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Detinguts set menors a Balears per difondre
pornografia infantil a Internet
Agents del Cuerpo
Nacional de Policía
van detenir el passat
mes de novembre a
set menors a Balears,
tres d’ellos a Palma i a
Sóller, i quatre a Eivissa i Formentera.
Les detencions es van
donar en el marc de la
major operació contra
la pornografia infantil a
través d’Internet portada a terme fins ara a
Espanya, en la que
s’ha procedit a la detenció d’un total de 90
persones a 26 províncies. Entre els detinguts figuren 21 me-

nors d’edat.
Les detencions es
desenvoluparen
de
forma simultània a tot
el territori espanyol.
En el cas de Mallorca,
es van practicar tres
registres domiciliaris.
Respecte
aquests,
transcendí que almenys
un es portà a terme a
Sóller i un altre en un
habitatge pròxim a la
Plaça de les Columnes
de Palma. Aquestes
inspeccions van durant
diverses hores.
En el cas de les Pitiüses, es realitzaren tres
registres que es van
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saldar amb quatre detencions. Sembla ser
que dues inspeccions
es portaren a terme a
Eivissa i en una d’elles
es detingué a dos menors d’edat que eren
germans. L’altre registre tingué lloc a Formentera.
Tots els detinguts a
l’arxipèlag eren menors
d’edat que distribuïen la
pornografia de forma
gratuïta a través d’un
conegut
servidor
d’intercanvi d’imatges.

Font: El Mundo

TEMA DEL MES Principals línees de treball en el camp de la
seguretat a Internet i els menors a Alemanya
En els últims anys, no
hi ha cap dubte que
Internet ha passat a
formar part de les nostres vides. Ens connectem des de casa,
accedim a la Xarxa
des del lloc de treball,
visitem centres de Internet i biblioteques
des d’on entrem al
ciberespai, etc.

les Noves Tecnologies. El que aquí presentem són algunes
línees de treball que
van en la línea de la
protecció dels menors
a Internet a Alemanya.

Els menors han seguit
també aquesta dinàmica i s’han convertit
en un dels grups que
més utilitza Internet i

L’any 2003 va ser promulgada una nova
regulació per a la protecció dels menors.
Ha suposat una encer-

Nova llei per a la protecció dels menors

tada reacció a la creixent oferta mediàtica
que, sobretot, ha provocat
l’eclosió
d’Internet. Un dels
principals pilars de la
llei
està
en
l’autoregulació del medi –a través dels proveïdors d’accés a Internet-. Com a segona
iniciativa, s’ha creat la
Comissió per a la Protecció de la Joventut
en els mitjans de comunicació i Noves
Tecnologies
que
s’encarrega de super-
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visar l’autoregulació dels
proveïdors d’accés a Internet.
En poc més d’un any,
més de 30.000 proveïdors
d’accés a Internet alemanys s’han afiliat a diverses
associacions
d’autoregulació i segueixen codis de conducta
que asseguren un contingut i un servei en el marc
de la llei establerta al
2003. Les Web que no
compleixin amb la legalitat
vigent poden ser multades
i inclús tancades –
depenent de la gravetat
del seu delicte-.
Malgrat que la llei hagi
estat aprovada com eficaç
per a nombrosos experts,
la globalitat de la xarxa fa
que sols es pugui parlar
d’èxit entre els servidors
alemanys. Així, moltes
pàgines amb contingut
il·lícit –a l’emparament de
la llei de 2003- s’han mudat a servidors d’altres
països amb legislacions
més permissives.
La lluita contra els dialers
En els últims temps s’ha
percebut un augment de
les estafes provocades
per la instal·lació no desitjada de dialers que rediri-

geixen la nostra connexió
i la reemplacen per una
d’alt cost en establir-se
com una trucada a un
número de pagament
(806, en la majoria de
casos).
La policia intenta lluitar
contra el fenomen de manera molt intensa i les
campanyes d’informació
s’han multiplicat especialment en els últims mesos.

