
El 40% (4 de cada 10) dels me-
nors usen les xarxes socials que 
ofereix internet, sense tenir en 
compte els riscos que compor-
ta. Aquesta és una de les dades 
que va donar a conèixer ahir a 
Lleida la directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Da-
des, Esther Mitjans. Va ser en 
el marc de la jornada  Les dades 
personals dels Menors a Internet i 
que es va fer a la UdL. 

Mitjans va fer especial es-
ment al fet que “els joves utilit-
zen la tecnologia com una eina 
més del dia a dia, a diferència 
dels pares o educadors que no 
tenen tan integrades les noves 
tecnologies”. Aquesta diferèn-

cia, ja coneguda com escletxa 
digital, entorpeix les tasques 
de supervisió i control per part 
de pares i mestres de l’ús que 
els joves fan de les noves tec-
nologies. Especialment greu és 
el tema de les xarxes socials, on 
la interacció entre els joves és 
màxima i el coneixement dels 
adults massa superficial.

I és que internet ha canviat 
les formes de comunicació i de 
relacionar-se. Així, els joves, 
segons diferents estudis, 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. 

En aquest sentit, Mitjans 
va apuntar que els principals 
riscos de les xarxes són el co-
neixement de dades personals 
i hàbits que poden comportar 
el robatori a casa del menor, 
assetjament o xantatge.  També 
van dir que les dades i els con-
tinguts que s’introdueixen a les 
xarxes socials condicionen fins 
i tot el futur laboral de les per-
sones, perquè és com un currí-
culum i es desconeix a qui pot 
arribar la informació.

Així, l’objectiu és el de pro-
moure entre els joves conductes 
responsables i que els professi-
onals de l’educació i els pares 
millorin i ampliïn les seves ca-
pacitats i coneixements en l’ús 
adequat d’internet”. 

El 40% dels adolescents no són 
conscients del perill d’internet
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La UdL va acollir ahir una jornada sobre la problemàtica dels menors i les xarxes socials  
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L’agència Catalana de Protecció de dades (aPdCaT) 
va organitzar ahir al matí a Lleida, a la udL, la jornada 
‘Les dades personals dels menors a internet’ amb els 
principals experts en la matèria per analitzar els riscos 

que entranya la xarxa. L’agència Catalana de Protecció 
de dades va alertar dels perills que entranya la xarxa per 
als menors. i és que els joves cada cop tenen més facilitats 
per formar part de les xarxes socials però desconeixen 

els riscos que pot suposar facilitar informació privada 
als perfils d’internet. de fet, quatre de cada 10 menors 
no són conscients dels perills que comporta la xarxa. 
aposten perquè no s’ampliï ‘l’escletxa digital’.




