
 

Associació E-Cristians 
c/ Casanova, 175 (Parròquia Ntra. Sra. del Pilar), 08036-Barcelona 
93.206.08.83 
secretaria@e-cristians.net  

 

 

INFORME ADOLESCENTS.CAT 

 

1. Introducció: El context. 

Els delictes sexuals han crescut un 31% en els últims 2 anys a Espanya. 
Els abusos sexuals comesos per menors s’han disparat el 2019, amb més 
de 1.300 casos. “El fenomen resulta molt preocupant, podent-se tractar d’un 
problema educatiu en el seu origen”, segons la Fiscal General de l’Estat, 
Dolores Delgado, que assenyala que “el consum de pornografia en edats 
molt primerenques pot estar en l’arrel d’una bona part dels fets comesos per 
menors d’edat inferior als 14 anys”. 

 

Existeix una estreta relació entre pornografia i delictes sexuals 

 

Gràfic 1. Evolució del consum de pornografia i la comissió de delites sexuals 
entre 2017 i 2019 

 

Font: Quantika 14 (2020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gràfic 2. Correlació entre els consum de pornografia i el tipus de delicte sexual 

 

Font: Quantika 14 (2020) 

 

A portals com XVIDEOS, que rep més de 15 MILIONS DE VISITES MENSUALS, hi ha 
més de 500.000 vídeos pujats amb el títol / etiqueta “VIOLADA”, etiquetats la majoria 
d’ells com a “VIOLADES A LA FORÇA”. La durada mitjana de les sessions en els 
portals pornogràfics és de 19 minuts al dia per usuari.  

 

 



 

 

Altres resultats: 

1. Incidència de la pornografia en la violència sobre la dona: hi ha 
estudis sobre material pornogràfic on es comprova que el 88,2% de les 
escenes contenien agressions físiques, principalment fuetades, arcades i 
bufetades, mentre que el 48,7% de les escenes contenien agressió 
verbal, principalment insults, contra les participants femenines de les 
pel·lícules analitzades. 

2. Increment del consum de pornografia on line en els menors: durant 
el 2019 i 2020 s’han publicat estudis que confirmen que l’edat a la qual 
els menors comencen a consumir pornografia on line s’ha reduït fins als 
8 anys. 

3. L’addicció a la pornografia com a trastorn psicològic. Diversos 
estudis demostren que durant el consum de pornografia es produeix un 
procés d’alliberació de dopamina (substància equivalent a l’ús del joc, 
les drogues o l’alcohol), que motiva que els consumidors acabin 
desenvolupant comportaments addictius i necessiten cada vegada més 
quantitat i major duresa. 

4. Increment de les Malalties de transmissió sexual i conductes de 
risc en les relacions sexuals dels menors d’edat.  

 

2. Què és Adolescents.cat? 

A Wikipedia hi consta la següent descripció:  

“Adolescents.cat és un portal d'internet en català que ofereix informació i 
entreteniment d'interès als joves de parla catalana. La pàgina va ser fundada el 
juny del 2010 per Roger Carandell i Ernest Codina i un any després, el 2011 va 
entrar a formar part del grup Nació Digital. La web actualment té més de 68.000 
usuaris registrats (dades gener 2017). Segons OJD, Adolescents.cat és un dels 
10 mitjans digitals més visitats en català i el primer destinat a un públic 
adolescent, amb més d’un milió set-centes mil visites mensuals (desembre 
2016) i prop de tres-cents cinquanta mil usuaris únics (desembre 2016)”. 

Segons la Wikipèdia, Adolescents.cat, El Manual, és un llibre basat en la 
pàgina web “que pretén ser una guia per resoldre dubtes que sorgeixen durant 
l’adolescència”. L’obra va vendre més de 20.000 exemplars durant els tres 
primers mesos y va ser traduïda al castellà. Durant la tardor de 2013 va sortir 
un segon llibre, “que va repetir l’èxit de la primera entrega i juntes superen els 
50.000 exemplars venuts”. 

A l’emissora Los 40 Principales Catalunya es va emetre també el programa 
Adolescents 4.0, fins el juliol de 2014. 

Des de 2015, Adolescents.cat va emetre un programa de ràdio setmanal, de 
30 minuts de durada, per la xarxa d’emissores de proximitat. Una trentena de 
ràdios municipals van programar-lo. Roger Carandell i Ernest Codina en van 
ser els presentadors. 