Els governs d’alguns
“lands” han començat a
redactar un esborrany per
a legislar les característiques bàsiques que han
de complir els serveis de
xat oferts per qualsevol
empresa alemanya.
Campanyes d’ informació
i sensibilització
Es tracta en la majoria de
casos de campanyes orientades als menors per a
donar-los a conèixer les
possibilitats i perills
d’Internet.

Seguretat en l’ús dels
Xats
Els xats i altres eines de
comunicació instantània
són especialment populars entre els més joves.
De tota manera, la gran
majoria de xats no tenen
cap tipus de control o moderació i es coneixen bastants casos de pedòfils
que han usat el xat per
entrar en contacte amb
menors.

En l’últim any ha estat
especialment important
una campanya portada a
terme des del Ministeri
d’Educació en la que s’ha
treballat el concepte de
seguretat a Internet en els
centres de primària i secundària en el marc
d’assignatures com informàtica o coneixements.

Jurgen Lauffer
(Director de “Gesellschaft
für Medienpädagogik und
Kommunikationskultur“)

Balears és la quarta Comunitat Autònoma d’Espanya
amb major índex de penetració de Internet
Els usuaris d’Internet sumen ja 11,96 milions, la
qual cosa suposa un descens de 74.000 persones
respecte a l’abril-maig de
2004, segons l’última onada de l’Estudio General
de
Medios
(EGM)
d’octubre-novembre de
2004, que assenyala a
Balears com la quarta

regió amb major índex de
penetració d’Internet.
El lloc d’accés preferit és
la llar, amb un 64,4 per
cent enfront el 62, 3%
d’abril-maig de 2005, seguit pel treball, amb un
32,6%.
Els navegants utilitzen, en
la major part (93,5%) la
World Wide Web (www).

El correu electrònic ha
estat utilitzat per un
83,9% durant l’octubrenovembre 2004.
L’estudi assenyala que els
homes són els que més
utilitzen Internet, un
52,7%, enfront un 42,8%
de les dones usuàries
d’aquesta tecnologia.
Font: Diario de Mallorca
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La UE vol fer d’Internet un lloc segur per als nins i nines
La Unió Europea ha posat
en marxa un pla de 45
milions d’euros per a protegir els nins dels llocs
pornogràfics i racistes
quan naveguen per Internet.
“Els nins estan utilitzant
Internet cada vegada més
i més i poden trobar-se
amb continguts perillosos.
És essencial informar als
pares quines eines poden
emprar”, digué Viviane
Reding, la comissària europea per a la Societat de
la Informació i els Medis,
en roda de premsa el passat 9 de desembre.

Al voltant d’un 60 per cent
de nins navega regularment per Internet als països europeus. Malgrat tot,
la majoria dels pares no
estan assabentats dels
riscos potencials o no saben amb qui contactar
quan es troben amb continguts perillosos, afirmà
Reding. El programa de
quatre anys de la UE segueix les passes d’un projecte de 38 milions
d’euros que conduí a la
creació de les “línees calentes” on els pares podien informar respecte al
contingut il·legal que veien a la Xarxa.

Aquest pla augmentarà el
nombre de línees calentes, finançarà tecnologia
per a filtrar pornografia i
incrementarà la conscienciació entre els pares i els
nins.
Com exemple de la importància del projecte, Reding afirmà: “El mes passat un avís de la línea
calenta a Espanya provocà la detenció de 90 persones, la major operació
contra les xarxes pederastes al país”.
Font: IBLNEWS

Facilitar la integració de discapacitats psíquics a través
d’Internet
L’empresa catalana TMT
Factory ha desenvolupat
el projecte internacional
“Abrazo”, que posarà en
marxa al 2005 i que pretén facilitar la integració
de discapacitats psíquics
a través d’Internet i les
noves tecnologies, proporcionant eines per a la
seva formació i comunicació.

