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“Mostrarem la veritat en els paquets
de tabac: els advertiments
amb imatges salven vides”
ArmandoPeruga,gerent del departament de Control del Tabac de l’OMS

Dinar fora
de casa

El 40% de la
població opta
pel restaurant
o el bar i creix
la utilització de
la carmanyola

Protesta
dels joves
de Tossa

Rebutgen
l’ordenança
que multa per
practicar sexe
a la platja

Privacitat en perill
| L’Agència Catalana de Protecció de Dades alerta que els usuaris de les xarxes socials perden un 70%
d’intimitat| Els experts en defensen la utilitat però aconsellen que s’adoptin mesures de seguretat

Laura Nicolás
BARCELONA

Exparelles que espien un
antic amor, alumnes d’ins-
titut que es burlen dels pro-
fessors o personalitats su-
plantades. Aquests no són
els comportaments majori-
taris a les xarxes socials
que diàriament utilitzen
milers de persones a Cata-
lunya, però existeixen.
Aquests nous espais de re-
lació personal a internet
preocupen per la pèrdua de
privacitat que comporten.
Ser usuari de Facebook o
MySpace significa renunci-
ar a “un 70% d’intimitat”,
segons coincideixen a aler-
tar la directora de l’Agència
Catalana de Protecció de
Dades, Esther Mitjans, i el
president de la Comissió de
Llibertats Informàtiques,
Antoni Farriols.

“És una manera de relaci-
onar-nos nova, del segle
XXI, i una persona ha de va-
lorar si vol que la felicitin
per l’aniversari o mantenir
la privacitat”, afirma Mit-
jans. Per Farriols, les xarxes
socials tenen més desavan-
tatges que avantatges, però
assegura que si l’internauta
es decideix a utilitzar-les,
“més que amb por, ho ha de
fer amb precaució”.

Mar Monsoriu, autora
del llibre Manual de redes
sociales en internet (Crea-
ciones Copyright), conside-
ra que les xarxes socials
són “eines molt útils” però
que, com tot, s’han d’utilit-
zar amb prudència. “Els
usuaris haurien d’invertir
un temps mínim a estudiar
com funcionen” i evitar ai-
xí que un missatge privat
acabi sent d’accés públic
“per ignorància”.

Si el 43% dels internau-
tes tenen obert el perfil a
qualsevol persona, segons

dels internautes són em-
magatzemades per les em-
preses, que les utilitzen
amb finalitats publicitàri-
es. Mar Monsoriu defensa
que “hi tenen dret perquè
faciliten un suport gratuït”.

Però, en opinió d’aques-
ta experta, s’ha de diferen-
ciar entre que l’usuari ce-
deixi dades pròpies –com
les seves fotografies– i que
terceres persones difon-
guin imatges sense dret a
veto. “Quan has reaccionat
ja hi ha 28 persones que
s’han descarregat la foto
sense coneixement del pro-
tagonista”, destaca.

Això, precisament, li va
passar a una usuària de Fa-
cebook, que prefereix man-
tenir-se en l’anonimat. “Jo

en vaig treure les fotografi-
es del meu nadó quan em
vaig adonar que si algun
dels meus amics comenta-
va la imatge, automàtica-
ment podien accedir a la fo-
tografia els internautes
amb qui ells tenen amistat i
a molts jo no els conec”.

Un altre aspecte impor-
tant a canviar, segons Far-
riols, és que “s’hauria de fa-
cilitar la cancel·lació de da-
des”. Recentment s’ha
encès aquest debat a l’en-
torn de les peticions de fa-
miliars d’usuaris morts per
cancel·lar el compte i esbor-
rar qualsevol rastre. Mentre
la xarxa espanyola Tuenti
ho té previst, les condicions
d’ús de Facebook no preve-
uen cancel·lar el perfil, sinó
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Les xifres
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denúncies relacionades amb
un mal ús de les xarxes soci-
als ha rebut l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades
(AEPD) entre el febrer i
l’abril del 2009.

per cent dels usuaris de les
xarxes socials tenen més de
cent internautes agregats
com a amics al seu perfil. El
37%, més de 50, segons un
estudi de l’Inteco i l’AEPD.

