
poc, va recuperant la seva vida. Una 
vida, això sí, completament nova, 
lluny dels seus antics amics. El de-
nunciat, repetidor i per tant més 
gran que Z., havia arribat a mig curs 
a l’institut i «es van fer amics». Quan 
la nena va voler posar fi a la relació, 
ell va continuar fent-li xantatge di-
ent-li que penjaria a internet fotos 
comprometedores. I va arribar a 
agredir-la.
 En contra del que es podria espe-
rar, la direcció de l’institut va optar 
pel silenci, eludint les peticions dels 
pares i de la psiquiatra que atén Z. 
I tot i que, com tots els col·legis pú-
blics catalans, té un protocol d’actu-
ació davant de conflictes greus amb 
l’alumnat, l’única solució que se li 
va oferir a la família va ser «canviar-
la d’institut». «Nosaltres vam consi-
derar que no era Z. la que se n’ha-
via d’anar. Vam demanar que traslla-
dessin el noi a una altra classe, però 
fins i tot a això es van negar», denun-
cia el progenitor.

Negació del problema

«La vergonya no és que hi hagi ca-
sos d’assetjament, la vergonya és 
que no es reconegui que això està 
passant. Si no admetem que hi ha 
un problema, difícilment abordarem 

nes per al diagnòstic i l’actuació 
en cas d’assetjament escolar». «I 
hi ha centres que han incorporat 
aquest material en les seves pròpi-
es normes d’organització i funcio-
nament», afegeix una portaveu del 
departament.
 «Sí, sí, el protocol existeix, això 
no ho neguem, però una altra cosa 
és que a la pràctica s’apliqui», ob-
jecta Salvador. «A més, tal com es-
tan redactats aquests protocols, 
les víctimes es troben desateses, 
ja que només es preveuen mesu-
res per als assetjadors», assenya-
la la seva dona. La llei d’educació 
de Catalunya (LEC), que en els seus 
articles 33, 36 i 37 estableix quines 
conductes es consideren «greu-
ment perjudicials per a la convi-
vència al centre», només s’estén a 
l’hora de fixar les mesures correc-
tores i sancions que s’aplicaran als 
autors d’aquestes accions, però no 
explicita quina assistència s’ha de 
prestar, dins de l’escola, a les vícti-
mes de bullying. El text es limita a 
dir que Ensenyament «ha de pre-
venir les situacions d’assetjament 
escolar i afrontar-les de manera 
immediata, i assegurar als afectats 
l’assistència adequada i la protec-
ció necessària per garantir la seva 
intimitat». H

ANNA MAS

Els pares 
denuncien que 
l’única solució que 
s’acostuma a oferir 
és canviar de centre

la solució», adverteix el Salvador. La 
seva gran queixa, afegeix la Sandra, 
és que «ningú, excepte la tutora, que 
va ser l’única persona a qui vam tenir 
accés, ha donat una explicació: ni la 
Conselleria d’Ensenyament ni la ma-
teixa Irene Rigau han respost mai als 
escrits que els hem enviat». 
 «El canvi de centre de la víctima 
és lamentablement la sortida més 
habitual en aquests casos», confir-

ma Cristina Ramírez Roa, professora 
de Psicologia Evolutiva i de l’Educa-
ció a la Universitat de Barcelona. Se-
gons la seva opinió, «minimitzar les 
queixes dels alumnes o de les seves 
famílies, com fan moltes escoles, és 
tot un error: el conflicte s’ha d’afron-
tar com més aviat millor per evitar, 
precisament, que vagi a més».
 Ensenyament assegura que «tots 
els centres disposen d’unes carpe-
tes, tant per a primària com per a 
secundària, en què s’ofereixen ei-
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ALEXIS MOORE  Experta en ciberassetjament

RICARDO MIR DE FRANCIA
WASHINGTON

Alexis Moore és una de les veus auto-
ritzades als EUA sobre el ciberassetja-
ment, un fenomen que coneix molt 
bé perquè abans de combatre’l el va 
patir en primera persona. Fundado-
ra de Survivors In Action, una orga-
nització amb seu a Califòrnia que ofe-
reix ajuda a les víctimes i assessora 
diverses institucions, ha escrit A pa-
rent’s guide for cyberstalking and cyber-
bullying, una guia amb claus per aju-
dar adults i menors a afrontar l’asset-
jament a la xarxa. 

