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Vídeo: Libertad con cargos para el ciberdepredador sexual de
Zaragoza
Data: 25 de setembre de 2016
Mitjà: Informativos Telecinco, Sociedad.
Resum: Un ciberassetjador que contactava amb noies menors per internet i
els demanava fotos despullades ha estat detingut i alliberat amb càrrecs.

Vídeo sobre ciberassetjament a menors hipersexualitzat i
sense explicació preventiva del modus operandi
La peça de Telecinco sobre la detenció i l’alliberament amb càrrecs d’un home que
assetjava noies menors per Internet i els demanava fotografies despullades recorre
a imatges hipersexualitzades i relata el fet sense explicar prou el modus operandi
del ciberassetjador, de manera que fos més útil per evitar nous casos.
En primer lloc, s’hi esmenta que la policia recomana als menors eliminar “les
converses o imatges compromeses” i ho il·lustra amb diverses imatges. Dues
d’elles són de noies que es fan una foto en calces i sostens davant del mirall amb
un mòbil. I, a més, en una de les fotografies, la càmera fa un travelling des dels pits
fins a les natges de la noia.
Són imatges inapropiades per il·lustrar el relat per tres raons.
La primera, perquè, tot i que en cap de les dues es veu la cara de les noies, algú del
seu entorn podria identificar-les i això suposaria una violació del seu dret a la
intimitat i, per tant, una revictimització.
La segona, perquè certa audiència no sensibilitzada percebrà les noies com a
objectes sexuals amb l’única funció de procurar plaer a l’observador.
La tercera, són inadequades perquè incloure-les en una notícia on precisament es
critica el tràfic d’imatges de menors amb contingut sexual potencia que part del
públic adopti una aproximació malsana, en el sentit que, com assenyalava Susan
Sontag, experimenti plaer amb la victimització aliena.
En segon lloc, la notícia explica que el detingut va contactar amb 103 noies de entre
13 i 14 anys per les xarxes socials, on es feia passar per una adolescent bisexual i
els demanava fotos despullades a canvi de diners o recàrregues de mòbil.
A la peça, una advocada fa notar que els delinqüents en qüestió són persones que
«al llarg de cert temps es guanyen la confiança del menor», però, en no aclarir com
ho aconseguia, el vídeo no dóna gaire eines per identificar un potencial assetjador.
Sí que ho fa la nota de premsa de la Policia Nacional sobre la detenció del
«ciberdepredador sexual» quan diu que utilitzava tècniques de «manipulació
psicològica» com «enviar fotografies prèviament comprades a altres menors per
demostrar-los que era una noia com elles» de forma que «vencia la seva
resistència».
Hauria estat útil informar sobre tècniques de persuasió per ajudar a progenitors i
infants a prevenir el ciberssetjament.

TRANSCRIPCIÓ APUNT 39
Informativos Telecinco, 25 de setembre de 2016
Imatge
Planol mig en contrapicat d’un home al qui
no se’l veu la cara assegut en una cadira i
amb els braços creuats. Al marge superior
esquerre, logotip de la Policia Nacional- Mº
Interior.
Planol mig d’una taula amb ordinador
portàtil. Al marge superior esquerre, logotip
de la Policia Nacional- Mº Interior.

Text
Veu en Off:

Este joven de 33 años llegó a contactar
con al menos 103 menores de entre 13
y 14 años a través de las redes sociales.

Planol mig d’una persona amb armilla de la
policia nacional amb la cara pixelada que
tecleja amb guants de latex a l’ ordinador. Al
marge superior esquerre, logotip de la Policia
Nacional- Mº Interior.
Planol mig d’una nena d’esquenes mirant la
pantalla d’un ordinador portàtil
Plànol general d’unes noies en bikini
somrient
Plànol general de les mateixes noies que
envien petons a la càmera
Plànol general de les noies que va en
travelling cap a la dreta on una altra noia
asseguda a la vora d’una piscina els fa fotos
amb un mòbil.

Se hacía pasar por una adolescente
bisexual y les pedía que le enviaran
imágenes desnudas a cambio de
recargar el saldo para sus teléfonos u
ofrecerles dinero

Imatge detall d’una pantalla on s’escriuen
les lletres «puedo verte por cám?». Al marge
superior esquerre, logotip «Guardia Civil Mª
Interior»
Primer pla de les mans i les cames d’un
home.
Pantalla amb imatge desenfocada de cables i
teclats d’un ordinador. En primer pla i al
centre, l·lustració d’un infant davant de
l’ordinador, a la pantalla del qual es veu un
home caracteritzat com a mala persona que
s’amaga darrere una màscara somrient.
La il·lustració es desplaça a l’esquerra i
apareix una altra il·lustració on un home que
surt d’una pantalla d’ordinador es posa la mà
a la boca fent el gest de silenci i tapa la boca
a una adolescent que està asseguda davant
de l’ordinador.

