
«Suposo que forma part de la ma-
teixa condició humana, que l’as-
setjament existeix des que l’home 
viu en societat, que li toca a qui li 
toca...». A la Sandra se li trenca la 
veu. Mare d’una menor que fa dos 
anys va ser víctima de bullying, li 
ha donat voltes i voltes a l’assump-
te. «¿Quan ens vam equivocar? 
¿Per què vam decidir que Z. anés a 
aquest institut i no a un altre?...» Pre-
guntes i més preguntes. «Sí, moltes 
preguntes, però poques respos-

tes», postil·la el Salvador, pare de la 
nena. La parella, que fa un any i mig 
que espera que la Fiscalia de Menors 
de Barcelona es pronunciï sobre el 
seu cas, va arribar a presentar fins 
a quatre denúncies davant els Mos-
sos d’Esquadra de Mataró (Maresme) 
contra el presumpte assetjador de 
la seva filla, que aleshores tenia 14 
anys. 
 De la història de Z. prefereixen 
no revelar-ne gaires detalls. N’hi ha 
prou de saber que actualment està 
rebent tractament psiquiàtric, que 
ha canviat d’institut i que, a poc a 
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La soledat de 
les víctimes

La família de Z., una menor 

que va patir ‘bullying’ a l’institut, acusa 

l’Administració de desatendre els assetjats.

TESTIMONI

Salvador, pare de Z., mostra  
la documentació sobre el cas 
d’assetjament a la seva filla.
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Històries de dolor i crueltat LLL

La prevenció del 
‘bullying’ escolar no 
s’ensenya a les aules

Fenòmens més recents,  
com les drogues o l’anorèxia, 
sí que són matèria d’estudi
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P
assa des que el món és 
món: un se’n riu de la noia 
grassoneta, de l’inútil o de 
l’empollon, s’aprofita del 

més feble o l’agredeix... I els altres 
s’hi sumen. O fan el desentès. L’esco-
la, on nens i adolescents compartei-
xen tantes hores, és el lloc habitual 
d’aquestes conductes. «Precisament 
per això, perquè és un entorn on 
aquests comportaments són fre-
qüents, resulta més inexplicable 
que el sistema educatiu no prevegi, 
entre les matèries que s’impartei-
xen a les aules, un capítol dedicat a 
la prevenció del bullying», objecta la 
Sandra, mare d’una menor assetja-
da durant gairebé un any per un 
company de classe. «Així com les 
drogues, la sexualitat, els trastorns 
alimentaris o la violència masclista 
s’han incorporat els últims anys als 
currículums escolars, l’assetjament 
està oblidat», corrobora la directora 
d’un institut.
 El fet és que, una vegada més, la 
realitat avança més de pressa que 
la capacitat de reacció de les auto-
ritats, en aquest cas de les educati-
ves. La prevenció del bullying i, en 
particular, del cyberbullying (asset-
jament per internet) no és ara ma-
teix matèria d’estudi a l’escola. La 
Conselleria d’Ensenyament inten-
tarà pal·liar aquesta llacuna en la 
mesura que pugui amb la publica-
ció «durant aquest mes» d’un dossi-
er «amb informació sobre riscos a in-
ternet i sobre l’ús correcte de les no-
ves tecnologies de la informació», 
indica una portaveu del departa-
ment que dirigeix Irene Rigau. Se-
rà un document de treball «que s’es-
tà elaborant des de ja fa un temps» i 
que Ensenyament col·locarà al seu 
portal d’internet Família i Escola. 
Els centres podran fer-ne ús de for-
ma facultativa. No com a matèria 
obligatòria.
 La mateixa portaveu recorda a 
més a més l’existència de l’acord 
amb els Mossos d’Esquadra a través 
pel qual un equip d’agents oferei-
xen des de fa uns anys xerrades in-
formatives sobre com utilitzar in-
ternet de forma segura als centres 

que ho sol·liciten. Segons la Conse-
lleria d’Interior, el 2011 van assis-
tir a aquests seminaris uns 110.000 
alumnes, el 9% dels 1,2 milions d’es-
tudiants que van cursar primària, 
secundària, batxillerat i cicles for-
matius.

