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1. Notes de premsa



Diputació 411, baixos – 08013 Barcelona
Tel. 93 488 17 57 
Dia: 05/04/2019

Pornhub: dany a la infància, menors sense protecció 
i violència vers la dona

     
Així es defineixen tres de les múltiples conseqüències que té la circulació de por-
nografia, que denuncia l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 

Catalunya

L’Associació acusa a algunes plataformes pornogràfiques d’emprar estratègies de 
gratuïtat per a fer-se amb més consumidors i futurs clients, en un context de crisi tan 

greu amb l’actual confinament i quarantena obligatòria

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (ACMAC), en el seu em-
peny per protegir el menor i en línia amb el seu projecte social d’apoderament de la dona (ambdós 
en l’entorn audiovisual i digital), es vol denunciar i explicar, en col·laboració amb la Fundación 
Aprender a Mirar (FAAM), com aquesta proposta pretén manipular el consumidor i és una irres-
ponsabilitat social cap a la infància, les dones i les famílies que estan vivint un temps obligatori de 
confinament.

Addicció, violència de gènere, depressió, disfunció erèctil, impactes negatius i perjudicial en el 
cervell, malalties de transmissió sexual, cosificació, tràfic de persones, prostitució, explotació prin-
cipalment de dones i menors, etc.

Diversos experts d’ACMAC i FAAM –que procedeixen d’àmbits científics i de la salut mental, 
acadèmics, socials, pedagògics i de la comunicació– han recollit estudis i recerques que recolzen 
la conveniència que la pornografia no sigui d’accés gratuït ni incontrolat per a menors d’edat:

1. L’accés de no pagament (per un mes, ofert per la coneguda Pornhub) és una estratègia per a 
guanyar futurs clients. Per què? El consum de pornografia, encara que comenci de manera oca-
sional, es converteix ràpidament en una activitat que busca ser repetida per obtenir la satisfacció 
que es va obtenir l’anterior vegada.

L’evidència neurològica ha demostrat que estímuls (com la pornografia) tendeixen a acti-
var intensament les vies de la dopamina, amb el que es bloqueja la resposta de recompensa 
dissenyada per estímuls naturals. Amb això, es promou el consum excessiu i, en alguns casos, 
l’addicció. (1)
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En aquest context, Anna Bruch Granados -psicòloga forense (experta en psicopatologia legal, fo-
rense i criminològica).  Membre de la secció de psicologia jurídica i psicologia clínica del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya i membre de la Sociedad Española de Psiquiatría Foren-
se- afegeix que “l’addicció a la pornografia a internet encaixa dintre del marc de les addiccions 
conegudes i comparteix mecanismes bàsics amb les substàncies tòxiques. És un procés anàleg 
al del consum de drogues, que produeix la necessitat de majors dosis, amb la circumstància que, 
en la pornografia, els estímuls resulten més immediats i accessibles (món online)”. (2)

2. La plataforma de continguts sosté que els ingressos que rebin es destinaran a la lluita contra 
el coronavirus. La qüestió és si es pot confiar en una industria que utilitza, maltracta, vexa i 
enganya a les dones.

Com afirma un dels majors experts de la realitat del mercat de la pornografia a Espanya, el pe-
riodista Ismael López Fauste, a Escúpelo: crónicas en negro sobre el porno en España (3): 
“Pornhub és la plataforma més visible dels tubes gratuïts de pornografia. El problema amb això 
és que presenta un aparador en el qual no sembla haver-hi conseqüències per mostrar vídeos 
d’agressions sexuals gravades (4), o inclús material comercial al qual la pròpia actriu ha renunciat. 
Por algun motiu, Pornhub es deslliura de les conseqüències legals i socials de difondre vídeos 
contra la voluntat d’algunes de les dones (5) que apareixen en ells”.

