Ple ordinari
24 de novembre de 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

20.2.Proposta d’acord que presenta el grup municipal Ciutadans per prevenir i evitar
l’assetjament en xarxes socials entre adolescents.
Amb motiu del Dia Internacional de la Nena (11 d'octubre), l'ONG Plan Internacional, ha
realitzat un estudi sobre l'assetjament que pateixen les nenes. Les xifres referents al
ciberassetjament són alarmants: gairebé un 60% de les nenes pateix assetjament en xarxes
socials.
Aquesta intimidació per mitjà de les tecnologies digitals, segons un estudi realitzat per UNICEF,
pot generar conseqüències que poden durar molt de temps i afectar la víctima de moltes
maneres: mental, emocional i físicament; fins i tot en casos extrems derivar en suïcidi.
Creiem que és a través de l'educació que es poden prevenir i paralitzar situacions
d'assetjament en xarxes socials: primer perquè la víctima, es pot adonar que és víctima, així
com les seves amistats, que poden prestar-li ajuda i, segon, perquè el agressor pot prendre
consciència del mal que fa.També és important inculcar la importància de fer un ús responsable
de les xarxes, ja que tot el que és publica deixa empremta digital i les repercussions que poden
tenir les nostres accions en el món digital.
Els escassos estudis i precària formació al respecte als centres educatius, fa que, des del grup
municipal de Ciutadans de Sant Pere de Ribes, presentem aquesta proposta d´acord i
proposem:
ACORDS:
-PRIMER: Realització d'un estudi per conèixer la situació de Sant Pere de Ribes pel que fa a
l'ús de xarxes socials entre menors i conèixer si hi ha situacions d'assetjament en xarxes
socials entre adolescents, principalment nenes.
Així mateix, que aquest estudi es realitzi de manera periòdica per conèixer l'evolució d'aquest
fenomen i així poder ajustar els plans formatius
pertinents.
-SEGON: Crear un pla formatiu presencial per a menors del municipi per prevenir, reparar i
evitar la repetició de l'assetjament en xarxes. Aquest pla formatiu, pot albergar des de xerrades
per les aules dels centres educatius fins formacions online on famílies també poden acollir-se.
-TERCER: Realitzar campanyes de conscienciació promogudes des de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes a través de les xarxes socials i els mitjans que es considerin oportuns. En
aquestes campanyes donar línia de contacte perquè les possibles víctimes puguin trucar per
demanar ajuda.
El regidor, Sr. Oscar León Jurado defensa la Moció.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per unanimitat del vint-i-un membres que la
composen.
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