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L’APLICACIÓ DE GOSSIP ENTRE ELS ADOLESCENTS. COM 

PREVENIM L’ASSETJAMENT ONLINE? 

 

Els últims dies ha saltat l’alerta entre les famílies per l’ús que s’està fent de l’aplicació de 

Gossip en els mòbils per part dels adolescents,  una part d’ells l’està aplicant per assetjar, vexar, 

i insultar a companyes i companys del propi institut, barri, o poble d’una forma anònima. 

Davant d’aquesta situació poden sortir moltes postures errònies basades en ocurrències que 

només poden empitjorar la situació enlloc de solucionar-la, i el que cal és obrir espais de diàleg 

al voltant de les evidències científiques que sí ens ofereixen orientacions per tal de transformar 

aquestes situacions d’assetjament i vexació entre adolescents. Per tal de centrar el debat, en 

aquest document exposem d’una forma breu els següents apartats: 

1. Explicació del fenomen Gossip entre adolescents. 

2. Per què s’utilitza per assetjar?  El context social dels adolescents i la socialització 

preventiva de la violència de gènere. 

3. El problema no és l’aplicació, sinó l’ús que se’n fa. 

4. Com podem intervenir les famílies? Model dialògic de prevenció de conflictes. 

Tolerància 0 des dels 0 anys i en qualsevol espai (també l’online). 

 

1. Explicació del fenomen Gossip entre adolescents. 

Gossip és una aplicació  de mòbil creada per l’ Start up Crows&Dogs per tal de difondre 

notícies, rumors que estan passant al voltant d’un lloc conegut. Els usuaris poden crear els seus 

propis grups i començar a compartir aquells missatges sobre persones, notícies i rumors que 

vulguin, d’una forma anònima. L’aplicació està inspirada en la sèrie de TV nord americana 

GOSSIP GIRL on una noia anònima anomenada “La Reina Cotilla” difon en un blog tots els 

rumors, relacions sexuals, sentimentals, etc. dels personatges adolescents d’una zona de classe 

alta de New York.  
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L’aplicació només fa uns mesos que es va crear i ha tingut un gran impacte entre el públic 

adolescent, on han crescut el número de grups relacionats amb diferents instituts de Catalunya. 

Aquests dies ha saltat als mitjans de comunicació aquest fenomen perquè molts i moltes han 

aprofitat aquesta aplicació. L’anonimat s’aprofita per enviar missatges vexatoris, i generar 

interaccions  d’assetjament online dintre d’aquests grups. En alguns casos els mossos han hagut 

d’intervenir, per exemple tancant el grup creat relacionat amb un Institut del Districte de Sant 

Martí pel tractament vexatori extrem que s’estava duent a terme
1
. 

L’anonimat fa que els adolescents s’escudin darrera i expressin amb més impunitat tots els 

missatges que se’ls acudeixen atacant a companys i companyes, i expressant amb més violència 

tots els seus missatges.   

2. Per què s’utilitza per assetjar?  El context social dels adolescents i la socialització 

preventiva de la violència de gènere. 

Per què els adolescents utilitzen l’aplicació per assetjar? Com han après a vexar als companys i 

companyes amb total impunitat? I per què hi ha aquesta tendència a utilitzar aplicacions com  la 

de Gossip per assetjar? 

Per respondre aquestes qüestions cal analitzar el context social que ens envolta.  La comunitat 

científica internacional està demostrant com  el procés de socialització de les relacions afectives 

sexuals de les i els  adolescents està marcat per una socialització que moltes vegades vincula 

atracció amb violència
2
. Segons les recerques científiques internacionals  i les revistes  amb 

major impacte desenvolupades dintre de la línia de prevenció de l’assetjament online, la 

prevenció cal focalitzar-la en les interaccions que tenen les i els adolescents, i  en com poden 

entre els mateixos promoure interaccions lliures de violència. El sistema educatiu ha fallat en 

com enfocar la prevenció de la violència. S’han venut programes de prevenció als instituts i a 

l’escoles que no estaven basats en evidències, i han aplicat projectes sense tenir la constància de 

la seva eficiència. El que sovint s’ha aconseguit és que mentre algunes i alguns professionals 

només utilitzin el llenguatge de la ètica des de dalt (professorat, familiars...) intentant que els 

nois siguin “bons” (no sexistes, no racistes, no violents) mentre que els que tenen èxit 

freqüentment fora de les aules presencials siguin els “dolents” (sexistes, violents,...). 

                                                             
1
 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/613087-els-mossos-tanquen-un-xat-

dun-institut-per-vexacions.html  
2 Valls, R., Puigvert, L., & Duque, E.(2008). Gender Violence amongst teenagers: socialization and 
prevention. Violence against Women,14(7), 759-785. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/613087-els-mossos-tanquen-un-xat-dun-institut-per-vexacions.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/613087-els-mossos-tanquen-un-xat-dun-institut-per-vexacions.html
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No han treballat el que les evidències científiques constaten sobre com es poden construir 

relacions afectives sexuals desvinculades de la violència, què fer davant d’una situació 

d’assetjament, i com la solidaritat entre iguals és una de les vies més efectives per aturar la 

violència buscant sempre el recolzament de la víctima i el rebuig de qui assetja.  

