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� LLEIDA � Les xarxes socials com
Facebook,Twitter oTuenti han
experimentat un autèntic boom
i han provocat en poc temps una
revolució en les relacions soci-
als, molt especialment entre els
joves. No obstant, el que ja és
una gran eina de comunicació
pot convertir-se també en un pe-
rill que vulneri els drets a la in-
timitat i a la pròpia imatge. Les
xifres canten: el 90 per cent dels
joves de 14 anys estan en algu-
na xarxa social. D’aquests, el 40
per cent penja dades personals
a Internet sense ser conscients
de la transparència del mitjà.Ai-
xí ho va explicar ahir la direc-
tora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades (Apdcat),
Esther Mitjans, en el marc de la
jornada Les dades personals
dels menors a Internet que va
acollir la UdL i que anava diri-
gida especialment als educadors.
Segons Mitjans, perdem el con-
trol del 70 per cent de la infor-
mació que pengem a Internet,
és a dir, que és impossible d’eli-
minar. “Creem un currículum
vitae sense adonar-nos que es-
tarà a la xarxa per sempre, de
manera que hem de pensar molt
bé què pengem i què no”, va ex-
plicar. La directora de l’Apdcat
va alertar dels principals riscos
de les xarxes socials, com el co-
neixement de les dades perso-
nals i els hàbits, que poden ar-
ribar a comportar robatoris a ca-
sa del menor, assetjament, xan-
tatge o pedofília. Aquí és on
l’educació juga un paper impor-
tant. Segons Mitjans, els menors
han de navegar per Internet so-
ta la supervisió dels pares o dels
germans grans, perquè els pu-
guin aconsellar sobre els bons
usos i alertar dels perills de la
xarxa.
Un d’aquests perills pot ser

l’assetjament de desconeguts.
Segons va explicar Ramon Mi-
ralles, coordinador de Segure-
tat de la Informació de l’Apdcat,
el 56 per cent dels adolescents
entre 14 i 16 anys han estat
abordats en alguna ocasió per
un desconegut a Internet.
D’aquests, el 76 per cent han
acceptat contactar amb ell per
curiositat. La jornada també va
comptar amb una taula redo-
na sobre el marc legal de pro-
tecció dels menors, en què van
intervindre el fiscal en cap de
Lleida, Juan Boné; l’advocat Ra-
monArnó, o el cap de Proximi-
tat dels Mossos d’Esquadra, Ra-
fael Carmona, entre altres.

Perills de les xarxes socials
Alertenque el 40%delsmenorsutilitzen Internet sense ser conscients de la transparència de les seues
dades personals || Recomanen a pares i germans grans supervisar els més petits
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Música. Jordi Savall imparteix una
conferència a la Universitat de Lleida.
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Cine. Emilio Ruiz Barrachina presentarà a la
Mostra de Cinema la seua primera pel·lícula.
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LLEONARD DELSHAMS

«El més important és pensar
bé què pengem a Internet»

Quins consells donaria als joves per prote-
gir-se a Internet?
El més important és pensar abans de pen-
jar-hi qualsevol contingut. Si s’ha de pen-
sar dos vegades, millor no fer-ho.Tam-
poc és aconsellable publicar si som o no a
casa o de vacances, per seguretat, utilitzar
les opcions de màxima privacitat i usar
pseudònims en alguns casos.
Com han d’actuar els pares?
Els pares han de saber que deixar els seus
fills menors sols a Internet és com obrir-
los la porta de casa sense donar-los cap in-
dicació. El problema és que acostumen a
saber més els fills que els pares sobre la
xarxa.Aquí és on els germans grans hi po-
den jugar un paper fonamental.

Esther
Mitjans
DIRECTORA DE
L’AGÈNCIA CATALANA
DE PROTECCIÓ DE
DADES (APDCAT)

«Tenim uns sis menors en
tractament per addicció»

Quants menors segueixen un tractament
per addicció a Internet?
Actualment tenim uns sis menors en trac-
tament a Lleida.
Quins són els senyals d’alarma per detec-
tar una addicció?
Passar més de 2 o 3 hores connectat, dei-
xar de fer altres activitats habituals, tindre
només amics a través de la xarxa...
Què pot suposar una addicció a la xarxa?
Un mal ús d’Internet i de les xarxes soci-
als pot comportar ansietat, depressió, tras-
torns del son, pèrdua del control de la im-
pulsivitat...
Què hi poden fer els pares?
El millor és tindre l’ordinador en un lloc
de pas i guiar els nens.

Maite
Utgés
DIRECTORA DEL
CENTRE DE SALUT
MENTAL INFANTIL I
JUVENIL
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Cadavegadamésprecoços.Un estudi de l’Agèn-
cia Catalana de Consum va revelar al febrer que els
adolescents són cada vegada més precoços a l’hora
de tindre ordinador i telèfon mòbil. L’edat mitjana
ronda els 10 anys. Un 96% d’aquests tenen ordina-
dor i un 45% disposa d’ordinador personal, mentre
que la resta utilitza el de la família.

Hàbits segons l’edat. Segons diversos estudis, els
adolescents de 14 a 17 anys utilitzen les xarxes soci-
als de forma massiva. Així mateix, els joves d’entre
18 i 24 anys faciliten moltes dades personals i usen
les xarxes socials de forma diària, com una forma de
pertànyer a una comunitat. En canvi, entre els 25 i els
35 anys l’ús de les xarxes socials es fa ambmés cau-
tela i es busca mantindre el contacte amb persones
ja conegudes.
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90%
A LES XARXES

Una àmplia majoria
d’adolescents de 14
anys formen part
d’alguna xarxa soci-
al com Facebook o
Twitter.

24%

76%
Han contactat amb un desconegut.

� L’associació Insafe ha impulsat una campanya que
pretén conscienciar els internautes sobre la privacitat.
Sota el títol Pensa abans de penjar-ho, alerta que molta
informació que s’hi penja és impossible d’esborrar més
tard. Pel que fa a la protecció de dades a Internet, els
experts van recomanar ahir consultar la pàgina
www.internetsegura.udl.cat.

‘Pensaabansdepenjar-ho’, una
campanya sobre laprivacitat40%

NOHI VEUEN RISC

Gairebé la meitat
no són conscients
de la transparència
d’Internet i del risc
de publicar-hi da-
des personals.

CONNECTATS DES DELS 10 ANYS