TECNOLOGIA|RISCOS DEL SEGLE XXI

■El correcte desenvolu-
pament d’emocions hu-

manes com la compassió o
l’admiració es pot veure
afectat pel fet d’abusar de
les xarxes socials. Almenys
aquesta és la conclusió d’un
estudi de la Universitat del
Sud de Califòrnia. Segons els
investigadors, “els usuaris
podrien desenvolupar indife-
rència davant el patiment
humà” a causa d’una sobre-
exposició al ràpid intercanvi
de missatges i notícies, espe-
cialment entre els més joves.

Cost emocional
si s’abusa de les
xarxes socials

un estudi de l’Institut Esta-
tal de Tecnologies de la Co-
municació (Inteco) i l’A-
gència Espanyola de Pro-
tecció de Dades (AEPD) és
perquè així ho volen o per-
què desconeixen el funcio-
nament de la xarxa social.

Europa, més garantista
Per això, Mitjans també
convida els usuaris a estu-
diar la política de privacitat
“i no formar part de cap
xarxa social que no en tin-
gui”. Farriols, no obstant,
adverteix que les lleis de
protecció de dades europe-
es i americanes “són dife-
rents” i, en el cas dels EUA,
menys garantistes.

En la major part de les
xarxes socials les dades
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únicament permetre-hi
l’accés a amics confirmats.

Per Ícaro Moyano, direc-
tor de comunicació de Tu-
enti, aquesta diferència de
criteri respon al fet que “un
dels pilars fonamentals de
Tuenti és la privacitat”. En

canvi, Monsoriu discrepa i
assegura que Tuenti “no és
tan segura com diuen”. La
veritat és que si Facebook
té reclamacions relaciona-
des amb la privacitat, Tu-
enti no és una excepció.

Per tant, mentre conti-
nuïn les polítiques de priva-
citat actuals, que Farriols
considera del tot insufici-
ents, el president de la Co-
missió de Llibertats Infor-
màtiques aconsella que “si
en la vida real no es facilita
el correu electrònic i el telè-
fon mòbil de seguida, també
s’ha d’anar amb compte a
l’hora de completar el perfil
en una xarxa social”.

Aquest és un consell que
comparteixen Monsoriu i
Mitjans. “Hem d’anar amb
compte amb la informació
que facilitem, perquè ens
pot portar problemes com
perdre la feina o que una fo-
tografia nostra acabi il·lus-
trant una web poc recoma-
nable”, destaca Monsoriu.■

El43%delsusuaris
tenenobertelperfil
delaxarxasociala
qualsevolpersona

FOTO: DIEGO IBARRA/ GRÀFIC: AVUI

Consells d’utilització de les xarxes socials

1 Utilitzi un compte de correu electrònic creat
expressament per donar-se d’alta a les xarxes socials.

2 A excepció de les xarxes socials de caràcter
professional, no faciliti nom i cognoms en el perfil.

3 No faciliti mai l’adreça de casa seva. Si s’exigeix un
codi postal, posi el d’un edifici oficial.

4 La fotografia del perfil ha de ser cordial però
presentable. És aconsellable que la resta d’imatges

que afegeixi als àlbums estiguin restringides als amics. No
obstant, mai hi afegeixi fotos de les quals es pugui penedir
(postures provocatives, sota els efectes de l’alcohol, etc.)

5 No pengi fotografies en què es pugui veure casa seva o
el seu cotxe amb detall. Tampoc exhibeixi imatges del

seu centre d’estudis o de treball.

6 Eviti etiquetar les fotografies amb noms que puguin
ajudar un desconegut a fer-se una idea del seu entorn

social i personal.

7 No doni informació sobre les propietats que posseeix
ni tampoc sobre els ingressos que té a l’any.

8 A excepció de les xarxes professionals (en què
s’acostuma a facilitar el telèfon de l’empresa), si és

necessari afegir algun telèfon al perfil faciliti un telèfon
mòbil de prepagament. Mai el fix del domicili. La millor
opció es disposar d’un número de telèfon virtual a través
de Skype (www.skype.com).