3. L’absència de filtres per a menors d’edat es dóna a, pràcticament, tots els vídeos de la 
pàgina web, fins a l’apartat titulat “Sexe dur”. L’oferta de gratuïtat en els continguts Premium no 
és més que un ham promocional per aconseguir que diferents diaris i agències de notícies facin 
publicitat gratuïta de Pornhub (com així ha succeït). De fet, només a la portada (sense filtres ni 
controls), ja es veuen fotografies explícites. Tothom pot accedir a elles, buscant-les o no. A més, 
els mateixos menors d’edat poden pujar contingut sexual, convertint-se en productors i explota-
dors i, en no pocs casos, acabar sent imputats com a pederastes quan l’edat dels qui apareixen 
als seus clips són menors de divuit anys.

Roberto Valverde, fiscal delegat de criminalitat informàtica a Barcelona, explica clarament que 
avui hi ha tant explotació dels joves com també explotació pròpia. En el context de la seva lluita 
contra la pornografia infantil, afirma que, de vegades, ja no es troben amb “un delinqüent malvat, 
sinó amb adolescents de setze anys que han gravat la seva xicota. L’autoexplotació dels menors
és una realitat”. (6)

4. Segons nombrosos estudis, el consum indiscriminat, continuat i massiu d’aquest tipus 
d’imatges pornogràfiques té diferents conseqüències personals i socials que posen en risc mol-
tes qüestions. Aquí citem quatre de les més importants: 

 a. Cervell. La pornografia deixa una petjada molt potent en el cervell, especial-
ment en el adolescent. Així ho demostra avui la neurociència amb textos científics que parlen 
de les alteracions cerebrals que comporta el seu consum, similar als efectes d’altres addiccions. 
Els infants i adolescents són més susceptibles que els adults a les addiccions i als efectes en el 
desenvolupament del cervell. (7) 

 b. Perjudica la sana educació sexual. S’ha comprovat que el consum més freqüent 
de material d’internet sexualment explícit fomenta una major incertesa sexual en la formació de 
creences i valors al respecte. Però també, i és important, promou un canvi de la permissivitat 
i el suport a l’exploració sexual no compromesa. (8)



En referència a conductes sexuals de risc, l’ús de la pornografia a internet està relacionada amb 
augments d’activitat sexual problemàtica en edats primerenques i amb una major probabilitat 
d’involucrar-se en conductes sexuals de risc. Estem parlant de hookups, parelles sexuals múl-
tiples, sexe anal, sexe grupal i ús de substàncies durant el sexe amb adolescents joves. (9)

Clarament, aquestes pràctiques condueixen a experiències de risc que comporten una major 
probabilitat d’ocasionar problemes de salut (10). Amb freqüència, sorgeixen malalties relacio-
nades amb els trastorns de l’estat d’ànim, l’ansietat, l’ús de substàncies tòxiques i TDAH (11). 
Diversos estudis indiquen que aquests individus alberguen una major probabilitat de contraure 
malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.
 
Anna Bruch declara que, “la diversitat i la tolerància (distorsionades) que promou la pornografia, 
davant la vivència de la sexualitat, repercuteix directament en l’acceptabilitat dels menors d’edat 
respecte a qualsevol pràctica sexual”.

La pornografia resulta una falsa representació de la sexualitat, i actua distorsionant conceptes 
respecte a les mateixes relacions sexuals, les actituds i la conducta sexual (10). En aquest sentit, 
legitima idees contràries a una sexualitat sana, la igualtat entre gèneres i les relacions humanes. 
Tot això es tradueix en una alteració d’un desenvolupament integral sa en els menors.

Per altra banda, el consum de pornografia pot facilitar la comissió de delictes sexuals, ja que pot 
contribuir a la normalització de determinats comportaments violents dintre de les relacions sexuals 
(12). Per exemple, un estudi dut a terme amb una mostra d’adolescents italians va demostrar que 
el consum de pornografia estava associat amb assetjar sexualment a un company o amb forçar a 
algú a mantenir relacions sexuals (13). 