  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal_d%27internet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3_Digital


 

 

3. Compta amb el suport de la Generalitat.  

Així consta per duplicat al peu de la seva pàgina web: 

                 Amb la col·laboració de:  

 

4. Adolescents.cat publica de forma permanent abundant contingut que 
incita a la pràctica de relacions sexuals entre els adolescents.  

Els enllaços que es relacionen en aquest punt corresponen a “Notícies” 

publicades a la web d’Adolescents.cat només en un període de tres setmanes 

(del 19 de setembre al 10 d’octubre). Les més explicites són les de la sèrie 

“adolescents expliquen la seva experiència més hot”, que ja va pel número 467. 

Es reprodueixen tot seguit alguns dels continguts amb missatges de nois i 

noies de menys de 16 anys: 

https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-465   

 

Noia, 15 anys 

Un dia estava amb el meu nòvio a Barcelona, ja que volíem passar el dia junts. 

Estàvem amb uns amics i vam marxar al parc de la Ciutadella i ens vam començar a 

liar. Estàvem molt calents i vam anar a agafar el tren a l'estació de França. Ens vam 

posar en un vagó on no hi havia gairebé ningú i ell va acabar fent-me dits i jo xupant-

li. Em va posar molt.  

 

Noia, 16 anys 

Portava mesos quedant amb un tio més gran que jo i mai passava res fins que un 

dia em va convidar a casa seva i mare meva...Tenia clar que ballava molt bé, i això 

dona punts a l'hora de follar, però és va ser BRUTAL TOT. El millor polvo que he 

tingut mai.  

 

Noia, 15 anys  

Fa 2 setmanes la meva nòvia i jo vam anar a un hotel i estàvem donant-li al tema 

(m'estava menjant el cony). Endevineu qui va entrar? SERVEIIIIS D'HABITACIONS 

jajajajajaajaja. Quina vergonya, vam parar immediatament. Ens va donar tan morbo, 

però, que quan vam marxar ho vam seguir fent.  

 

Noi, 16 anys  

L'altre dia vaig estar jugant amb la meva nòvia a la play. Vam començar a parlar 

sobre com anava la nostra relació i vam acabar masturbant-nos els dos mentre 

parlàvem amb els auriculars...  

 

 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-465
https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-465


 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-464   

noia de 15 anys 

 

Noia, 15 anys  

Vaig conèixer al cosí d'un exlio meu. Parlàvem cada dia i a la nit les nostres 

converses eren hot. Total que un dia em va dir on era, que em volia veure i va venir. 

Vam estar 30 min liant-nos i el millor de tot és que em vaig asseure sobre d'ell i vaig 

notar com la tenia dura. Vaig començar a fregar el meu cony contra la seva 

po***...em posava massa. A dia d'avui ja no parlem, però m'encantaria repetir-ho.  

 

Noia, 15 anys  

Estava en uns campaments d'anglès i ens quedàvem a dormir a un hotel. Total, que 

des del primer dia em vaig tirar miradetes amb un tio. Al cap de dos dies, no sé com 

vaig acabar amb ell a soles a la seva habitació. Estava calentíssima perquè em 

posava moltíssim (sobretot la seva rialla i la forma en què em mirava). A més estava 

molt a gust. Em va preguntar si tenia fantasies sexuals perquè volia que es 

complissin. Ens vam començar a liar molt fort i vam acabar fent de tot. Els dies 

següents del campament vam seguir quedant i va ser brutal. 

 

La web Adolescents.cat incita explícitament als adolescents a practicar el 

sexe per les vies més diverses. Així la notícia 

https://www.adolescents.cat/noticia/45897/practiques-sexuals-encara-son-tabu , 

conté, entre d’altres, les següents recomanacions: 

Joguines sexuals: Sovint utilitzem joguines sexuals només individualment en la 

masturbació, però la realitat és que també són perfectes en relacions compartides! 

Mantén-les netes sempre i a gaudir! 

Sexe anal: Això no és per a tothom, però sí que hi ha persones que ho gaudeixen 

molt. I el sexe anal no és només per a nois homosexuals, és per a tothom que vulgui 

experimentar-lo! Fins i tot entre noies es pot fer amb l'ajuda de joguines sexuals. 

