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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Maria
Carme Feliu.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Catalina Palau.

Compareixença del Sr. Antoni Bennàssar i Moyà,
director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
relativa a l'elaboració de l'informe Els drets dels menors
davant les noves tecnologies i els mitjans de comunicació.
Estat de la qüestió i propostes de futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia, que
consisteix en la compareixença del Sr. Antoni Bennàssar Moyà,
director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor. Li
donam la benvinguda i, si em permet, faré una breu ressenya
biogràfica del Sr. Bennàssar.

Antoni Bennàssar Moyà és advocat de professió, llicenciat
en dret per la Universitat de les Illes Balears. Ha estat becari
d’investigació d’European Institute of Theory of Law, tècnic
superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
professor de dret constitucional a la Universitat de les Illes
Balears. En l’àmbit acadèmic ha orientat les seves línies
d’investigació cap a la teoria de la democràcia, el
constitucionalisme social, la protecció dels drets fonamentals en
l’àmbit de la Unió Europea, les relacions colAlectives de treball
i el control públic dels mitjans de comunicació. És director de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor des del 12 de juliol
de l’any 2007.

Té la paraula el Sr. Bennàssar per tal de fer la seva exposició
oral per un temps de 45 minuts.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Antoni Bennàssar i Moyà):

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva presentació intentarà ser
el més didàctica possible entremesclant, per un costat, els
aspectes normatius que consider necessaris tractar, alguns dels
quals molt probablement poden esdevenir en un futur iniciatives
de reforma legislativa de normes de caràcter estatal, això per
una banda, l’aspecte normatiu -intentaré no ser excessivament
jurista, maldament la deformació professional sempre el pot
afectar, a un-; i per l’altra també faré una miqueta de l’exposició
general del que és el dia a dia de les noves tecnologies pel que
podem haver observat des de l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor a l’àmbit de les Illes Balears, que des del mes de
febrer de l’any passat vàrem constituir un observatori pioner en
el conjunt de l’Estat quant a anàlisi de continguts que
freqüenten els menors d’edat a la xarxa, a internet.

El món de les noves tecnologies ve caracteritzat
fonamentalment per una característica o qüestió bàsica, que és
la seva constant innovació, i això fa -i això seria la primera gran
conclusió abans de començar amb l’exposició- que sempre el
dret vagi per darrere la tecnologia i els avanços de la societat, i
això provoca que en moltes ocasions esdevenguin llacunes que
s’han d’intentar omplir sempre a toro passat o una vegada que
ja s’han produït les problemàtiques derivades dels efectes
d’aquests buits normatius.

La presentació comença per un concepte inicial que s’ha
posat molt de moda darrerament que és el concepte de web 2.0.
La web 2.0 és un terme que va sorgir a partir d’una conferència
d’un empresari de la informàtica, en Tim O’Reilly, i venia a
caracteritzar una evolució que s’havia produït a la xarxa, a
internet, des dels inicis en els quals s’havia democratitzat
l’accés per part de la ciutadania a la xarxa, a internet, fins que
es pega un bot qualitatiu i es canvia el model d’ús que fan els
ciutadans d’aquesta xarxa. Intentaré explicar-ho de la forma més
didàctica possible.

A la web 2.0 el protagonista és l’usuari, és l’internauta. És
l’internauta el que crea continguts -això serà un terme recurrent
i que intentarem analitzar, i que també representa una
problemàtica específica en matèria dels menors d’edat-, i és
l’internauta el que observa el contingut creat per l’altre
internauta; per tant és una relació, en certa mesura, d’igual a
igual entre internautes. No es tracta d’una estructura jeràrquica
com eren les primeres fases d’internet, allà on hi havia grans
pàgines de continguts i uns usuaris que de la mateixa manera
que els telespectadors poden mirar la televisió observaven els
continguts creats per tercers; aquí no, a la web 2.0 els usuaris
creen continguts i els altres mateixos usuaris els observen, per
tant és una relació d’igual a igual entre els usuaris de la xarxa,
entre els usuaris d’internet.

Això, aquest fenomen, ha anat molt vinculat a allò que
podríem considerar una democratització d’internet, una
democratització d’internet que va referida a un doble aspecte:
en primer terme, l’accés de cada vegada més universal a la
xarxa, a les noves tecnologies de la informació i la comunicació,
que fa que a la majoria de llars del món occidental de cada
vegada hi hagi més accessos a internet, que l’accés a internet
sigui una característica bàsica de les llars, això per una banda,
des del punt de vista d’accés. I el fenomen de la web 2.0 també
ha implicat que hi hagi una democratització quant als continguts
que ha revolucionat la manera amb la qual es transmet la
informació. Com dic és una informació d’igual a igual, allà on
qualsevol, de manera fàcil i senzilla, crea continguts que són
vistos per la resta d’internautes, és a dir, per la resta del món.