Del que s’ha mencionat anteriorment, pot deduir-se que el consum de pornografia pot augmen-
tar la probabilitat de perpetrar violència sexual en els homes i incrementar la probabilitat de 
ser víctima de violència sexual en les dones.

 c. Relacions familiars, afectives i sexuals. Si parlem de l’impacte de l’exposició dels 
joves, el món acadèmic revela que, entre els homes, com menor és l’edat de la seva primera ex-
posició a la pornografia, major és el seu consum actual de pornografia, així com és major la inte-
gració de la pornografia en la seva activitat sexual i és menor el gaudir del sexe en parella. (14)

A més, en qüestions de satisfacció sexual, una exploració longitudinal de 1.052 adolescents ho-
landesos, d’entre tretze i vint anys, va verificar que l’exposició a material d’internet sexualment 
explícit va reduir, constantment, la satisfacció dels adolescents en la seva vida sexual. Aquesta 
influència negativa del que és explícit va ser igualment fort entre nois i noies (15).

Per altra banda, sobre el sexe amb adolescents més joves, en un estudi transversal de 710 no-
ruecs de divuit a dinou anys, el 19,1% dels nois que van indicar alguna probabilitat de tenir 
relacions sexuals amb algú de tretze a catorze anys també va informar que consumien por-
nografia amb més freqüència i que tenien més amics interessats en la pornografia infantil i 
la pornografia de tipus violent (16).

 d. Violència vers les dones i les nenes
Segons un estudi impulsat per Bitdefender (17) en el qual van participar 19.000 persones d’arreu 
del món, l’edat més primerenca en la que comencem a mirar-la són els sis anys, tot i que la 



mitjana d’edat són els onze. Per altra banda, la distribució per sexes és significativa: el 90% dels 
nens i el 60% de les nenes.

Totes aquestes dades tenen un paral·lelisme amb els resultats que es van obtenir en una inves-
tigació sobre prevalença de les violències de gènere en l’adolescència, impulsada per l’equip 
de la Fundación Aroa en el marc del projecte europeu GEAR against IPV II. En aquesta, es va 
desvelar que el 20% de la població objecte d’estudi s’havia iniciat amb la sexualitat compartida 
als onze anys (18). La semblança en xifres coincideix, de nou, amb una altra observació. Aquest 
cop és la del mateix portal Pornhub que afirma que els seus clients són en un 76% homes i en 
un 24% dones.

Neus Pociello Cayuela –directora de la Fundación Aroa, experta en el Observatorio Europeo de 
violencia hacia las mujeres y las niñas i vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres de 
España– sosté que “la pornografia mainstream (a la que accedeixen sense barreres de protecció 
específiques els joves) està enfocada, com veiem, al consum d’un públic majoritàriament masculí. 
Es basa a satisfer el plaer des d’una òptica de l’home, cisgènere, patriarcal i sexista, on la 
dona té un rol d’objecte sexual, sota el fals escenari de l’expressió lliure de la sexualitat”.

De la mateixa manera que s’exigeix en altres sectors, si la pornografia és objecte de consum i ne-
goci, també ha de promoure i garantir drets fonamentals, drets humans de la infància i drets 
humans de les dones: el dret a la llibertat, la integritat física, la igualtat en el tracte i no discrimi-
nació, a l’educació, la intimitat personal i familiar, així com la protecció de dades o el secret de les 
comunicacions, especialment important en els casos de pornovenjança que últimament són motiu 
de notícia precisament per la denúncia de plataformes com Pornhub com a canal per a perpetuar 
aquests delictes impunement.

Aquest marc que acabem de definir no és una demanda particular, tampoc hauria de ser un es-
cenari ideal en aquesta indústria, sinó que és un marc de recomanació expressa i/o compliment 
obligatori en els múltiples instruments internacionals que determinen que la discriminació i la 
violència cap a les dones i les nenes (19), el tràfic per motius d’explotació sexual o la utilit-
zació de la infància en la pornografia (20), són greus vulneracions dels drets humans.

Els estats han de fer seguiments d’aquestes plataformes online (21) i incorporar sancions (refor-
çades per aquest marc internacional) per evitar que aquesta indústria es mogui i es lucri amb la 
vulneració dels drets humans, i per fer efectiva la protecció de la infància i de les dones contra 
tot acte de discriminació; per a suprimir totes les formes de tràfic i explotació sexual, així som el 
dret a una educació afectiva-sexual que permeti desenvolupar-se plenament com persones en un 
context relacional i social d’igualtat.

