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“ Té sentit obrir un gran debat nacional
sobre la burca? Per la poca incidència que
té, jo crec que no”
Josep-LluísCarod-Rovira,vicepresident de la Generalitat

Frenada
al debat
de la burca

El govern diu
que l’alarma
no es justifica
per sis casos
entre 7,5
milions

Més ajuts
pel Segarra
Garrigues

Agents socials
i econòmics
de Lleida volen
triplicar
els ajuts
per als afectats

Escletxa generacionala
| Els experts promouen la
formació de pares i docents per
educar els infants a moure’s sense
riscos a internet| Consideren que
adults i menors no s’han de limitar
només al vessant lúdic de la xarxa

L. Nicolás / M. Sistachs
BARCELONA

Prohibit prohibir. Aquest
lema del Maig del 68 té vi-
gència absoluta entre els
experts d’internet i de la
protecció de dades que de-
fensen que limitar l’accés
dels menors a la xarxa no
és la solució perquè els in-
fants naveguin amb segu-
retat. “Se’ls ha de facilitar
la informació i la formació
perquè siguin ells mateixos
els que gestionin els riscos
d’internet”, defensa la di-
rectora de l’Agència Cata-
lana de Protecció de Dades
(Apdcat), Esther Mitjans.

De la mateixa opinió és
Iban Garcia, responsable
de les activitats del Ciber-
nàrium, l’espai de l’Ajunta-
ment de Barcelona destinat
a l’ensenyament de les
noves tecnologies: “S’ha de
fer pedagogia per contextu-
alitzar els riscos”. Per això,
cal que els adults adquirei-
xin uns mínims coneixe-
ments a través de xerrades
com les que ofereix el Ci-
bernàrium o els Mossos
d’Esquadra. En aquesta
línia s’emmarca el conveni
de col·laboració subscrit
per l’Apdcat i el departa-
ment d’Educació, que, a
més d’incorporar la protec-
ció de dades al currículum
escolar, pretén reduir “l’es-
cletxa digital” existent
entre joves i educadors.

En canvi, tal com desta-
ca Garcia, entre els infants
no és tan important l’edu-
cació en la tecnologia –ja
que són nadius digitals–,
com en l’ús que en fan:
“Se’ls ha d’ajudar a desen-

volupar un criteri, un sen-
tit crític perquè més enllà
de l’aspecte lúdic d’inter-
net s’adonin que pot ser
una eina de recerca d’infor-
mació efectiva”.

Aquest missatge també
ha d’arribar a pares i do-
cents. “Tot i que potenciem
molt els aspectes positius
d’internet, els pares es que-
den més amb els negatius”,
explica l’agent Domènec
Colomé, de l’Oficina de Re-
lacions amb la Comunitat
dels Mossos a Nou Barris.
Segons el responsable d’ac-
tivitats del Cibernàrium,
“fixar-se més en aspectes
negatius i actituds poru-
gues està en relació directa
amb el grau de coneixe-
ment i d’ús d’internet”.

Per això, en les xerrades
del Cibernàrium es destaca
que “el xat és una eina de
socialització”, així com les
possibilitats que té internet
com a “eina d’estudi”, expli-
ca Albert Raventós, tècnic
de la Fundació Pere Tarrés
que condueix algunes de les
activitats del Cibernàrium.
Des de l’Apdcat, Mitjans
també rebutja la visió nega-
tiva de la xarxa: “Internet
ofereix unes possibilitats
increïbles d’informació i
pot ser una eina de socialit-
zació per a infants amb di-
ficultats”. Però també és
una porta a l’exterior i, per

tant, “igual que ensenyes
a un nen a creuar el carrer,
l’has d’ensenyar a moure’s
per la xarxa”.