Això sí, recorda que també cal fer servir preservatius perquè també podem tenir 

infeccions de transmissió sexual a través del sexe anal. 

https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-464
https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-464
https://www.adolescents.cat/noticia/45897/practiques-sexuals-encara-son-tabu


 

 

Altres notícies de inciten als adolescent a la pràctica sexual: 

https://www.adolescents.cat/noticia/46074/adolescents-expliquen-viuen-orgasme 

https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-467 

https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-

gues 

https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-

descobreix-ho 

https://www.adolescents.cat/noticia/46067/aquest-es-significat-somnis-sexuals-molta-gent-te 

https://www.adolescents.cat/noticia/46057/pellicules-sobre-despertar-sexual-voldras-veure 

https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-466 

https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-

orgasmes-mes-intensos 

https://www.adolescents.cat/noticia/46025/se-sent-tenir-orgasme-noies-expliquen 

https://www.adolescents.cat/noticia/45987/squirt-ejaculacio-femenina-son-mateix-arribar-hi 

https://www.adolescents.cat/noticia/45940/coses-fan-mes-sexies-estas-acord 

 

5.  La notícia d’Adolescents.cat en relació a l’estudi de l'ONG Save The 
Children sobre pornografia i adolescència és parcial i ambigua. 

La informació i l’enllaç que segueixen a continuació es refereixen a la notícia 
“Més de la meitat dels adolescents ha vist pel·lícules pornogràfiques i un 
64% en vol imitar les conductes”, elaborada per la  Redacció del mitjà en 
data de 22 de setembre de 2020, a les 11:47: 

“Tot i que les pàgines pornogràfiques tenen el límit d'edat establert als 18 anys, el 
cert és que s'hi accedeix abans. Així ho constata un estudi de l'ONG Save The 
Children que s'ha fet públic aquest dimarts. 
 
L'informe adverteix que la pornografia s'ha convertit en la principal via de 
coneixement sobre el sexe per a nens i adolescents i que el mòbil n'ha facilitat 
l'accés. Segons l'estudi, en què hi han participat més de 1.700 joves d'entre 13 i 18 
anys, el 62% dels adolescents ha vist pel·lícules sexuals almenys una vegada. 
Els nois acostumen a veure aquest tipus de contingut per primera vegada als 
12 anys i les noies, als 13.  
 

La dada més rellevant de l'estudi, però, és que gairebé la meitat dels joves assegura 

que la pornografia ha influït molt o bastant en les seves relacions sexuals. De fet, el 

54% dels i les enquestades afirma que treu idees d'aquest tipus de pel·lícules i 

el 64% que voldrien imitar o posar en pràctica algunes de les escenes.  

 

Tot això malgrat que més del 60% dels joves admet que, en la majoria de 

pel·lícules pornogràfiques, veuen conductes violentes, sobretot d'homes 

envers les dones”.  

https://www.adolescents.cat/noticia/46074/adolescents-expliquen-viuen-orgasme
https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-467
https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-467
https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-gues
https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-gues
https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-descobreix-ho
https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-descobreix-ho
https://www.adolescents.cat/noticia/46067/aquest-es-significat-somnis-sexuals-molta-gent-te
https://www.adolescents.cat/noticia/46057/pellicules-sobre-despertar-sexual-voldras-veure
https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-466
https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-466
https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-orgasmes-mes-intensos
https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-orgasmes-mes-intensos
https://www.adolescents.cat/noticia/46025/se-sent-tenir-orgasme-noies-expliquen
https://www.adolescents.cat/noticia/45987/squirt-ejaculacio-femenina-son-mateix-arribar-hi
https://www.adolescents.cat/noticia/45940/coses-fan-mes-sexies-estas-acord


 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-

pornografiques-64-vol-imitar-conductes 

La notícia transcrita exposa parcialment les conclusions de l’estudi de l'ONG 
Save The Children, de forma ambigua i tendenciosa ja que reprodueix una part 
del que diu l’informe, però omet la part més crítica, de forma que el contingut de 
la notícia fàcilment es llegeix com una normalització del fet que els menors 
d’edat accedeixin a les pàgines pornogràfiques, les quals es presenten com “la 
principal via de coneixement sobre el sexe per a nens i adolescents”. 

La notícia no fa cap referència a les conclusions de l’informe més crítiques amb 
la pornografia, com ara les següents: 

“Así, la «nueva pornografía» de consumo masivo (mainstream) online, gratuita e 
ilimitada sigue estos mismos mandatos y perjudica a la adolescencia. 

(...) 

