nosaltres, només ha de tenir un compte obert en una entitat
bancària espanyola. El treball consisteix a dur a terme transaccions a bancs
estrangers. Per cada operació realitzada, té una comissió d’un 10% sobre l’import
total de l’operació, de manera que pot guanyar per cada transacció entre 1100-4500
euros. Si li interessa aquesta magnífica proposta de la nostra companyia, pot
contactar mitjançant el correu electrònic sellers@km.ru amb el nostre mànager Peter
Sellers. Aquest l’informarà de tots els detalls per a començar a treballar des d’avui
mateix a E’Sellers Financial Group, Inc.

Comptem amb vostè.
Atentament,
Es proposa tornar el contacte simplement amb un correu electrònic, que servirà per a
hackejar l’ordinador de l’usuari, i en conseqüència les contrasenyes, en cas que l’usuari
emeta aquest correu.
A vegades, a la víctima se li proposa fins i tot una comissió a canvi d’aportar el seu
compte bancari per a moure diners de comptes en comptes. En aquest cas, el motiu sol
ser el blanqueig de diners provinents d’altres delictes informàtics. L’usuari pot llavors
fins i tot convertir-se en còmplice.
En una escala menor de perjudici, sense que això implique que siguen menys abundants,
podem a més assenyalar els següents:
— Spyware: Troians introduïts pel hacker en un ordinador a través d’un servidor
d’internet i que serveix per a recollir dades de navegació d’usuaris. Aquestes dades
poden ser diverses, com les famoses galetes (cookies, rastres de les adreces
visitades), contrasenyes, dades personals, etc. Aquestes dades serviran per a la
comissió posterior d’accions de diferent gravetat, des d’enviament posterior de
publicitat no desitjada fins a robatoris d’identitat, econòmics, etc.
— Keyloggers: Programes que capturen i reprodueixen les pulsacions que un usuari
fa en el teclat del seu ordinador, incloent-hi aquelles pulsacions referides a dades
sensibles.
— Spam: Possiblement el frau més famós. Consisteix en l’enviament massiu i no
sol·licitat de correus publicitaris o simplement molestos.
— Spim: L’equivalent a l’spam, però en versió missatgeria, fonamentalment en el
telèfon mòbil.

4. Prevenció d’amenaces cibernètiques
No hem de ser necessàriament víctimes passives i indefenses d’aquests delictes. A causa
del desconeixement general de la població sobre aquesta fenomenologia, i a la nostra
sensació de desemparament, expressada en la frase «no hi podem fer res», molt sovint
renunciem a defensar-nos, d’una manera més o menys activa, contra els delictes
cibernètics.
No obstant això, hi ha mesures, no massa difícils, que podem prendre. I encara que és
cert que contra un bon hacker ho tenim difícil, amb unes mesures dissuasives n’hi pot
haver prou perquè un ciberlladre s’oblide de nosaltres a favor d’una altra víctima més
propícia. Per tant, la primera regla de la prevenció cibernètica és «no és impossible
defensar-nos». Podem i devem prendre mesures perquè aquests delictes no s’acarnissen
en nosaltres. Ara veurem, de manera concisa, alguna d’aquestes mesures que estan al
nostre abast.