MÒBIL ALS 6 ANYS / «El bullying és un as-
sumpte tan greu que convé abordar-
lo com més aviat millor. A secundà-
ria moltes vegades ja és massa tard. 
No només per prevenir l’assetja-
ment escolar, també ho és per evitar 
l’anorèxia, la violència masclista o 
el consum de drogues», recomana 
Cristina Ramírez Roa, professora de 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
a la Universitat de Barcelona (UB). 
«¿Com arriba una nena de 10 anys a 

ser assetjada a les xarxes socials? 
Doncs per saber-ho s’ha de mirar, 
abans que res, què ha passat abans, a 
quina edat va tenir, per exemple, el 
seu primer telèfon mòbil», afegeix 
Ramírez Roa. «No és normal que un 
nen de 6 anys ja en tingui un i que es 
passi l’estona del pati jugant-hi, com 
he arribat a observar alguna vega-
da», adverteix. 
 La professora de la UB, que la-
menta que la qüestió segueixi ab-
sent dels centres educatius, acon-
sella que la prevenció de l’assetja-
ment escolar es tracti «com un tema 
transversal», i demana que les esco-
les que decideixin conscienciar els 
seus alumnes «no es limitin a una 
simple xerrada, com passa ara quan 
tracten sobre la sexualitat o els tras-
torns alimentaris, sinó que facin un 
treball educatiu més ampli, amb ta-
llers, lectures o experiències en què 
participin nois de diferents cursos, i 
en què els més més grans expliquin 
el tema als més petits». No aniria ma-
lament, afegeix, que els cursos de 
formació contínua del professorat 
incorporessin la detecció i preven-
ció del bullying. «Els docents no sa-
ben com afrontar-ho i acaben per ne-
gar-ho», avisa.

IMPLICACIÓ DELS PARES / «És un proble-
ma que s’ha d’atacar des de tots els 
fronts, evidentment des de l’escolar, 
però també des de les famílies», afe-
geix Ramírez Roa. La implicació dels 
pares resulta, segons la seva opinió, 
un element clau. «El que passa és 
que als pares cada vegada els resulta 
més difícil seguir el ritme dels seus 
fills: quan l’adult hi va, l’adolescent 
ja en torna», admet Àlex Castillo, 
president de la Fapac, la principal 
federació d’ampes a Catalunya. «Ens 
trobem davant la terrible situació 
d’haver d’advertir-los d’un tema, el 
ciberbullying, en què ells ens passen 
al davant», observa Castillo. 
 El desconeixement és, segons el 
responsable de la Fapac, el gran ene-
mic. «Faria falta que algú ens asses-
sorés sobre aspectes tan bàsics com 
a quina edat se’ls ha de comprar el 
mòbil, de manera que no siguin ni 
uns analfabets digitals ni uns asoci-
als», diu. H

Els experts recomanen 
abordar el tema a l’escola i  
a casa i a edats primerenques

aYaMoNte

Detingudes 2 
adolescents 
per assetjar
Dues adolescents van ser detin-
gudes dimarts a la localitat d’Aya-
monte (Huelva) acusades d’asset-
jar durant quatre anys una com-
panya de l’institut on totes tres 
estudien. La Guàrdia Civil va in-
formar que a les dues detingudes 
se’ls atribueix «tracte degradant i 
maltractaments psíquics» a la se-
va companya, que l’1 d’octubre  
va interposar una denúncia a la 
caserna d’Ayamonte, assegurant 
que patia «assetjament constant, 
humiliacions i tracte vexatori», 
informa Efe.
 Les diligències prèvies van des-
embocar en la detenció dimarts 
passat de les dues menors, d’uns 
15 anys, que van declarar en pre-
sència dels seus tutors legals du-
rant dues hores i mitja i van ser 
posades en llibertat amb càrrecs, 
aplicant-los la llei del menor. Se-
gons la Guàrdia Civil, la víctima 
tenia por fins i tot de sortir sola 
de casa els caps de setmana.

el cas


