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CALÇAT

Munich comença 
a produir les seves 
sabatilles  
al Brasil  

BÉNS D’EQUIPAMENT

Aranow aspira al 
lideratge mundial en 
màquines d’envasar
}} La firma de Sentmenat 
(Vallès Occidental) de línies 
d’envasos i embalatges aspira 
a liderar el mercat mundial els 
pròxims cinc o sis anys. Actu-
alment factura el 95% en els 
mercats exteriors.
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GESTIÓ

La reducció de 
la plantilla,  
l’última opció
}} La presentació de l’ERO hauria 
de ser l’última opció de l’empresa 
i només després d’haver posat en 
marxa diverses pràctiques de ges-
tió alternatives, com ara variar les 
polítiques retributives. 
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Les pimes responen a 
la recessió accelerant 
l’obertura de mercats 
CREIX L’INTERÈS PELS PROGRAMES D’INTERNACIONALITZACIÓ I LES MISSIONS COMERCIALS DE LES CAMBRES

VAIXELLS MERCANTS. Terminal de contenidors del port de Barcelona

Port de Barcelona

Els primers àngels inversors de Lleida
}} L’octubre passat es va constituir Lleida Bu-
siness Angels (LLBA), la primera xarxa d’àn-
gels inversors de les terres de Ponent. Fins ara, 
aquestes societats d’inversió privada es concen-

traven sobretot a Barcelona i la seva àrea (on 
operen unes vuit xarxes). La iniciativa és la res-
posta d’un grup d’empresaris de Lleida compro-
mesos amb l’emprenedoria de la zona.  Per això, 

un dels trets distintius de LLBA és el seu caràc-
ter territorial. El 3 de desembre es va organitzar 
el primer fòrum d’inversió, al qual van concór-
rer trenta inversors i tres projectes.  PÀGINA 19

LA PRIMERA XARXA DE  ‘BUSINESS ANGELS’ DE LES TERRES DE PONENT COMENÇA A OPERAR

}} Moltes empreses que fins fa uns quants 
mesos no s’havien plantejat iniciar un procés 
d’internacionalització han canviat d’opinió ar-
ran de la crisi. La brusca caiguda del mercat 

domèstic ha animat algunes pimes a buscar 
nous països per als seus productes i serveis. Un 
baròmetre d’aquesta tendència són els progra-
mes d’obertura i les missions comercials, que 

han tingut un auge inusitat. Ara, les instituci-
ons promotores busquen vies de finançament 
per ajudar les empreses, ja que és el principal 
fre amb què es troben les pimes.  PÀGINES 4-5

Arxiu

«Les xarxes 
socials coneixen 
el gran valor 
de les dades 
personals»

ESTHER MITJANS
DIRECTORA DE L’ACPD
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L
a setmana passada, la 
xarxa social Facebook 
va intentar canviar una 

clàusula de la seva política de 
privadesa per poder controlar 
tota la informació que acull, però 
va fracassar gràcies a una àmplia 
protesta dels mateixos internau-
tes. El ciutadà, és més conscient 
dels seus drets quant a protecció 
de dades?
L’ús de les noves tecnologies i els 
problemes referits a les xarxes so-
cials estan augmentant la consci-
enciació de la gent sobre la impor-
tància de la protecció de dades. El 
repte de les autoritats de control és 
ajudar els ciutadans perquè con-
fiïn que les entitats que tenen les 
seves dades personals les gestionen 
d’una manera adequada. Tot i això, 
partim d’un desconeixement total 
dels nostres drets.

Aquesta desconeixença dels nos-
tres drets, afegida al fet que amb 
la proliferació d’Internet accep-
tem polítiques de privadesa que 
ni tan sols llegim, ens està posant 
en risc?
Les noves tecnologies ofereixen 
unes possibilitats increïbles però 
obren entorns nous que s’ha de 
saber com funcionen. Les opera-
dores tenen les seves estratègies 
de mercat, com s’ha reflectit en el 
cas de Facebook. El problema és 
que la gent no sigui conscient d’ai-
xò i pensi que les coses són gratis. 
Qualsevol xarxa social ha de tenir 
una política de privadesa clara, per-
què estem firmant un contracte, 
però moltes vegades és una política 
d’ambigüitat. Les autoritats de pro-
tecció de dades podem pressionar 
els governs perquè pressionin els 
proveïdors d’Internet perquè es-
tableixin polítiques de privadesa 
llegibles pel ciutadà.

Per què són tan ambigües aques-
tes polítiques de privadesa? 
En el fons hi ha una raó econòmica. 
Les dades personals tenen un valor 
i la informació és un dels béns més 
preuats de qualsevol organització. 
Les xarxes socials s’han de finançar 
d’alguna manera i ho fan a través 

del màrqueting personalitzat. 
D’acord amb el perfil de les per-
sones inscrites, s’envien missatges 
a cadascuna amb els productes que 
més s’adeqüen als seus gustos. Les 
dades personals s’utilitzen perquè 
les empreses publicitàries puguin 
fer perfils. El problema ara, arran 
de la crisi econòmica, és que és difí-
cil trobar gent que compri malgrat 
la publicitat segmentada. Aquesta 
pot ser una de les raons perquè 
Facebook hagi declarat que vol 
revisar la seva política de priva-
desa. Si el material és seu, el pot 
comercialitzar.

