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Desarticulen una xarxa de
distribució de pornografia infantil
des d'internet
Els agents registren domicilis a les demarcacions de Barcelona i Tarragona,
entre altres ciutats
La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de distribució de pornografia infantil a través d'internet.
L'operació s'ha saldat amb 26 detinguts i 18 imputats, i s'han practicat 47 registres en domicilis de
tot l'Estat, entre els quals a Barcelona i Tarragona. Segons la Guàrdia Civil, l'operació suposa un
cop als nous canals de distribució d'aquests continguts, com són comptes de correu electrònic,
xarxes socials, serveis d'emmagatzematge al 'núvol' i, fins i tot, whatsapp, «on els pedòfils se
senten més segurs a l'hora de realitzar els intercanvis». De fet, s'han detectat casos en què les
imatges distribuïdes havien estat enregistrades pels propis menors i s'havien emmagatzemat al
núvol.
En el marc de l'operació internacional Dustman s'han detingut 26 persones i se n'han imputat 18
més per delictes de distribució de pornografia de menors. A més, s'han registrat 47 domicilis
d'Alacant, Almeria, Barcelona, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Osca, La Corunya, Las Palmas,
Lugo, Madrid, Màlaga, Melilla, Múrcia, Navarra, Palència, Salamanca, Sant Sebastià, Santander,
Sevilla, Tarragona, València, Valladolid i Saragossa.
Aquest operatiu posa de relleu els canvis i l'evolució dels mètodes emprats pels pedòfils a l'hora
d'intercanviar aquest tipus de material amb major seguretat, ja que els detinguts buscaven els
entorns més privats i d'accés restringit -al contrari de les xarxes P2P-. En aquest entorn
restringit, segons la Guàrdia Civil, prima la confiança entre les persones que s'intercanvien i
distribueixen els vídeos i imatges, així com la redistribució posterior a través de, fins i tot,
whatsaap, la qual cosa dificulta les tasques de rastreig dels cossos policials.
L'operatiu s'ha portat a terme en col·laboració amb el Departament d'Investigacions de Seguretat
Nacional dels Estats Units (DHS-HSI) i el Centre Nacional per a Infants Desapareguts i Explotats
(NCMEC), els quals van posar en coneixement de la Guàrdia Civil la possible existència de
diverses persones a l'Estat que podrien ser integrants d'una xarxa de pederàstia. Un cop
identificats i localitzats els implicats, es va planificar l'operació de forma simultània i en diverses
fases per a evitar la comunicació entre els implicats i la possible destrucció i alteració de proves.
Imatges gravades pels propis menors
Els agents també han detectat casos en què les imatges distribuïdes havien estat enregistrades
pels propis menors d'edat a si mateixos, amb dispositius smarthpone i tauletes. Aquestes
imatges s'emmagatzemaven al núvol de forma automàtica, ja que tenien els seus dispositius
sincronitzats. Les intervencions dels mitjans d'emmagatzematge i el seu anàlisi han permès la
retirada de milers de fotografies i vídeos, i la identificació de nombroses víctimes.
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