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El menor que abans es
divertia a l’escola, ara es
mostra reticent, no vol
anar-hi

L’alumne no sap explicar els
esquinçalls a la roba o els blaus
als braços

Comença a costar-li menjar i ho fa
sense gana. Hi ha nens que sempre
es negaven a portar un entrepà a
l’escola i ara en porten dos

Comencen a no voler sortir de casa, i
diuen que s’hi troben a gust. Solen
despreocupar-se de la seva imatge

nal, propera i de noia jove, i no ex
càtedra. El problema existeix pe-
rò sembla, opina, que es deixa
passar, i que hi ha pocs profes-
sors que es preocupen tot i que,
recorda, pot acabar en suïcidi.
Els pares de la Carla se’n van

assabentar en veure el vídeo.Mai
no els va dir res, era una nena tan-
cada que no deixava que s’hi
apropessin i,moltes vegades som-
reia. “Sí, molts somriemper ocul-
tar el nostre dolor”, diu. “Conec
les llàgrimes, la solitud, les humi-
liacions, la bipolaritat, la psico-
si...”, ha escrit Silay en recordar
el dolor, però fa un temps que ha
dit adéu a la solitud –“On pares?
No em busquis”–. Arran de la di-
fusió del seu treball i del vídeo,
molts nois i noies s’han posat en
contacte amb ella i l’han anat a
veure per xerrar i trobar consell.
La Carla començarà la setmana
que ve la carrera de Psicologia a
la Universitat de Girona.c
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INDICIS DE
‘BULLYING’
ESCOLAR

ImatgeÀpats

“El ‘ciberbullying’ ésmés fàcil d’aturar”
CELESTE LÓPEZ
Madrid

E l psicòleg i primer
defensor del Me-
nor de la Comuni-
tat de Madrid, Ja-
vier Urra, nega que

el bullying sigui un fenomen
–“antic”, aclareix– en augment.
Una altra cosa ben diferent, as-
senyala, és el ciberbullying (per-
secució a través de les xarxes
socials). Però, com assenyala
l’autor de Mi hijo y las nuevas
tecnologías, la bona notícia és
que la fustigació a la xarxa és
molt més fàcil d’aturar, encara
que per això cal que el menor

ho expliqui als pares i que ells
ho denunciïn.
Fa anys que parlem del bu-

llying, de com prevenir-lo i
aturar-lo. S’ha reduït?
En termes numèrics els percen-
tatges actuals no han variat en
excés, entre un 2% i un 3%, pe-
rò el que sí que ha canviat és la
implicació del professorat, la
conscienciació social. I això
sempre és positiu perquè per-
met prevenir i, en cas que passi,
actuar.
I el ciberbullying?

És més complicat saber la seva
implicació i segurament les xi-
fres són més alts.
Què és més difícil de detec-

tar, el bullying o el ciberbu-
llying?
Són dos processos similars en
el sentit que fanmolt demal a la
víctima, però alhora diferents,

ja que canvia el medi en el qual
es produeix i la repercussió que
té.Mentre que el bullying se cir-
cumscriu a l’escola i implica
dos, quatre o sis nois, el ciberbu-

llying es desenvolupa fora de
les aules, per la qual cosa no hi
ha agressió física. En els dos ca-
sos, la detecció depèn en gran
mesura de la relació de la vícti-
ma amb els pares i els profes-
sors, que sigui capaç d’explicar-
ho, fet que no sempre és fàcil
perquè l’assetjat té por, vergo-
nya, angoixa, es veu feble...
I més fàcil de combatre?

Sense cap dubte, el ciberbu-
llying és més fàcil de combatre.
Si un nen es veu assetjat a la
xarxa, ho diu als pares i ells
posen una denúncia. És qüestió
d’hores que el perseguidor sigui
detingut. Sempre deixen alguna
empremta.c

Roba estripada

Javier Urra, psicòleg

AVENÇOS

“El ‘bullying’
es manté en el 3%,
el que ha canviat és
la consciència social”

Rebuig de l’escola