Fins a quin punt és legal tot 
això?
A totes les agències de protecció de 
dades el tema de les xarxes socials 
ens preocupa i estem intentant col-
laborar entre totes per trobar uns 
estàndards de privadesa mínims 

comuns  en què tots els països es-
tiguin d’acord. El problema actual 
és que les legislacions en matèria 
de protecció de dades no són homo-
gènies i canvien segons cada país. 
Molts proveïdors de xarxes socials 
juguen molt amb aquesta diferèn-
cia normativa. És important per al 
desenvolupament econòmic trobar 
uns estàndards de privadesa.

No deu ser fàcil arribar un acord 
global en matèria de protecció 
de dades...
El 12 de gener es va celebrar a 
Barcelona una reunió internaci-
onal per discutir aquests estàn-
dards, en la qual van participar 
agències estrangeres d’arreu del 
món, experts en noves tecnologies i 
molts despatxos internacionals. La 
segona reunió tindrà lloca al llarg 
de l’any i a la tardor hi haurà una 
conferència internacional a Madrid 
en què es pretén que aquest estàn-
dard internacional quedi bastant 
construït. L’objectiu és arribar-hi, 
però és cert que no és  una tasca 
fàcil. Tornem a la raó econòmica i 
al valor de les dades. Un dels pro-
blemes més grans que hi ha hagut 

recentment ha estat les fuites de 
dades i els escàndols que s’han de-
rivat d’això. Si les organitzacions 
no gestionen aquesta informació 
d’una manera adequada, és un per-
judici molt gran per a la població, i 
la gent perd confiança.

En aquest intercanvi de dades 
constant, el menor pot quedar 
desprotegit. Un estudi recent 
revelava que només el 23% dels 
catalans filtra l’accés dels seus 
fills a Internet. Cal més consci-
enciació?
El problema que els pares no si-
guin plenament conscients del 
risc d’Internet és l’escletxa digi-
tal. La desprotecció del menor és 
un repte molt important que totes 
les autoritats de control estem in-
tentant resoldre. Deixar un nen 
davant l’ordinador sense control 
és gairebé com obrir la porta i que 
surti al carrer sense supervisió. Els 
pares han de conèixer on es fiquen 
els seus fills. Per això, una de les 
funcions de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades (ACPD) és la 
difusió i recomanació de consells 
sobre la matèria. Volem donar 

molta importància a la protecció, 
un dret en què, una vegada vulne-
rat, és molt difícil tornar enrere.

La vulneració d’aquest dret la 
podem trobar justament en el 
cas de la jove sevillana Marta. 
Diversos mitjans de comunica-
ció van difondre fotografies i 

missatges que la menor i els seus 
amics guardaven en els perfils de 
Tuenti. Segons portaveus de la 
xarxa social, les dades estaven 
protegides, però la informació 
es va difondre.
En aquest cas, el mal està fet. Per 
això, l’Acpd dóna molta importàn-
cia a l’aspecte preventiu; com més 
difusió hi hagi del dret més difícil 
serà que es pugui vulnerar. És im-
portant prendre l’exemple d’altres 
països, on cada cop que es posa en 
marxa un programa o servei es té 
en compte l’impacte que aquest 
tindrà en la privadesa del ciuta-
dà. És una actuació prèvia que no 
s’ha fet amb les xarxes socials. De 
la mateixa manera que es valora 
l’impacte econòmic o mediambi-
ental de moltes iniciatives, també 
s’hauria de valorar l’impacte en la 
privadesa del ciutadà.

Després dels atemptats de l’11-
M, es va aprovar la Llei  de  con-
servació de dades relatives  a les 
comunicacions electròniques. 
Arran d’aquesta normativa fa 
poc s’ha establert que els clients 
amb targetes de mòbil de prepa-
gament hauran d’identificar-se. 
On és la barrera entre privadesa 
i seguretat?
Les agències de protecció de dades 
tenim un front important davant 
la seguretat pública. Es tracta de 
tenir en compte els nous riscos que 
comporta l’ús de les noves tecno-
logies, però al mateix temps no es 
tracta que, en nom de la seguretat 
pública, la privadesa del ciutadà 
no es respecti. S’ha de trobar un 
equilibri i des de l’Acpd hi estem 
treballant. Y 

«Les xarxes socials coneixen el gran 
valor econòmic de les dades personals»
NEGOCI. LA INTENCIÓ DE FACEBOOK D’APROPIAR-SE DE TOTA LA INFORMACIÓ QUE ACULL HA DISPARAT LES ALARMES SOBRE 

LES POLÍTIQUES DE PRIVADESA  }}} LEGISLACIÓ.  L’ACPD ÉS PARTIDÀRIA D’UNA NORMATIVA COMUNA PER A TOTS ELS PAÏSOS

ESTHER MITJANS  DIRECTORA GENERAL DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (ACPD)

Arxiu

ARIADNA MATAMOROS
BARCELONA

PREVENIR. Mitjans creu que tota iniciativa hauria de tenir en compte prèviament l’impacte que tindrà en la privadesa ciutadana

PROTECCIÓ
«CAL TROBAR UNS 
ESTÀNDARDS MÍNIMS DE 
PRIVADESA COMUNS A 
TOTS ELS PAÏSOS»
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MENORS
«DEIXAR UN NEN SOL 
A INTERNET ÉS COM 
SI SORTÍS AL CARRER 
SENSE VIGILÀNCIA»