Planol mig d’una dona asseguda a una taula

Todo un ciberdepredador sexual, en
términos policiales, un tipo solitario que
con 33 años vivía con su madre.

de despatx que parla a la càmera.
Subtítol: Arantza López, Asesora Jurídica
EKA-OCU

“Personas que a lo largo de cierto
tiempo se ganan la confianza del
menor”.
Veu en Off:

Plànol general dels jutjats de guàrdia de la
Ciutat de la Justícia de Saragossa
Plànol detall de la porta de vidre de l’edifici,
on es llegeix el rètol « Ciudad de la Justicia
de Zaragoza. Juzgado de Guardia.
Comunidad Autónoma de Aragón».

Era bedel de una parroquia y fue
detenido hace un año por el mismo
delito, pero ha seguido actuando:

Plànol mig en contrapicat d’un policia davant
d’un ordinador portàtil amb la pantalla
pixelada. Al marge superior esquerre, logotip En su domilicio han encontrado 120.000
de la Policia Nacional- Mº Interior.
imágenes, 800 videos y 6000 teléfonos
de menores, por lo que no se descarta
Primer plànol de la pantalla de l’ordinador
que pueda haber más victimas.
pixelada on s’intueixen imatges d’infants i
adolescents.
Plànol general d’un parc on juguen nens i
nenes de diverses edats.
Plànol general d’un grup d’adolescents que
miren els seus telèfons mòbils en grup.

A este tipo de acoso realizado por un
adulto en internet se le llama
“Grooming” y es uno de los ciberdelitos
Subtítol: « Grooming: estrategias que emplea que más ha crecido en los últimos años.
un adulto para ganarse la confianza de un
menor a través de internet, con el fin de
prepararlo para el abuso sexual».

Pla detall d’unes mans d’un nen o nena amb
un mòbil on juga a un joc.
Llegenda sobreimpresa a la pantalla: «www. Por eso la policía aconseja a los padres
informativostelecinco.com. Más información que asistan a sus hijos en su uso de
en nuestra página web».
internet.
Plànol general d’una noia que camina mentre
mira el mòbil. La càmera la segueix.
Pla mig d’un policia nacional que parla a la
càmera.

“Hay que estar con ellos, hay que
ponerles horarios. Hay que poner
tiempo de conexión.”

Plànol general de nens i nenes a un pati
d’escola, als qui no se’ls veu la cara, que
miren els seus mòbils en grup.

Veu en Off:

Primer pla dels nens i nenes que escriuen al
mòbil
Primeríssim primer pla d’una pantalla de

mòbil on es veu una conversa per whatsapp
«Dónde estás?
Y con quién?
Mándame una foto»

Y recuerdan a los menores que revisen
sus perfiles en las redes sociales.
Que limpien todos los contactos de
desconocidos.

Subtítol: «Revisar tus perfiles».

Que eliminen también las
conversaciones o imágenes
Pla general d’una noia amb calces i sostens i
comprometidas.
la cara pixelada que es fa una foto amb un
mòbil davant del mirall.
El subtítol s’amplia: « Limpiar contactos»
Primer pla d’una noia a qui no se li veu la
...y que instalen aplicaciones para
cara, que es fa una foto en sostens i calces
bloquear el acceso a algunas páginas
davant del mirall . La càmera fa un travelling web.
des dels pits fins a les natges de la noia.
El subtítol s’amplia; « Eliminar
conversaciones o imágenes comprometidas»
Plànol mig d’un grup d’adolescents, a qui
tampoc es veu la cara, amb els seus mòbils a
la mà, asseguts a un banc.
El subtítol s’amplia; « Bloquear el acceso al
contenido»
Plànol general dels mateixos adolescents
d’esquena
Y por último, si creen que pueden ser
víctimas del ciberacoso, recomiendan
informar al adulto lo antes posible para
El subtítol s’amplia; «« Informar a los adultos denunciarlo.
»
Plànol general dels mateixos adolescents de
cara.

Plànol mig d’unes adolescents amb els seus
mòbils

