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Molts nens s’estrenen en 
les xarxes socials als 7 anys

ANGELA BIESOT
BARCELONA

E
ls internautes que opten 
per relacionar-se a través 
de les xarxes socials d’in-
ternet cada vegada són més 

joves. Els 7 anys és l’edat amb què 
molts nens entren en contacte per 
primera vegada amb aquestes pla-
taformes, segons indiquen els resul-
tats d’una enquesta de la Comissió 
Europea. Exposar les dades perso-
nals a internet suposa riscos que els 
usuaris tan joves no solen tenir en 
compte.
 Per això l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (ACPD) va llan-
çar ahir una campanya –A internet, 

El 56% dels joves 
d’entre 14 i 16 anys 
han xatejat amb 
desconeguts 

Protecció de Dades 
alerta dels perills 
d’internet per als 
menors d’edat

controles?– dirigida a joves i nens per-
què aprenguin a ser cauts a l’hora 
d’utilitzar les xarxes socials. «L’ob-
jectiu és educar els menors perquè 
vagin amb compte amb la intro-
ducció de dades personals a inter-
net i que aprenguin a protegir la se-
va identitat», va explicar Esther Mit-
jans, directora de l’entitat. Aquesta 
va assegurar que hi ha una «falta de 
consciència de les conseqüències ne-
gatives del mal ús de les xarxes». 
 Els riscos als quals es refereix Mit-
jans són diversos. Van des de l’ús de 
dades personals que es fa per part 
d’empreses de màrqueting fins al 
robatori de les fotografies personals 
que un penja al seu àlbum virtual. 
«Hi ha un descontrol total de les da-
des», va assegurar la directora de 
Protecció de Dades. 

NO DONAR PISTES / Les xarxes socials 
permeten localitzar i seguir l’activi-
tat d’una persona. Com pot ser el cas 
d’algú que hi comenta que el prò-
xim cap de setmana estarà fora de 
casa. Aquesta informació resulta de 
gran utilitat per a qui planeja robar 
en una vivenda. 
 Per a qui s’endinsa en el món la-
boral també suposen un risc. Segons 

la directora de l’ACPD, a Espanya 
s’adopta cada vegada més el model 
nord-americà per a la contractació 
de personal. El sistema consisteix a 
analitzar el perfil i l’activitat ciber-
nètica de la persona que sol·licita el 
lloc de treball. La companyia crea 
l’anomenat «currículum virtual» i 
fa un procés de selecció previ a les 
entrevistes. Segons Mitjans, «les em-
preses no perdonen el passat d’una 
persona, per tant, un ha de contro-
lar què es publica sobre ell a les xar-
xes. Per exemple, les fotografies en 
què és etiquetat o els comentaris 
que fa en públic. Hi ha qui ha estat 
acomiadat de la feina per un deter-
minat comportament que s’ha dela-
tat a Facebook», va explicar. 

WEBS INSEGURES / La campanya de 
Protecció de Dades també va diri-
gida als més preocupats per aquest 
fenomen: els pares i els professors. 
El risc més temut és el contacte que 
s’estableix entre menors i descone-
guts. Segons l’enquesta de la Comis-
sió Europea, el 56% dels internautes 
d’entre 14 i 16 anys han estat alguna 
vegada en contacte, sense ser consci-
ents d’aquest fet, amb un descone-
gut a través del servei de missatge-

ria instantània.
 «No hi ha seguretat a les pàgines 
web», va assegurar Mitjans. «La cura 
de la contrasenya, del nom d’usuari 
i del contingut que s’exposa a la xar-
xa és essencial per evitar riscos com 
aquest», va comentar. «La llei espa-
nyola dicta que l’edat mínima per 

TECNOLOGIES@

La web Tripadvisor 
alerta del robatori 
de milions de 
correus electrònics

33 Els correus electrònics d’una 
part sense precisar dels 20 mili-
ons d’internautes de tot el món 
que comenten hotels, línies aèri-
es i serveis turístics a la web Tri-
padvisor, la comunitat virtual més 
gran de viatgers de la xarxa, po-
drien estar en mans de màfies de 
l’spam, segons va informar ahir la 
companyia dels EUA.