Font: ‘Manual de redes sociales en internet’

TURISME

L’oferta de turisme rural
a les comarques de Lleida
s’ha doblat en set anys
| Arriba a les 556 cases amb un creixement més gran a la plana| La crisi
afavoreix destinacions de proximitat i s’espera una bona ocupació a l’estiu

Joan Tort
LLEIDA

Les comarques de Lleida
han doblat en set anys
l’oferta de turisme rural, i
d’una activitat minoritària
s’ha passat a 556 establi-
ments registrats amb
4.000 places. Això repre-
senta un terç de l’oferta de
cases rurals que hi ha a Ca-
talunya. L’increment de
l’oferta es deu al “desper-
tar” turístic de Lleida i al
fet que aquesta mena d’es-
tabliments ja no es concen-
tren únicament al Pirineu,
sinó que a poc a poc es van
fent presents a la plana de
Lleida, gràcies a l’impuls
turístic de la capital i a
nous atractius com l’es-
tany d’Ivars i Vila-sana, i
també a la millora de les co-
municacions, sobretot per
l’alta velocitat ferroviària.

El turisme rural va néi-
xer inicialment com una
activitat complementària
a l’agrària, però en molts
casos és ara la primera
font d’ingressos dels pro-
pietaris, segons va expli-
car Josep Lluís Farrero,
president de la Federació
de Turisme Rural de Llei-
da. Farrero afegia que

“l’oferta s’ha consolidat i
baixa cap a les comarques
del pla amb força”.

Laia Boncompte regen-
ta Can Salvadó, a Ivars
d’Urgell (Pla d’Urgell), i tot
just fa un mes que presi-
deix la nova associació de
turisme rural d’aquesta

comarca “per ajudar-nos i
tenir més força entre
tots”, així com per inter-
canviar informació o fer
cursos de formació. De
moment són set cases ru-
rals i l’estany d’Ivars és un
dels reclams que els fa
pensar que el negoci aug-

mentarà, tot i que no es
queixen. Al Pla d’Urgell no
hi ha havia aquesta tipolo-
gia d’establiment turístic
“i és un territori amb futur
i possibilitats”, explica
Boncompte. Això la va ani-
mar fa alguns anys a obrir
un negoci del qual destaca-
va la qualitat de totes les
cases de la comarca.

Josep Lluís Farrero afe-
gia que les cases de pagès
registren índexs d’ocupa-
ció molt alts durant els pe-
ríodes de vacances i que la
crisi, ara per ara, la supor-
ten bé. També pel fet que
en aquest context de re-
cessió econòmica el turis-
me de proximitat guanya
adeptes respecte als viat-
ges llunyans.

Per aquest motiu, la fe-
deració lleidatana ha editat
una guia sobre aquesta
oferta en col·laboració amb
la Diputació. El president
provincial, Jaume Gilabert,
ha elogiat l’impuls dels pro-
pietaris de les cases rurals
perquè recuperen patrimo-
ni, fan arrelar la població i
ofereixen una proposta
sostenible, tant per la ma-
teixa activitat com pel seu
complement a l’activitat
agrària. ■

Laia Boncompte presideix l’associació que aplega establiments de turisme rural del Pla d’Urgell, creada recentment ■ LAURENT SANSEN

Les xifres

12 4.000
places o llits disposen els
556 establiments rurals que
hi ha en servei, un terç de les
que hi ha a tot Catalunya.

per cent representa aquest
sector respecte al total de
l’oferta turística de les co-
marques de Lleida.

■Cases Rurals de Ponent
han començat al maig

les proves pilot per posar en
marxa l’any que ve la classi-
ficació d’aquesta mena d’es-
tabliments turístics, segons
va confirmar Josep Maria
Roca, president de Ruralcat,
una de les dues confederaci-
ons d’associacions de turis-
me rural de Catalunya.

Els establiments estaran

Proves pilot de classificació
classificats segons cinc ca-
tegories de qualitat a partir
del gener del 2010. La direc-
ció general de Turisme ha
començat a fer la prova
pilot, que s’allargarà fins al
juliol, en 100 de les 1.800
cases rurals que hi ha a tot
Catalunya, per comprovar si
el formulari que determina-
rà la categorització dels lo-
cals és viable o no.


