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–Què ofereix l’Agència Ca-

talana de Protecció de Da-

des a l’estand del Parc de

Nadal?

–Posem a l’abast d’infants
de més de cinc anys tot un
seguit de jocs interactius
perquè aprenguin a navegar
de manera segura per la
xarxa. És molt important
que des de petits es vagin
adequant als nous espais
que sorgeixen.
–La gent està prou cons-

cienciada dels perills de la

xarxa?

–Precisament aquí està el
problema, ja que la majoria
de persones no saben pro-
tegir-se, perquè no s’ado-

nen que hi ha aquest im-
mens aparador.
–Els nens i joves són els

que més utilitzen internet,

estan prou informats en

relació a la protecció de

dades?

–Quan els nens són petits,
haurien de tenir l’ordinador
a la sala d’estar perquè els
pares poguessin controlar
si estan navegant de mane-
ra segura. Quan són més
grans, això ja no es pot fer,
però cal que ells mateixos
siguin conscients de tots els
riscos que comporta, i mol-
tes vegades no és així.
–Quant de temps porta

treballant en aquest

camp?

–Ja fa tres anys que vam co-
mençar a preocupar-nos pel
perill que suposen les xar-
xes socials.
–Com el facebook...

–Exacte. Representen un
entorn nou i ofereixen mol-
tes possibilitats, però tot i
els nombrosos avantatges
cal saber utilitzar-les i conèi-
xer els seus riscos.

–Què poden fer els pares

per evitar que els seus fills

estiguin tan exposats als

perills de la xarxa?

–Endinsar-se en aquestes
xarxes socials és com obrir
al món la porta de casa. Els
pares i mares, en la majoria
de casos, no tenen tants co-
neixements com els seus
fills en relació a aquest te-
ma, i el que han de fer és
aprendre’n per saber a què
s’estan exposant.
–L’Agència posa algun ti-

pus d’informació a l’abast

dels usuaris?

–Ja hem publicat tres ma-
nuals que van adreçats a
gent de diverses franges
d’edat, i que pretenen fer un
pas més per arribar a
aquesta conscienciació.
–Quines actuacions impul-

sa l’Agència?

–Participem en parcs de Na-
dal com el de Reus, a les
festes del Club Super 3, a
les escoles, i també tenim
un conveni amb el Departa-
ment de Formació per difon-
dre la cultura de la protec-

ció de dades. Treballem per-
què la gent conegui els pros
i els contres de la xarxa,
alertem del perill de posar-
se en contacte amb desco-
neguts o de posar a l’abast
de tothom imatges de terce-
res persones sense el seu
consentiment. Aquest fet
pot perjudicar els usuaris
fins al punt que de fer-los
perdre la feina. Cal ser pru-
dent, perquè a la xarxa algú
es pot fer passar per tu sen-
se que te n’adonis.
–A Catalunya, i a Europa

en general, estem a l’altu-

ra dels Estats Units?

–El nostre avantatge és que

som més garantistes que
els Estats Units. A Catalun-
ya tenim la sort de disposar
d’una agència que vetlla
pels nostres drets, i anem
per bon camí.
–Alguns consells per als

usuaris...?

–Els més bàsics són que cal
pensar-s’ho bé abans de pu-
blicar alguna cosa a inter-
net. També s’hauria de tenir
un correu electrònic especí-
fic per les xarxes socials, i
mai s’ha de donar l’adreça
postal de casa. Tampoc
hauríem de posar a la xarxa
fotografies compromeses ni
de terceres persones.

«Endinsar-se en les xarxes
socials d’internet és com obrir al
món la porta de casa teva»

EESSTTHHEERR  MMIITTJJAANNSS.. Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

La directora de l’orga-

nització, Esther Mit-

jans, parla sobre els

riscos de les xarxes

socials i el perill que

suposen pels usuaris.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ofereix jocs

interactius als infants en el seu estand del Parc de Nadal

M.JUST - A.RAMOS

Esther Mitjans fa tres anys que treballa en la protecció de dades.
CEDIDA

Després de nou dies d’ac-
tivitats, el Parc de Nadal
de Reus tanca avui les se-
ves portes. L’esdeveni-
ment, dedicat enguany a
l’astronomia, ha estat tot
un èxit i s’han superat amb
escreix les 30.000 visites
a les instal·lacions de Fira
de Reus a l’avinguda del
Comerç. El Parc de Nadal
d’enguany ha comptat
amb la participació de di-
verses entitats de la ciu-
tat, entre elles el Centre
de Lectura, que ha promo-
cionat el seu 150è aniver-
sari, i la Cambra de Co-
merç, que durant aquests
dies ha donat a conèixer la
Borsa Europea del Cereal
que se celebrarà a Reus el
proper mes d’octubre. Els
petits i joves que s’han
acostat a les instal·lacions
de Fira de Reus han pogut
participar durant aquests
nou dies de moltes activi-
tats, bona part d’elles rela-
cionades amb l’astrono-
mia, fil conductor de
l’esdeveniment. Així han
gaudit de tallers creatius,
espais multimèdia, zones
esportives, inflables, músi-
ca, xerrades sobre nutri-
ció i salut o tallers de se-
guretat vial, entre d’altres
activitats. /A. RAMOS

El Parc de Nadal de
Reus tanca avui
portes després de
nou dies d’activitats