Segons Mitjans, cal que
aquests adults “analògics”
aportin criteri i maduresa
a uns “nadius digitals” que
no són conscients “d’estar
en un aparador” i que cor-
ren el risc de veure’s atra-
pats “en l’omnipresència i
l’exhibicionisme” que fo-
menten certs usos d’inter-
net com el Messenger o les
xarxes socials. “Això els
pot enganxar i agafar-los
molt de temps que podrien
dedicar a fer alguna altra
activitat”, destaca. No obs-

TECNOLOGIA

Els experts
consideren que l’ús
d’internet per part
dels infants no s’ha de
limitar al vessant
lúdic ■ F. BENSCH /
REUTERS

■La campanya A Internet,
posa-hi seny la protago-

nitzen dos germans, el Cesc,
de catorze anys, i la Cati, de
vuit, que ajuden a navegar de
forma segura. El Cesc és qui
hi posa seny i dóna consells a
la seva germana perquè no
corri cap perill a la xarxa. El
missatge d’aquesta iniciati-
va, que vol tenir una gran in-
cidència, es difon a través de
díptics, cartells i jocs per als
més petits i també de manera
virtual, amb el web del Cesc i
la Cati i un grup de Facebook,

Confiar en els germans grans per navegar segurs
la seguretat d’internet. Al
web, que va dirigit tant a
grans com a petits, s’hi poden
trobar quatre capítols d’un
minut i mig de durada apro-
ximadament que donen
claus als ciutadans per pro-
tegir-se en la societat de la
informació. També hi ha un
glossari que aclareix els
mots propis de l’argot d’in-
ternet i un apartat de trucs
en què s’explica com aconse-
guir una contrasenya segura
o com configurar la privaci-
tat al Facebook.

Un dels perills
d’internet és
veure’s atrapat per
l’exhibicionisme

adreçat sobretot als adults,
que té com a objectiu conver-
tir-se en un espai de pregun-
tes, respostes i consells sobre
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Una sala del Cibernàri-
um es va omplint de
pares d’alumnes d’un
institut de Nou Barris
que volen aprofundir

en el coneixement dels riscos de la
xarxa i disposar d’eines per comba-
tre’ls. Per a molts d’aquests adults,
aquesta xerrada –que imparteixen
conjuntament els Mossos d’Esqua-
dra i la Fundació Pere Tarrés– és el
primer contacte amb aquest espai
municipal, destinat a l’ensenya-
ment de les noves tecnologies.
Quan Domènec Colomé, agent de
l’Oficina de Relacions amb la Comu-
nitat (ORC) de la comissaria dels
Mossos a Nou Barris, entra a la sala,
alguns pares encara no han encès
l’ordinador i necessiten el seu ajut
per fer-ho. Rere seu arriba Albert
Raventós, tècnic de la Pere Tarrés,
que reparteix un dossier que servi-
rà als assistents com a guia durant
la sessió i, un cop a casa, per aplicar
els coneixements adquirits.

L’objectiu de la xerrada és “edu-
car en l’ús de l’ordinador”, explica
l’agent Colomé, perquè “els menors
poden saber-ne més de tecnologia,
però qui té el criteri per fer un con-
trol eficaç dels continguts de la
xarxa és l’adult”, afegeix Iban Gar-
cia, responsable d’activitats de
l’espai municipal. Per als Mossos,
les xerrades al Cibernàrium supo-
sen un salt qualitatiu en el marc del
programa Internet Segura, en què
s’imparteixen consells a progeni-

tors, docents i menors en les matei-
xes aules dels instituts. “L’avantat-
ge és que podem posar exemples
amb l’ordinador”, diu Colomé.

Uns minuts després de les set de
la tarda, l’agent inicia la xerrada
destacant que “el món real és igual
que el virtual” i que, per tant, inter-
net comporta beneficis però també
riscos. El contingut nociu que més
preocupa els Mossos és la pornogra-
fia infantil, ja que els pedòfils estan
molt actius a internet per obtenir
imatges de menors. “Tots utilitzen
una xarxa social”, assegura l’agent
Colomé. Després d’enumerar altres
continguts nocius dels quals els me-
nors poden ser víctimes –assetja-
ment online, webs sobre anorèxia,
etc.–, és el torn de Raventós.

El tècnic de la Pere Tarrés desta-
ca un concepte: securitzar. “Va
més enllà d’instal·lar un antivirus
o un tallafocs, significa fer còpies
de seguretat o establir un únic ad-
ministrador”, explica. Conscient
que molts assistents desconeixen
qüestions bàsiques de la gestió
d’un ordinador, detalla com erigir-
se en usuari administrador o fer
còpies de seguretat.