33 Un missatge del director gene-
ral, Steve Kaufer, atribuïa l’acció 
a intrusos informàtics, afirmava 
que les contrasenyes estaven es-
tàlvies i recordava que no dema-
nen dades bancàries. L’únic per-
judici per als clients és rebre «un 
nombre més gran de correus no 
sol·licitats». Les llistes d’e-mails 
actius són peça cobejada per a 
les màfies de l’spam, però el seu 
valor augmenta amb contrase-
nyes i targetes. O. H. / C. J,
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Navarra del 2009. També el 71% 
dels menors d’entre 6 i 9 anys te-
nen activitat a la xarxa. Dades 
com aquestes reflecteixen la ne-
cessitat urgent de la consciencia-
ció per part de pares i menors de 
l’ús adequat de pàgines com Face-
book o Tuenti. H

 

obtenir de manera legal un comp-
te en una xarxa social és de 14 anys. 
No obstant, la veracitat de les dades 
que s’introdueixen en el moment de 
crear un perfil és incontrolable», va 
afegir. Amb això, el contacte amb se-
grestadors, pederastes, estafadors o 
un altre tipus de delinqüents i perso-

nes malintencionades és un risc que 
s’ha d’evitar. 

UNA NECESSITAT URGENT / El 88% dels 
menors d’edats compreses entre 10 i 
18 anys són usuaris de xarxes socials 
a Espanya, segons indiquen les da-
des d’un estudi de la Universitat de 

Imatges de la 
campanya de 
Protecció de 
Dades.

Justícia vol abaixar 
els honoraris dels 
advocats d’ofici

J. G. ALBALAT
BARCELONA

El Govern proposa 
una reducció del 4% 
en les retribucions 
dels lletrats

L
a Conselleria de Justícia va 
proposar ahir reduir un 4% 
les retribucions dels lletrats 
del torn d’ofici i un 5% la 

partida destinada als col·legis d’ad-
vocats catalans per a la gestió del ser-
vei de justícia gratuïta, segons van 
confirmar a aquest diari fonts de la 
Generalitat. Els advocats es neguen 
a acceptar aquesta retallada, que ja 
va ser anunciada, encara que sense 
precisar, per la consellera Pilar Fer-
nández Bozal en la seva comparei-
xença al febrer al Parlament. 
 Aquesta reducció és l’última pro-
posta que va remetre ahir mateix la 
Conselleria de Justícia al Consell de 
l’Advocacia Catalana, que des de fa 
setmanes manté negociacions amb 
el departament per la intenció de la 
Generalitat de reduir la despesa en 
la justícia gratuïta, a la qual tenen 

accés les persones  més desafavori-
des de la societat.
 Amb la nova proposta de Justí-
cia es rebaixaria un 7% la despesa 
global en assistència gratuïta, que 
l’any passat va pujar a 60 milions 
d’euros. L’estalvi estimat és de 4,2 
milions d’euros. Fonts del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona van asse-
gurar ahir que inicialment la inten-
ció era rebaixar un total del 10% dels 
diners que l’Administració aporta 
per a aquest servei. Precisament di-
jous, desenes d’advocats es van ma-
nifestar a Barcelona per protestar 
per la reducció dels honoraris del 
torn d’ofici. Solament a la capital ca-
talana hi ha 3.500 professionals que 
s’hi dediquen.

SENSE ACORD / El president del torn 
d’ofici del Consell de l’Advocacia, 
Miquel Rodríguez Zamora, va avan-
çar ahir que la proposta es rebutja-
rà perquè «els advocats no podem 
acceptar la rebaixa» i encara més 
quan estan congelades les retribuci-
ons des del 2009. Va explicar que en 
aquests moments de saturació judi-
cial els processos s’allarguen. «Més 
feina i cobrant igual», va dir. H