PETICIONS

Per tots aquests motius, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
i la Fundación Aprender a Mirar, duen a terme aquesta acció d’alerta als pares i mares, últims 
responsables dels menors, a les autoritats competents i a la societat en general.

La presidenta de l’ACMAC experta en dona, drets i hipersexualització, Anna Plans, decla-
ra: “Nombrosos joves estan aprenent sobre sexe, relacions i com tractar a les dones i les nenes 
a través de la pornografia. Ha arribat el moment de posar fre a una industria que es nodreix 
d’esclavitzar al sexe femení i d’esclavitzar, a la vegada, la mirada del sexe masculí”.

El president de la FAAM, José Mª Guerra, afegeix també que “és capital no oblidar als més vul-
nerables, els menors d’edat, que són qui surten perdent davant aquestes estratègies obscures i 



maquillades de falsa generositat com la que presenta aquests dies Pornhub”.

Demanem una actuació ràpida i eficaç per a protegir els nens i nenes, emparats en la llei i en els 
citats drets fonamentals, d’aquest tipus de continguts que es consumeixen amb llibertat total a la 
xarxa.

De manera simultània, reclamem que les plataformes implicades, en especial a Pornhub, inclo-
guin filtres de control parental que assegurin la salvaguarda que exigeix la legislació.

Per descomptat, a les autoritats competents, estatals, autonòmiques i municipals, els hi hem 
d’exigir ser estrictes en la llei i emparar els seus ciutadans més fràgils. Han d’aplicar els criteris 
restrictius i punitius que ells mateixos han imposat a través dels òrgans legislatius i executius, 
sense oblidar els judicials.

Finalment, i el més determinant, apel·lem a totes les persones perquè donin suport a aquesta cam-
panya amb els fets i amb la seva difusió.

I, com sempre, animem a pares, mares i educadors a que, en aquest període de més consum 
audiovisual, no “abandonin” als menors d’edat en l’immens món d’internet sense supervisió ni 
pensament crític.

L’article complet està disponible a consumidorsaudiovisuals.cat 

Per a més informació, Estefanía González, responsable de comunicació de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya: premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | consumidorsaudiovisuals.cat |

https://twitter.com/telespectadors?lang=ca
https://www.facebook.com/consumidorsaudiovisuals/
https://www.instagram.com/consumidorsaudiovisuals/
https://www.youtube.com/channel/UC0GsBAHWrNw-40j35EQa-4w/videos


2. Aparicions en els mitjans de comunicació

MITJÀ TITULAR DATA D’APARICIÓ

Ilopezfauste Educación sexual: hay que ha-
blar de sexo con los adolescen-
tes 

7 de gener de 2020 

Catalunya Ràdio El fenòmen de l’Albert de “Mas-
terchef  Jr”: Ha de tenir Twitter un 
nen de 10 anys?”

9 de gener de 2020

Ràdio Estel Esport femení als mitjans 16 de gener de 2020 

RTVE  Mòbils i menors 20 de gener de 2020 

Expo Educa Ús i abús de les pantalles 21 de gener de 2020

Comunicació 21 Creen “Càpsules (in)formatives” 
de vídeo per a un consum audio-
visual responsable

3 de juny de 2020

Fibracat TV Capítol 1: Dones i 
hipersexualització

17 de setembre de 2020

Ràdio Estel Hipersexualització a la xarxa i 
violència vers les dones 

17 de setembre de 2020 

Universitat Rovira i Virgili Habilitats comunicatives: internet 
segura i ciberassetjament 

25 de setembre de 2020 

Cómete el Mundo Entrevista con Anna Plans sobre 
su libro Respeta mi sexualidad

4 de novembre de 2020

Fibracat TV Entrevista a Anna Plans sobre 
hipersexualització a la infància 

1 d’octubre de 2020 



 
 Abat Oliba Loreto Entrevista a Anna Plans - Som 

conscients dels riscos de 
l’hipersexualització?