Aquest projecte, iniciat a
finals de 2002, ha suposat
fins ara un cost de
216.223 euros i ha estat
subvencionat en part pel
programa PROFIT del
Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç.
“Abrazo” compta amb un
equip humà integrat per
especialistes en usabilitat
i disseny, psicòlegs, pedagogs, especialistes en

educació especial, periodistes, experts en elearning i enginyers entre
d’altres. Tots ells cerquen
aconseguir una aplicació
informàtica efectiva, eficient i satisfactòria pels
usuaris tenint en compte
criteris d’usabilitat i accessibilitat.
Font: TMT Factory

IQUA alerta de l’existència de webs que promouen
l’anorèxia i la bulímia com estil de vida
La Agència de Qualitat
d’Internet (IQUA) ha iniciat una sèrie d’actuacions
amb la finalitat d’alertar a
pares, educadors i poders
públics de l’existència de
pàgines web que promouen la cultura de
l’anorèxia i la bulímia com
a estil de vida. Aquestes
pàgines, a les que
s’accedeix teclejant als
cercadors les paraules

“pro-ana” i “pro-mia”, serveixen per intercanviar
consells, dietes i, sobretot, trucs per enganar els
pares i professors.
L’actuació d’aquesta entitat se centra en la denúncia pública del fenomen
que, “pel seu secretisme”,
pot passar inadvertit per
pares i personal educador, així com demanar
una actuació conjunta de

diversos estaments públics.
És difícil aplicar els mecanismes que preveu la Ley
de Servicios de la Sociedad de la Información a
aquestes webs ja que no
persegueixen un rendiment econòmic, sinó que
són grups d’usuaris i pàgines particulars.

Font: IQUA
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Protegeles.com inicia una campanya per a la seguretat
dels menors a Internet
El portal d’Internet Protegeles.com ha posat en
marxa una campanya per
tal que els cibercentres
s’impliquin en la tasca de
protegir els menors que
accedeixen a la Xarxa. Un
informe d’aquesta web i
del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid revela que un de cada tres internautes menors d’edat visita aquests
centres cada setmana i
entre el 15% i el 20% accedeix a pàgines inadequades. Per posar fi a
aquesta situació, Protegeles.com ha iniciat una
campanya que pretén
sensibilitzar als centres de

connexió a Internet, així
com promoure els locals
públics que ofereixen accés a la Xarxa i que s’han
compromès a protegir als
menors de continguts inadequats per a ells.
Segons el portal, els cibercentres han de comptar amb ordenadors específics i protegits amb sistemes de filtratge de continguts, i disposar d’un
punt d’informació sobre
seguretat a Internet.
Els que compleixin aquestes condicions seran inclosos en un llistat que
arribarà a les associacions de pares i mares

d’alumnes d’Espanya. De
moment, un total de 230
cibercentres de 20 províncies espanyoles s’han
sumat a la iniciativa i han
acondicionat les seves
instal·lacions i material
informàtica per als usuaris
més petits.
A més, el Defensor del
Menor de la Comunidad
de Madrid demanarà al
Govern central la creació
d’una comissió interministerial que promogui la navegació segura per Internet.
Font: Protegeles.com

Consolidar els hàbits lectors mitjançant Internet
El Ministeri d’Educació ha
posat en marxa el joc online “Argos 2004. Expedición tercer milenio”, amb la
finalitat de consolidar els
hàbits lectors dels joves.
El joc, que es desenvolupa íntegrament a Internet,
es basa en una adaptació
del viatge de Jason i els
Argonautes i té com a
destinataris a alumnes de
16 i 18 anys matriculats a
centres educatius espanyols d’Ensenyança Se-

cundaria. Per a superar
els obstacles d’aquesta
aventura, els participants

hauran d’aportar la
sol·lució a un conjunt
d’endevinalles la resposta
de les quals es troba a
diferents textos literaris,
que els alumnes hauran
de llegir o consultar.
Els professors i familiars
podran sumar-se a aquest
joc per mitjà de guies di-

dàctiques i propostes que
es trobaran a la web del
joc (www.argos2004.org).
El passat 1 de desembre
s’enviaren cartes informatives, tríptics i cartells als
centres docents per a informar dels requisits per
poder participar al joc, ja
que els grups hauran de
seguir l’aventura des dels
centres docents als que
pertanyin.
Font:Europa Press