La societat adulta en sí, ha permès que persones assetjadores quedessin impunes davant de les 

agressions, i això ha passat en espais de tot tipus, també a les universitats on  han sortit 

iniciatives com la de Gossip, en aquest cas a través de pàgines a facebook mitjançant la 

publicació de missatges anònims enviats a l’informer de cada universitat. També entre 

estudiants universitaris s’estan donant exemples de comentaris vexants, d’assetjaments, i les 

institucions universitàries no estan actuant, en algunes declaracions ressalten  que forma part de 

la llibertat d’expressió aquest tipus de comentaris anònims i que per tant no poden intervenir.  

Hi ha casos on, fins i tot, les potencien. Un cop més les institucions universitàries no intervenen 

davant de la violència, i són exemple també per les i els adolescents. 

 Davant la pregunta de com les i els adolescents han après a assetjar i a vexar a companys i  

companyes la resposta és evident: ho han estat aprenent a partir d’una socialització que premia a 

qui és violent convertint-lo en atractiu. Aquell que representa una actitud violenta o vexatòria no 

rep un rebuig social, si no suport, se’ls hi riuen les gràcies, se’ls protegeix i en canvi a les 

víctimes se’ls ataca, se’ls ridiculitza, se’ls maltracta. Així doncs, davant la pregunta de com pot 

ser que aquest tipus d’aplicacions s’utilitzin per assetjar o vexar a companyes i companys, la 

resposta és senzilla: simplement són un reflex, un mirall del què està succeint dia a dia als 

passadissos de l’Institut, al pati o entre el grup d’iguals. Fins ara quedava definit en l’espai i el 

temps i ara, amb aquest tipus d’aplicacions, es fa públic online i pot ser consultat per qualsevol 

persona de qualsevol lloc del món, amb les repercussions que això comporta a la víctima. 

Cal anar doncs a l’arrel del problema, per tal de buscar vies de prevenció. La socialització 

preventiva de la violència de gènere té com a objectiu l’estudi de les interaccions socials 

(mitjans de comunicació, grup d’iguals, família, escola...) que generen una socialització i 

aprenentatge dels models amorosos i d’atractiu que es vinculen a la violència de gènere
3
.                       

I plantegen, a partir de les evidències científiques, la socialització en models d’atractiu lliures de 

violència.  

 

                                                             
3 Gómez, Jesús (2004). El amor en la sociedad del riesgo. Barcelona: Hipatia Editorial.  



 

4 
 

 

CREA  

Universitat de Barcelona 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 

08035 Barcelona 

Tel. 93 403 50 99  

Fax. 93 403 51 71 

 

3. El problema no és l’aplicació, sinó l’ús que se’n fa. 

Per tant el problema no és l’aplicació, sinó l’ús que se’n fa.  La solució no passa per bloquejar 

aquesta eina, perquè demà se’n crearà una altra i passaran exactament els mateixos problemes, i 

encara més greus si es continua no treballant l’arrel del problema. Encara que es millori 

l’aplicació tal i com estan comentant els creadors de Gossip, intentant incloent unes normes d’ús 

on es pugui denunciar les persones que emeten missatges vexants o d’assetjament, o eliminant 

usuaris violents (que és millor de com està), no és suficient. Però ara cal saber què podem fer. 

 

4. Com podem intervenir les famílies? Model dialògic de prevenció de conflictes 

Tolerància 0 des dels 0 anys i en qualsevol espai (també l’online). 

Segons les recerques científiques internacionals més importants i les aportacions d’aquelles 

organitzacions socials amb més trajectòria en aquesta temàtica, només es pot prevenir i 

transformar aquestes situacions d’assetjament des d’una implicació de tota la comunitat i la 

coordinació d’interaccions entre els seus membres. Ja no es pot continuar mirant a un altre 

costat, i les famílies tenen un paper important, poden impulsar el canvi, conjuntament en 

coordinació amb el professorat i  altres agents socials dels barris o poblacions on se situen les 

escoles i instituts. El model dialògic de prevenció de conflictes recull aquestes aportacions i la 

seva aplicació millora la prevenció de la violència. A la vegada, promou la prevenció entre 

iguals. Cal crear espais de diàleg al voltant de les situacions d’assetjament i, conjuntament amb 

ells, crear mecanismes dialògics de prevenció que parteixin del llenguatge del desig i no només 

del llenguatge de l’ètica elaborat des de dalt. Formar-los en els factors de risc reals, en la 

tolerància 0 a la violència des del 0 anys, i escoltar les seves propostes. 
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