9 d’octubre de 2020 

Cómete el mundo Entrevista con Anna Plans sobre 
su libro Respeta mi sexualidad 

4 de novembre de 2020

Barcelona Time Use Iniciati-
ve for a Healthy Society 

Presentació de la càpsula (in)
formativa: temps de pantalles i 
conciliació familiar 

24 de novembre de 2020 



Clipping de premsa 
escrita i televisió



Font: Ilopezfauste

Data: 7 de gener de 2020 

Títol: Educación sexual: hay que hablar de sexo con los adolescentes

Link: https://www.ilopezfauste.com/educacion-sexual-hablar-de-sexo-con-adolescentes/

https://www.ilopezfauste.com/educacion-sexual-hablar-de-sexo-con-adolescentes/










Font: Expo Educa 

Data: 21 de gener de 2020 

Títol: Ús i abús de les pantalles 

Link: https://expoeduca.cat/us-i-abus-de-les-pantalles/



Font: Comunicació 21 

Data: 3 de juny de 2020 

Títol: Creen “Càpsules (in)formatives” de vídeo per a un consum audiovisual responsable

Link: https://comunicacio21.cat/noticies/impulsen-capsules-informatives-de-video-per-a-un-con-
sum-audiovisual-responsable/



Font: Fibracat TV 

Data: 17 de setembre de 2020

Títol: Capítol 1: Dones i hipersexualització

Link: https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/plusvalua-dones/cap-1-plusvalua-dones/ 



Font: Universitat Rovira i Virgili 

Data: 25 de setembre de 2020 

Títol: Habilitats comunicatives: internet segura i ciberassetjament

Link: https://youtu.be/EzDBr5nm6W8

https://youtu.be/EzDBr5nm6W8


Font: Fibracat TV 

Data: 1 d’octubre de 2020 

Títol: Entrevista a Anna Plans sobre hipersexualització a la infància 

Link: https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/plusvalua-dones/plusvaluadones-hipersexualitzacio-
entrevista-a-anna-plans/



Font: Cómete el Mundo

Data: 4 de novembre de 2020 

Títol: Entrevista a Anna Plans sobre “Respeta mi sexualidad”

Link: https://cometeelmundotca.es/index.php/blog/item/332-entrevista-con-anna-plans-sobre-su-
libro-respeta-mi-sexualidad









Font: Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society

Data: 24 de novembre de 2020

Títol: Presentació de la Càpsula (in)formativa: Temps de pantalles i conciliació familiar

Link: https://youtu.be/I40DA3c8ISk





Clipping de ràdio



Font: Catalunya Ràdio 

Data: 9 de gener de 2020 

Títol: El fenòmen de l’Albert de “Masterchef  Jr”: Ha de tenir Twitter un nen de 10 anys?”

Link: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/el-fenomen-de-lalbert-de-masterchef-jr-ha-de-
tenir-twitter-un-nen-de-10-anys/audio/1059942/

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/el-fenomen-de-lalbert-de-masterchef-jr-ha-de-tenir-twitter-un-nen-de-10-anys/audio/1059942/


Font: Ràdio Estel 

Data: 16 de gener de 2020 

Títol: Esport femení als mitjans

Link: https://www.estelfitxers.com/audio/20200116-09_00PLUSVALUADONES.MP3



Font: RTVE 

Data: 20 de gener de 2020 

Títol: Mòbils i menors 

Link: https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-20-01-20-mobils-menorsde-
boca-orella-20-01-20-mobils-menors/5488141/



Font: Ràdio Estel

Data: 17 de setembre de 2020 

Títol: “Hipersexualització a les xarxes i violència vers les dones” 

Link: https://twitter.com/Telespectadors/status/1306613375644979202



Font: Abat Oliba Loreto 

Data: 9 d’octubre de 2020

Títol: Entrevista a Anna Plans - Som conscients dels riscos de l’hipersexualització?

Link: https://www.ivoox.com/entrevista-a-anna-plans-seccio-amb-esther-audios-mp3 
rf_57661277_1.html





Clipping dels
XXV Premis Zapping 

Inclou les notes de premsa de 
l’esdeveniment



https://premiszapping910855636.files.wordpress.com/2021/02/clipping-premsa-xxv-premis-zapping-2020.pdf