Un dels consells que més criden
l’atenció dels progenitors –que pre-
nen moltes notes al llarg de la ses-

sió– és com adoptar una contrase-
nya segura. “Ha de tenir més de
vuit caràcters i combinar lletres i
números, majúscules i minúscules
i símbols”, aconsella.

Recordar la contrasenya
Davant les mirades d’interrogació
d’uns adults que es pregunten com
recordaran la clau, Raventós afe-
geix: “La podeu escriure en un
paper, però amagueu-la en un lloc
que els vostres fills no hi tinguin
accés i no la introduïu mai davant
d’ells”. La raó és que la contrase-
nya és fonamental per tenir el con-
trol del que s’està fent amb l’ordi-
nador de casa. En aquest moment
de la xerrada, l’agent Colomé pren
la paraula per familiaritzar els
pares amb el delicte d’usurpació
d’identitat. Des dels Mossos, els
animen a ensenyar als fills a adop-
tar una contrasenya segura: “La
majoria de menors tenen claus
molt simples i això propicia que
algú es faci passar per ells per in-
sultar o amenaçar altres nens”.

La sessió continua i ara Raven-
tós incideix en l’existència de fil-
tres parentals que permeten ana-
litzar les connexions a internet
que es realitzen des de l’ordinador,
a més d’inhabilitar l’accés a certes
pàgines o aplicacions. Dues mares
que comparteixen ordinador re-
corren al dossier després de per-
dre’s entre les aplicacions del Win-
dows. L’agent Colomé els dóna un
cop de mà i tornen a practicar
amb els filtres. Més tard ho posa-
ran en pràctica a casa. ■
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Nadiusdigitals,
adultsambcriteri
INICIATIVA · Els Mossos d’Esquadra, la Fundació Pere Tarrés i
el Cibernàrium uneixen esforços per introduir els pares en la xarxa
FORMACIÓ · Al llarg d’una hora els faciliten diversos recursos

L’agent Domènec Colomé explicant a un grup de pares quins continguts nocius es poden trobar els menors a la xarxa ■ F. MELCION

La xerrada es completa
amb un dossier per aplicar
els nous coneixements
a l’ordinador familiar

a la xarxa
Les xifres

14

3,5

51,5
per cent dels menors cata-
lans d’entre 8 i 14 anys parti-
cipen en xarxes socials com
Facebook.

anys és l’edat mínima a
l’Estat espanyol per poder
ser membre de la xarxa soci-
al Facebook.

per cent dels menors parlen
o xategen amb persones des-
conegudes, segons un estudi
fet pel Cesicat i el Fobsic.

72,9
per cent dels adults afirmen
que els agradaria rebre in-
formació sobre temes de se-
guretat informàtica.

22
denúncies es van rebre l’any
2009 per difusió a les xarxes
socials de dades de tercers
sense consentiment.

tant, la directora de l’Ap-
dcat reconeix que no és
fàcil fer arribar aquest mis-
satge als menors, especial-
ment als adolescents.

Pares al Facebook
“Hi ha pares que estan en-
trant al Facebook o al Mes-
senger amb resultats desi-
guals. Als petits els fa grà-
cia, però quan es fan grans
ho veuen com una interfe-
rència”, destaca Mitjans.
Per superar aquests proble-
mes de comunicació, o els
derivats de les moltes hores
que els nens passen sols,
s’aposta per implantar la fi-
gura del “germà gran”, tant

a casa com a l’escola. “Els
infants acceptaran millor
consells d’aquests adoles-
cents més grans que no de
pares o professors”, assegu-
ra Mitjans. Una fórmula en
què es basa la nova campa-
nya del Centre de Segure-
tat de la Informació a Cata-
lunya (Cesicat), en què
també col·laboren l’Apdcat,
el departament d’Educació
i els Mossos.

Aquest conjunt d’iniciati-
ves,endefinitiva,promouen
que menors i adults apro-
fundeixin en un ús més
segur i més crític de la
xarxa, i en la cultura de la
protecció de dades. ■

Els adults han d’avisar els menors dels perills que
comporta la utilització d’una ‘webcam’ ■ MIQUEL ANGLARILL