–Abans d’ajudar les víctimes del ci-
berassetjament, vostè en va ser una.
–Estava immersa en una relació sen-
timental, i ell tenia totes les meves 
dades. El meu nom, el meu número 
de la seguretat social, el segon cog-
nom de la meva mare. Això va fer que 
li fos  molt fàcil assetjar-me electròni-
cament. Sabia on era a cada moment, 
accedia als meus comptes, les meves 
targetes de crèdit... Érem adults, però 
la intenció era la mateixa que quan 
la víctima és un nen: molestar, asset-
jar, torturar, fer mal. Vaig buscar aju-
da el 2005, però no n’hi havia, i em 
vaig adonar que a vegades les autori-
tats ni tan sols sabien de què els esta-
va parlant. 
 
–¿Quines conclusions ha tret de la 
història d’Amanda Todd?  
–El seu cas no és diferent dels altres. 
El meu cor està amb la seva família i 
la seva memòria estarà sempre amb 
nosaltres. Però és una oportunitat 
perquè ens despertem i ens adonem 
que hi ha moltes Amandes, joves que 
se senten tan aïllats i espantats que 
pensen que l’única solució és el su-
ïcidi. La seva mort és un símbol del 
nostre fracàs com a societat. I no so-
lament la canadenca. Tots hem d’ac-
ceptar la nostra part de responsabili-
tat, perquè som davant d’un proble-
ma global. 

–¿Les autoritats estan fallant?
–S’està conscienciant la societat, pe-
rò quan un pare o un professor bus-
quen ajuda no hi ha mecanismes per 
oferir un suport directe. Estem frus-
trant molta gent, inclosos els nens. 
Pels mitjans o els cartells a les escoles, 
ja saben que l’assetjament i el ciber-
assetjament existeixen, però no sa-
ben on anar a buscar ajuda, i els seus 
pares tampoc. 

–¿Què poden fer els pares per des-
cobrir que els seus fills són assetjats 
a la xarxa?
–La primera cosa és fixar-se en els can-
vis de comportament. Alguns són 
propis del creixement, però quan 
un nen extravertit i sociable es tor-
na retret, o viceversa, alerta! I el ma-
teix amb canvis en la dieta o en les se-
ves activitats, com un nen a qui li en-
cantava el futbol però ja no vol jugar. 
Tots estem tan ocupats amb les nos-
tres vides que tendim a oblidar-nos 
de prestar atenció al que senten els 
nostres fills. 

–¿I com han de reaccionar un cop 
descobreixen el que passa?
–És essencial transmetre confiança. 
La clau és la comunicació, encara que 
no tots els joves estiguin còmodes a 
l’expressar el que senten i pensen. 
Per prevenir suïcidis, és bàsic assegu-
rar-se que les necessitats emocionals 
estan cobertes. S’ha de passar temps 
amb ells, preguntar-los com estan, si 
tenen por o per què no volen anar a 
l’escola. No ens ho hem de prendre a 
la lleugera, especialment quan se sen-
ten desemparats i pensen que la seva 
vida no té sentit. Són senyals d’aler-
ta, i cal buscar ajuda immediata d’un 
psicòleg o un terapeuta qualificat. 

–¿S’hauria d’imposar alguna mena  
de regulació a les xarxes socials per 
restringir l’accés dels menors? ¿Fa-
cebook i altres plataformes podrien 
fer-hi més?
–Sens dubte. Les xarxes socials han de 
fer la seva part per contribuir a la se-
guretat. La queixa principal d’agèn-
cies de seguretat de tot el món és que 
aquestes xarxes responen amb gran 
lentitud a les seves sol·licituds. Mark 
Zuckerberg i altres com ell haurien 
d’estar avergonyits perquè poden fer 
més. No és admissible ser capaç de 
crear la  xarxa social més gran del pla-
neta però no posar-hi els mecanismes 
per fer-la mitjanament segura.

–¿Què podrien fer?
–Vaig contactar amb Facebook per 
demanar que em deixin treballar 
amb ells com a voluntària per tro-
bar maneres de fer de la plataforma 
un lloc més segur per a nens i adults, 
perquè avui és un santuari per als 
assetjadors. No van respondre. És 
lamentable, perquè l’única mane-
ra de salvar vides és treballant tots 
junts. H

«Les xarxes  
s’han d’avergonyir;  
han de fer més»