Así, el deseo sexual adolescente se va construyendo sobre unos cimientos irreales, 
violentos y desiguales. Todo esto lo saben las personas adolescentes, pero reconocen 
que les influye, quizás no en el disfrute de sus propias relaciones sexuales, pero sí en la 
construcción de su deseo sexual y en la determinación de qué les atrae. Además, se ha 
comprobado que cuando la intentan imitar no siempre solicitan un consentimiento 
previo en sus prácticas, igual que ocurre en la pornografía.” 

 

La referida notícia d’Adolescents.cat tampoc fa referència a les 
recomanacions de l’informe de l'ONG Save The Children. Aquest recomana a la 
població adolescent, entre d’altres coses: 

“Preguntar e informarse sobre la realidad que hay detrás de la pornografía.  

Contar a una persona adulta de confianza las preocupaciones o situaciones extrañas o 
incómodas, o si se están viviendo experiencias que generan desagrado y/o malestar.” 

 

Per últim, l’informe de l’ONG recomana a les famílies l’acompanyament dels 
fills:  

“La educación en afectividad y sexualidad y en un uso seguro y responsable de las 
tecnologías, forman parte de una crianza positiva. Acompañar a hijos e hijas durante 
este aprendizaje también es responsabilidad de las familias, ya que prohibir no es la 
solución.” 

 

Lògicament, l’acompanyament de les mares i pares ha de tenir com a 
correspondència que els fills els hi consultin aquests temes, però en les 
notícies i respostes a les consultes que publica Adolescents.cat no s’ha trobat 
cap recomanació als menors a consultar els seus dubtes sexuals a les mares o 
pares. 

 

Veure pàgines 69 a 76 de l’informe:  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-
Pornografia_y_adolescencia.pdf 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-pornografiques-64-vol-imitar-conductes
https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-pornografiques-64-vol-imitar-conductes
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf


 

 

6. Els continguts d’Adolescents.cat inciten als adolescents a descobrir i a 
consumir la pornografia. 

És clar que Adolescents.cat va adreçat també a nens o adolescents de 13 o 14 
anys. Ho reconeix obertament un dels seus responsables a l’entrevista de 
presentació d’”Adolescents.cat. El Manual” que els hi va fer Nacio Digital, tal 
com es reprodueix a continuació:  

 

“-A quines edats va adreçat el llibre? 
-Roger Carandell: Creiem que a partir de tretze o catorze fins als divuit, tot 
i que interessarà igualment a gent de 20, 30, 40 o 50, perquè els temes de 
l'amor, la parella, el sexe i el whatsapp són el denominador comú de 
moltes generacions. Hi ha noies de vint-i-pocs que han fullejat el llibre i 
que ens han assegurat que el que hi diem els ha ajudat a afiançar la seva 
relació sentimental”. 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-

vivim-adolescents 

 

A continuació es reprodueixen comentaris publicats a Adolescents.cat que 

inciten al consum de la pornografia o en els que aquesta es presenta com 

quelcom positiu:  

 

 

 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-vivim-adolescents
https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-vivim-adolescents


 

 

 

 

7. Conclusions. 

Adolescents.cat és un mitjà digital de difusió massiva entre els adolescents 
catalans, que s’ha traduït també en un llibre i en programes de ràdio.  

Aquesta pàgina web no té cap anunci o advertiment de que calgui una edat 
mínima per accedir al seu contingut. 

El seu contingut és divers tal com es pot veure si s’accedeix al menú principal 
de la pàgina, però és evident que hi té un pes molt important la part relacionada 
amb la pràctica de la sexualitat dels adolescents, mitjançant les “Notícies”, 
consultes i comentaris que hi pengen els propis adolescents.   

És obvi també que la immensa majoria dels nois i noies de 13 o 14 anys, i no 
parlem ja dels més petits que també tenen accés a Adolescents.cat, no estan 
en condicions de tenir relacions sexuals. Per tant, la normalització de la 
pràctica del sexe sense cap mínim d’edat, i la constant incitació a la pràctica del 
sexe que fa aquesta pàgina també a menors que es troben a l’inici de la seva 
pubertat, els condueix a descobrir el sexe a través de la pornografia que poden 
trobar per internet.  

Aquesta pàgina està subvencionada per la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat. Per tant, l’Administració catalana promou i és còmplice de la 
pràctica totalment inadmissible d’aquest mitjà digital.   

 


