
Material d'Explotació
Sexual Infantil 

- pautes d'actuació -

Per què és més adequat parlar de Material
d'Explotació Sexual Infantil o M.E.S.I.?

M.E.S.I."Pornografia
Infantil"

És un terme incorrecte perquè la
"pornografia": 
-  S'associa a una indústria i al material
destinat a l'obtenció d'estimulació i
plaer sexual 
-  Implica voluntarietat i consens entre
persones adultes

VS

- Constitueix el testimoniatge gràfic
d'actes de violència sexual contra
infants i/o adolescents (NNA) 
- És extensible a altres materials
sexualitzats que representen a NNA 
-  Es deslliga legalment  de la
"pornografia" i per tant és un delicte

Facilita
l'EMPATÍA cap a

les víctimes
ON

Evita les
JUSTIFICACIONS
sobre el seu ús

OFF

¿Qui accedeix a M.E.S.I.?

INDISCRIMINAT

Accés a material
prohibit per curiositat o
interés a traspassar els

límits

CURIÓS

ACCIDENTAL

Com un procés de
descàrrega massiva

d'arxius o per
infecció de virus /

hackeig

PRODUCTOR

COL·LECCIONISTA

Implicació en una
gran varietat de

conductes sexuals
online per

motivació sexual

PEDERASTA

ADOLESCENT

Acumulació de material com a
forma de gratificació

psicosexual, acceptació social
i estatus en comunitats virtuals

Elaboració i
distribució amb

finalitats
econòmiques o
estatus social

Obtenció de gratificació a través
del contacte online amb NNA o

com a mitjà per a accedir a
víctimes en la vida real

Representen entre
el 3% - 15%. Pot ser

puntual o reiterat

He descobert a algú del meu entorn o
família consumeix M.E.S.I.

BLOQUEIG SENTIMENT
DE CULPA CONFUSIÓ

Davant el descobriment, són
reaccions habituals inicialment, però

és important superar-les i passar a
l'ACCIÓ per a...

Prevenir
més víctimes

Evitar
revictimització

Visibilitzar i
explicitar

el problema de qui
consumeix M.E.S.I.

El consum
continuat deM.E.S.I. fomenta laseua producció i ésun factor de risc deviolència sexual

Existeixen

plataformes per a

denunciar

anònimament

aquest material

Promoure la

consciència del

problema i activar

la necessitat

d'ajuda (sanitària,

psicològica...)

prevé la

reincidència

Supervisar i establir normes
i  restriccions sobre l'ús de les
noves tecnologies,  l'accés a
internet i les xarxes socials

Identificar els possibles riscos,
establir les accions per a
promoure la seguretat i assignar a
les persones responsables de
garantir-la

VS

Valorar si...

Ha passat més vegades o...

Hi ha indicadors que ho busca
activament  (s'amaga o  l'oculta,
col·lecciona, organitza el material,
té diversos arxius...)

L'accés no ha estat accidental o...

Denunciar

De forma telemàtica:
- Policia Nacional
- Guàrdia Civil

De forma presencial:
- Policia Nacional
- Guàrdia Civil
- Policia Autonòmica

Buscar ajuda

Psicològica

D'altres professionals en cas
necessari (social, mèdica, etc.)

Legal i forense (en cas de
denúncia)

Garantir el seu
benestar

Establir una via de comunicació
oberta, de confiança i ajuda

Malgrat el que ha fet, continua
sent un xiquet, xiqueta o
adolescent els drets de la qual han
de garantir-se i protegir-se

Explorar com ha accedit al
material i si hi ha més persones
implicades

Valorar si...

Ha passat més vegades o...

Hi ha indicadors que ho busca
activament  (s'amaga o  l'oculta,
col·lecciona, organitza el material,
té diversos arxius...)

L'accés no ha estat accidental o...

Crear un Pla de
Seguretat

Recomanar-li que
busqui ajuda

Psicològica

D'altres professionals en cas
necessari (mèdic, psiquiàtric, etc.)

Legal i forense

PAS 1

PAS 2

PAS 3

PAS 4

RECOMANACIONS

ADULT@ ¿Qui ha accedit al
material? NNA

ho he trobat navegant per internet, ho han compartit en xarxes socials o
m'ha arribat per altres vies

NO COMPARTIR

DENUNCIARPAS 2

Ni amb persones conegudes, ni en xarxes socials o altres mitjans públics 

Tampoc ho guardis 

Quan propagues el material per a "denunciar" públicament, en realitat estàs... 

- Cometent un delicte de distribució de M.E.S.I. 

- Revictimitzant a l'infant o adolescent que apareix en les imatges

PAS 1

De manera telemàtica (en alguns casos, pots fer-ho anònimament): 

Policia Nacional / Guàrdia Civil 

De manera presencial: Policia Nacional / Guàrdia Civil / Policia Autonòmica 

Facilita: l'enllaç de la web o fitxers, publicació del fòrum o la xarxa social, captures

de pantalla, noms d'usuari, telèfons, context (data, hora, lloc...) i qualsevol altra

informació rellevant per a la investigació

INFORMAR / NOTIFICARPAS 3

La majoria d'aplicacions i xarxes socials permeten informar o notificar de comptes

d'usuari o contingut inapropiat perquè sigui eliminat (però abans denuncia a les

autoritats) 

Existeixen serveis online que s'encarreguen d'eliminar aquest tipus de material

Guàrdia Civil:
Policia Nacional:
Policia Autonòmica: 

Facebook:
Instagram:

Twitter:
Whatsapp:

Youtube:

INHOPE:
Internet Watch Foundation: 
 

En qualsevol dependència o en www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
En qualsevol comissaria o en www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=6

En qualsevol comissaria

www.facebook.com/help/181495968648557

help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
a) Android: WhatsApp > Més opcions > Ajustos > Ajuda > Contacta'ns
b) iPhone: WhatsApp > Configuració > Ajuda > Contacta'ns

Prémer els tres punts de la cantonada superior dreta del compte > Denunciar >
Contingut inapropiat > Tipus de contingut > Enviar denúncia

support.google.com/youtube/answer/2802027?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419

www.iwf.org.uk

ENLLAÇOS D'INTERÉS PER A DENUNCIAR / NOTIFICAR

www.inhope.org

Fonts: 
Aebi, Plattner, Ernest, Kaszynski & Bessler (2014)

ECPAT International: www.ecpat.org

Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil:  www.gdt.guardiacivil.es

Internet Watch Foundation: www.iwf.org.uk

Pantallas Amigas: http://denuncia-online.org/a-quien-acudo/#ipederastia

Policia Nacional: www.policia.es

Stop it Now!: www.stopitnow.org.uk

Seto (2013)
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