
 

Un 40% dels joves usen les xarxes socials d'internet 
sense tenir en compte els perills que comporten  
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Lleida (ACN).- La directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, afirma que 
el 40% dels joves usa les xarxes socials que ofereix Internet, sense tenir en compte els riscos que 
comporta, el fet que la informació que es penja és visible per a moltes persones, i que el 70% 
d'aquesta informació es perd sense saber on va. L'Agència Catalana de Protecció de Dades pretén 
donar a conèixer els riscos d'internet als menors i conscienciar als pares sobre la necessitat de 
controlar i educar als fills en l'ús de les xarxes socials sense envair l'espai de llibertat dels fills, així 
com ara aplicar les eines de privacitat d'aquestes xarxes per controlar l'accés a la informació.  
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L'Agència considera que les dades i els continguts que s'introdueixen a les xarxes socials condicionen fins i tot 
el futur laboral de les persones, perquè és com un currículum vitae i es desconeix a qui pot arribar la 
informació. Mitjans afirma que els menors usen Internet i les xarxes socials com una eina de comunicació i per 
fer amics però no tenen en compte els problemes que poden generar les dades i fotografies que introdueixen.  
 
En aquest sentit, Mitjans apunta que els principals riscos de les xarxes socials són el coneixement de dades 
personals i hàbits que poden comportar el robatori a casa del menor, assetjament, xantatge o la pedofília. Per 
això, Mitjans aconsella que tota aquella informació que s'ha de pensar dues vegades si penjar-la, és millor no 
posar-la. Altres consells són l'ús d'una adreça de correu electrònic específica per a les xarxes socials, un 
pseudònim, llegir les clàusules de privacitat i aplicar les eines de bloqueig d'accés a la informació. 
 
Segons la directora de l'Agencia Catalana de Protecció de Dades, 'els pares han d'educar sense projectar les 
seves pors sobre les xarxes socials', aconsellant i educant per al desenvolupament de la personalitat dels fills. 
Mitjans aconsella que els més petits naveguin per Internet amb la supervisió dels pares i que tinguin en compte 
que els fills coneixen millor l'ús de les noves tecnologies, de manera que han de confiar amb el seu sentit comú 
quan són una mica més grans. Mitjans confia en que els problemes que pateixen les generacions actuals 
permetran al futur conèixer el correcte funcionament de les xarxes socials sense perill, perquè els joves ja 
sabran usar-les. 
 
Internet ha canviat les formes d'informació, comunicació i de relacionar-se els joves, segons diferents estudis, 
la franja d'edat entre 18 i 24 anys donen moltes dades i usen diàriament les xarxes socials com una forma de 
pertànyer a una comunitat, entre els 25 i els 35 anys, l'ús de les xarxes socials es fa amb més recel i es busca 
la serietat de la xarxa, majoritàriament es fa servir per vincles establerts prèviament de la feina i personals. 
Entre els 14 i els 17 anys hi ha un ús massiu de les xarxes socials, però també coneixen millor el seu 
funcionament, però els menors de 14 anys són els més vulnerables i als que fa falta la supervisió dels pares.  
 
La directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, ha explicat aquestes dades en el marc 
de la jornada dedicada a 'Les dades personals dels menors a Internet', que se celebra a la Universitat de Lleida 
durant aquest dimecres al matí i que tracta temes com ara el paper de l'educació i els mitjans de comunicació 
en l'ús de les xarxes socials per part dels menors i el marc legal de protecció dels menors. 
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