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Barcelona (ACN).- Els adolescents que fan servir l'smartphone -i aplicacions gratuïtes com el 'whatsapp'- per enviar "300 missatges" a la xicota, 

controlar la seva ubicació pel GPS del telèfon mòbil o per exigir-li fotografies "i revisar com va vestida" estan caient en conductes "obsessives" 

que cal denunciar. La coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes, Alba Alfageme, ha assegurat a l'ACN que alguns 

maltractadors molt joves acaben fent un ús "pervers" de les noves tecnologies per controlar les seves parelles. L'Institut Català de les Dones i els 

Mossos d'Esquadra organitzen xerrades per conscienciar tant a les possibles víctimes com als hipotètics agressors que es tracta de "relacions 

nocives".  

Els smartphones, i concretament aplicacions com el 'whatsapp', acaben sent utilitzades de forma "perversa" per part d'alguns adolescents. La 

coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes, Alba Alfageme, ha alertat en declaracions a l'ACN que han detectat la proliferació 

de conductes "obsessives" gràcies a les noves tecnologies.  

 

S'han donat casos de noies que reben "300 missatges" cada dia gràcies a la gratuïtat de xats com el de 'whatsapp'. O de nois que exigeixen una 

fotografia de la seva parella per saber "com va vestida". Hi ha, inclús, aplicacions que permeten ubicar geogràficament amb gran precisió on està 

el telèfon mòbil i que són utilitzades per controlar exhaustivament a la parella.  

 

Són tots aquests indicis que poden cristal·litzar en casos de violència masclista "més greus" i que cal denunciar abans que això passi. Però les 

adolescents sovint no ho perceben així i ho disculpen argüint que es tracta d'un "gran interès" per part de les seves parelles. "No és cert", avisa 

Alfageme, són símptomes d'unes accions "molt nocives per a la relació".  

 

La importància de la prevenció 
 

Els Mossos d'Esquadra fan xerrades als instituts de Secundària per conscienciar que aquestes situacions cal denunciar-les. "En la gent jove la 

prevenció resulta clau", remarca Alfageme. Quan les noies s'adonen que estan patint un maltractament és perquè la relació ja ha degenerat molt 

més. 

 

Des de l'Institut Català de les Dones (ICD) també es fa una tasca de sensibilització i formació perquè els joves siguin conscients de què són les 

relacions abusives i visquin en un context d'igualtat. En concret, disposen del programa 'Estimar no fa mal' que es dirigeix als joves, els 



professionals que estan en contacte amb ells, com els docents, i els seus pares. 

 

La directora general de l'ICD, Núria Balada, ha explicat a l'ACN que "l'ús lliure i la facilitat d'introduir-se a les xarxes socials" permet que hi hagi 

"més abús i control sobre les noies". Alerta de la importància que les víctimes siguin conscients que això també és violència masclista. "La 

violència masclista no només es manifesta amb l'abús físic de nois cap a noies sinó també el control, l'insult o preguntar on ets, això també és 

violència", ha declarat. 

 

Balada ha afegit que fa anys hi havia formes de violència "més evidents perquè la teva parella et deia 'no surtis de casa'", mentre que ara les 

noves tecnologies permeten una violència "més subtil". "Però evidentment això també es violència masclista i no es pot tolerar de cap de les 

maneres", destaca. La directora assegura que la tasca principal és aconseguir un bon ús de les noves tecnologies i que per això és essencial la 

formació i la sensibilització no només dels joves sinó del seu entorn. 

  

 


