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AlertaFacebook!
El40%delsjovesignorenelsriscosdepenjardadespersonalsalesxarxessocials

� El 40% dels joves utilitzen
les xarxes socials que ofereix
Internet, sense tindre en
compte els riscos que pot
comportar algunes coses de
les que pengen i que són visi-
bles per a moltes persones.
De fet, el 70%d’aquesta infor-
mació es perd i no se sap on
va. Per aquest motiu, l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de
Dades pretén donar a conèi-
xer els perills d’Internet als
menors i conscienciar els pa-
ressobre lanecessitatdecon-
trolar i educar els fills sense
envair la seua llibertat indivi-
dual. Ambaquest objectiu es
va celebrar ahir a laUdLuna
jornada sobre les dades per-
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L’apunt

Elsusuarisde25a35
anys,mésrecelosos

�Unaaltra de les conclu-
sionsdestacadesde la jor-
nada va ser la constatació
queper als usuaris que te-
nenentre 25 i 35 anys, a di-
ferència delsmés joves, l’ús
de les xarxes socials d’In-
ternet ésmés recelós, re-
forçant vincles establerts
prèviament. Es tenenmés
en compteels problemes
que les dades i fotografies
que introdueixen s’escam-
pin sense límits. Tot i això,
cal queels adults ensenyin
els fills a fer unúsd’Internet
més responsable.

sonals dels menors a Inter-
net, amb lapresènciade ladi-
rectorade l’AgènciaCatalana
de Protecció de Dades,
Esther Mitjans. I és que, se-
gons diferents estudis, la
franjad’edatquevadels 18als
24 anys acostuma a donar
moltes dades personals i usa
diàriament les xarxes socials
com una forma de pertànyer
a una comunitat. Per sota
d’ells, el grupmésvulnerable
és el dels menors de 14 anys.
La jornada va servir per

alertar també d’algunes de
les conseqüències que pot
comportar ladifusiódedades
personals, comara robatoris
a casa del menor, assetja-
ment, xantatgeo fins i tot, pe-
dofília. Alguns consells són
usarpseudònims i supervisió.Assistents a la jornada de protecció de dades a la UdL. Ò. M.

Xpressa’t
«Hauriadedimitir totelVaticàdavantde
lavergonyadelscasosdepederàstia»

ÁngleLuz BARCELONA

� L’hivern recentment aca-
bat ha sigut el més anòmal i
extrem de l’últim segle, se-
gons una investigació d’un
grup d’experts del Consell
Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC).El geò-
grafSantiagoBeguería, cien-
tífic del CSIC especialista en
climatologia imodels estadís-
tics, va destacar que el que
s’ha acabat ha sigut “un hi-
vern foradel comú”,quenoes
vivia a Espanya des de l’any
1900.
Begueríavaprecisarqueles
anomaliesesdeuenalainesta-
bilitatatmosfèricaproduïdapel
pasdeborrasquesatlàntiques
del front polar. L’estació s’ha
saldat amb unamitjana de si-
tuacions anticiclòniques del
25%, molt inferior al 40% ha-
bitual, i precipitacions històri-
ques al sud.
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