Un portal educatiu d’Internet incorporarà un programa
d’informació per tal de prevenir la drogadicció
El
portal
educatiu
d’Internet
Infopitágoras
(www.infopitagoras.com)
incorporarà pròximament
un programa d’informació
i prevenció de la drogaddicció dirigit a pares, mestre i professors.

l’alumnat dels primers
cicles educatius que tenen
problemes
d’aprenentatge per causa
del seu origen geogràfic,
socioeconòmic o per circumstàncies i condicionants personals.

Aquest portal educatiu
està
especialitzat
en
l’atenció a la diversitat de

El catedràtic de Psicología de la Discapacidad de
la Universidad de Salamanca advertí sobre la

“lentitud” en la implantació
tecnològica a les escoles.
Reclamà per això l’ús generalitzat d’ordinadors i
Internet a les aules de
primària com a eina fonamental de d’ensenyança i
aprenentatge, en particular per als alumnes amb
dificultats d’estudi.
Font: Profes.net
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Recomanacions del mes de desembre de 2004
Per a pares i mares de menors d’entre 13 i 17 anys:

Els nins amb edats compreses entre els 13 i
els 17 anys ...

Recomanacions ...

Mostren interès per tot el que és nou i que va
contra el sistema establert pels adults.

Advertir-los que no tot el que apareix a Internet és verídic.
Per fer-ho, poden posar-se exemples de pàgines que fan
apologia del terrorisme o exaltació de la violència, etc. Es
poden utilitzar, de tota manera, milers d’exemples que
poden servir per a iniciar un diàleg amb el seu fill/a. És
important que ell/ella doni el seu punt de vista i que
senti que té tant valor com el seu.

Tenen desenvolupada la capacitat analítica, però
els falta experiència i l’ànsia per conèixer els pot
confondre i portar a cometre errors quan jutgen
informació i continguts que es troben a la Xarxa.

Parlar amb ells sobre la moralitat de molts continguts
que es troben a Internet i de la necessitat de ser crítics
respecte aquests.
Estan interessats en relacionar-se amb altres
cibernautes online i veuen una possibilitat de
conèixer persones de l’altre sexe.
Amb més freqüència que els més joves, els adolescents queden al “món real” amb persones que
han conegut a Internet.

Passen moltes hores davant l’ordinador i poden,
en casos extrems, presentar quadres additius.

Advertir-los que trobar-se amb algú que han conegut a
Internet pot ser perillós.
Advertir-los que és probable que les persones que coneixen a Internet no siguin realment qui afirmen ser.
Intentar establir una comunicació fluïda amb el seu fill/a
i conèixer sempre amb qui es comunica.
Estar atents al temps que passen a Internet
Estar atents a si, pel fet d’estar connectats, deixen de
realitzar activitats que els agradaven.
Estar atents a si s’han distanciat de les seves amistats
del “món real” i han fet noves amistat a Internet.
Recomanar-los que cada vegada que entrin a Internet
sigui perquè ho necessitin i els faci ganes i no com a una
manera de perdre el temps.

Poden ser víctimes fàcils de fraus comercials.

Recomanar al seu fill/filla que consulti amb vostè abans
de realitzar cap tràmit econòmic a Internet.
Suggerir al seu fill/a que sols compri online a pàgines
molt conegudes i que, a ser possible, sempre pagui
contrareemborsament.

Per a més informació podeu dirigir-vos a la web de Xarxa Segura IB: http://
www.xarxasegura.net
Si voleu efectuar qualsevol tipus de consulta, suggeriment, etc. poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic amb els responsables de Xarxa Segura IB: info@xarxasegura.net
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