a) Tenir instal·lat un bon antivirus. Com indica el nom, un antivirus és un programa
que, instal·lat en el nostre equip, posseeix elements i característiques que possibiliten
blocar o, almenys anunciar a l’usuari, atacs informàtics, com ara spams, troians,
accessos no autoritzats, etc.
Aquest antivirus hauria d’incorporar almenys un tallafoc —programa que impedeix
accessos no autoritzats— i un detector de programari espia —destinat a evitar
instal·lacions de programes aliens al nostre sistema.
És important tenir sentit comú en l’ús del nostre antivirus. No és el mateix, ni hem
de gastar els mateixos recursos, en l’adquisició d’un antivirus per al nostre PC
particular, que per a protegir la xarxa d’una empresa. En aquest últim cas, valdrà la
pena fer una certa inversió econòmica. Per al nostre ús particular, hi ha disponible
programes molt econòmics i fins i tot programari lliure. Això sí, un antivirus pot
quedar obsolet en qüestió de mesos, i fins i tot setmanes. Per això és imprescindible
incorporar periòdicament les actualitzacions que ens permetran adequar-lo a les
successives amenaces cibernètiques. En tot cas, és interessant deixar-se aconsellar
pels experts, venedors, etc., a l’hora d’aconseguir un d’aquests programes.
b) Utilitzar contrasenyes segures. Una vegada més, cal fer ús del sentit comú a
l’hora de crear les contrasenyes. L’ideal és que utilitzem una contrasenya diferent
per a cada web o aplicació, i a més haurien de ser canviades periòdicament. Com
això en la pràctica pot ser molt difícil, cal aconsellar almenys el següent:
— Que siguen contrasenyes alfanumèriques. Les combinacions de xifres i lletres
són més difícils de rastrejar, tant per humans com pels programes especialitzats.
— No se n’ha de deixar constància escrita en cap lloc, i menys compartir-les amb
ningú, per molt de confiança que puga ser.
— Que siguen contrasenyes recordables però alhora no evidents per a una pluralitat
de persones. Per tant, no és convenient usar dates d’aniversari, anys significatius,
etc. Una solució pot ser la creació de regles mnemotècniques només conegudes per
nosaltres.
c) En els correus electrònics:
— Per sistema, no s’han d’obrir els correus de remitents que no coneguem; sobretot
com més atractiu ens resulte el remitent o el títol del missatge.
— Els enllaços del missatge no han de ser oberts.
— Si volem reenviar un correu que hem rebut, no s’ha de fer «en sec» (incloent-hi
remitents), sinó copiar-lo i enganxar-lo en un missatge nou. Això dificultarà el
rastreig dels remitents previs.
d) Política de pàgines segures. Cal comprovar, en la línia d’adreces web, que la
pàgina en la qual estem comença per «https://» i no per «http://». S’ha d’observar, a
baix a la línia d’estat, que les pàgines certificades més segures incorporen un petit
cadenat tancat. A més, a la xarxa hi ha multitud de pàgines que serveixen per a
comprovar la seguretat dels portals en què treballem.

e) No s’han de donar dades sensibles. Cap pàgina seriosa demana dades conflictives
per internet. Les pàgines comercials, que requereixen el pagament per targeta, solen
incorporar sistemes segurs de pagament, com ara enviament de claus úniques i d’un
sol ús per missatgeria, o bé reencaminat a l’entitat bancària de la targeta.
f) De manera general, cal comprovar en qualsevol pàgina les pestanyes de política
de confidencialitat i de seguretat.
g) I el més important. En cas del menor dubte de seguretat, absteniu-vos de fer la
transacció, aportar les dades, etc.
Però si, malgrat tot, aquestes mesures no funcionaren, és interessant saber que per a
aquests delictes, per la seua repercussió i gravetat, des de fa temps hi ha grups
especialitzats dins dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. A aquests els podem
denunciar.
— Brigada d’Investigació Tecnològica: Dependent de la Policia Nacional.
Especialitzada en delictes com:
•
•

•

•
•

Fraus en l’ús de les comunicacions. Pirateria de senyals de televisió privada.
Fraus a internet. Estafes. Ús fraudulent de targetes de crèdit. Fraus en
subhastes. Comerç electrònic.
Seguretat lògica. Virus. Atacs de denegació de servei. Sostracció de dades.
Hacking. Descobriment i revelació de secret. Suplantació de personalitat.
Sostracció de comptes de correu electrònic.
Pirateria de programes d’ordinador, de música i de productes
cinematogràfics.
Pornografia infantil (vegeu tema 6).
http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html

- Grup de Delictes Telemàtics (GDT): Unitat de la Guàrdia Civil. Està desenvolupada
en cada província pels EDITI o Equips d’Investigació Tecnològica. Les seues funcions
principals són:
•

•

Dur a terme investigacions relacionades amb la delinqüència informàtica i els
fraus en el sector de les telecomunicacions bé per pròpia iniciativa, a
requeriment de les autoritats judicials, o bé per denúncia dels ciutadans.
Detecció de delictes informàtics a la xarxa (patrulles cibernètiques).
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/gdt/index.html

