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Porno gratuït per fer més
suportable el confinament pel
coronavirus a Itàlia
Pàgines com Pornhub ofereixen el seu contingut premium sense cap mena de
cost al país
Itàlia pateix efectes contundents del coronavirus. El país ha superat aquest dijous els 1.000 morts
per coronavirus i ja té 15.113 casos.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198152/nou/cord/infectats/diaris/italia) L'últim balanç de les
autoritats italianes apunta que els contagis han augmentat en 2.651 en les darreres 24 hores, el
dia que més ha crescut aquesta xifra, mentre que les morts ho han fet en 180.
El govern italià va decretar zona vermella tot el país, confinant 60 milions de persones a mesures
de seguretat, prevenció i en alerta per evitar els contagis, que augmenten exponencialment. A
partir de quedar-se tanta gent a casa, les visualitzacions a plataformes de contingut en streaming
han crescut per desenes de milers, des de Netflix, HBO, Amazon i YouTube. Una alternativa que
ha aparegut a Itàlia ha estat la de la pornografia.
Diverses pàgines com PornHub o XXXHamster han obert els seus continguts de pagament a la
xarxa italiana per fer "més suportable" el confinament de milions de persones. Tal i com han
explicat a través de les seves webs, durant aquest mes de març es podran veure tots els
continguts premium de manera gratuïta.
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L'empresa MindGeek, propietària del gegant pornogràfic amb seu a Canadà, estan segurs que
aquesta decisió ajudarà a tot el país "a tenir companyia durant aquesta llarga setmana a casa". Per
contra, les denúncies i queixes de pàgines com PornHub per part de col·lectius feministes
segueixen incrementant, degut a que ofereixen continguts com "violacions, pederastia o abús de
dones sense el seu consentiment".
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