A l’àmbit empresarial aquest canvi de la web 1.0 a la web
2.0 ha implicat un canvi de model de negoci. L’empresari deixa
d’haver de tenir gent que li creï continguts, periodistes,
informàtics o qualsevol altre empleat que li creï continguts que
han de llegir els tercers passius, sinó que simplement es limita
a donar una infraestructura perquè siguin els mateixos
internautes els que creïn els continguts que mirarà la resta
d’internautes.
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Per ser clars i amb exemples concrets, un exemple de la web
1.0 és el portal Terra. El portal Terra va ser un referent quant a
pujada espectacular a la borsa quan va entrar en els mercats
borsaris; crec que la majoria dels aquí presents a començament
de l’any 2000, si no ho record malament, poden recordar que hi
va haver una pujada espectacular, les accions varen arribar
pràcticament als 200 euros, i de la mateixa manera que va pujar
de forma espectacular la seva caiguda també ho va ser, fins que
va quedar diluïda i absorbida en el si de Telefònica deixant
moltíssima gent que havia invertit els seus estalvis sense cap
tipus de benefici. És el que es va conèixer com l’esclat de la
bombolla de les empreses.com que va provocar grandíssimes
pèrdues. Per tant aquest exemple és un portal de continguts, ho
poden veure perfectament a la captura de pantalla, allà on hi
havia periodistes, com hi podia haver periodistes a un diari, que
anaven creant continguts que la gent llegia. Es pensava que
internet seria una espècie de televisió on la gent entraria a través
del seu portal favorit, de la mateixa manera que una persona pot
mirar un canal de televisió favorit, i a partir d’aquí aniria veient
continguts creats per aquell mateix portal. Ho poden veure a
l’esquerra, que si actualitat, alimentació, cinema, esports, feina,
etc. Això és el model de l’1.0, un model que va fracassar, que
va tenir com a conseqüència la desaparició de moltíssimes
d’empreses, caigudes espectaculars a partir de l’any 2001 a la
borsa, i que hi va haver un trencament quant al model de negoci,
quant al model d’ús d’internet.

Un exemple de web 2.0 és el fenomen Facebook, supòs que
la gran majoria de gent aquí present també el coneix. El
fenomen Facebook és un fenomen que s’ha produït en els
darrers anys i que és paradigma de la web 2.0. Hi ha cap
periodista que creï continguts per Facebook? No, són els
mateixos usuaris de Facebook -i dic Facebook i podria dir
MySpace, podria dir Fotolog, podria dir qualsevol orkut,
qualsevol de les xarxes socials usades freqüentment- els que
amb les seves pròpies informacions, fotografies, etc., creen uns
continguts que són vistos pels altres internautes. L’empresari
que creava un portal a l’estil Terra, que he posat Terra
d’exemple però podria haver-ne citat qualsevol altre, American
On Line, qualsevol altre, Yahoo en els seus inicis, etc.,
l’empresa d’aquests portals inicials havia de tenir una
infraestructura de creació de continguts; l’empresari de la web
2.0 simplement ha de donar una infraestructura mínima perquè
els usuaris creïn els continguts que vulguin allotjar a la xarxa.
El canvi de concepte i de negoci és radical.

Per tant la web 2.0, des d’un punt de vista de model de
negoci empresarial, ve fonamentada en això, que són els usuaris
els que creen els continguts i que són els empresaris de la xarxa
els que faciliten eines útils i fàcils perquè aquests continguts
siguin allotjats a la xarxa. Això té una conseqüència clara, i és
que els menors es converteixen en creadors de continguts a
internet, amb els avantatges i els problemes que això implica.
Donam una eina als menors, que són precisament els que més
ús fan de les noves tecnologies, perquè vagin generant
informació, pròpia o de tercers, a la xarxa. De manera
conseqüent això té un perill; quin perill és?, la protecció de les
dades personals dels menors a la xarxa, d’aquelles dades
personals que el menor allotgi a la xarxa, amb coneixement o
sense, amb consentiment o sense dels seus pares o tutors.

Quin risc té aquest fenomen que un menor pugui allotjar pel
seu compte i sense control dades personals a la xarxa? El primer
d’ells és que la utilització d’aquestes dades personals..., poden
ser emprades en contra dels interessos del mateix menor, es
poden captar de forma intencionada dades personals d’aquest
menor amb l’interès clar que en un futur en perjudiquin. Segona
qüestió, que també és una conseqüència d’aquesta captació de
dades personals del menor d’edat: es pot fer un ús irresponsable
d’una dada personal molt específica i molt característica com és
la imatge del menor; això seria una especificitat del punt primer;
es poden captar a través de la xarxa imatges d’un menor que el
perjudiquin de forma molt seriosa. I la tercera conseqüència
d’aquesta web 2.0 és que és una eina que facilita els contactes
entre les persones i possibilita que entrin en contacte adults amb
menors, adults que si no hi hagués internet molt probablement
els cercles socials dels menors i dels adults fa que siguin
diferents i que sigui més dificultosa aquesta entrada en contacte.
Abans d’internet era molt més difícil, per exemple, que una
persona de 50 anys mantengués una relació de xerrar cada dia
durant una hora o dues amb una altra persona que en tengués 13
o 14 i que no conegués de res i que fins i tot no estiguessin a la
mateixa ciutat. A dia d’avui és relativament fàcil i molt
assequible aquesta possibilitat. Pot ser que els adults no tenguin
cap mala intenció en relació al menor però també podria ser que
hi hagués males intencions, del tipus que sigui, i el contacte és
molt més ràpid, àgil i directe amb les conseqüències negatives
que també pot tenir.

De totes aquestes característiques des d’un punt de vista de
perillositat, a mi em preocupa personal la segona, que és l’ús
irresponsable de la imatge del menor per part del mateix menor,
que el menor allotgi a la xarxa fotografies perjudicials per part
del menor d’edat, que aquest menor en el moment en què les
allotgi no tengui coneixement de com de perilloses o
perjudicials puguin ser, que els seus pares en tenguin menys
coneixement perquè ni tan sols no saben el que fa el menor
davant el seu ordinador, i que tot plegat perjudiqui seriosament
el present o el futur d’aquest menor d’edat. Tornarem a aquest
concepte, però s’ha de dir que tenim unes generacions joves que
són molt audiovisuals, són generacions o som generacions que
hem crescut amb la cultura audiovisual de la televisió, i que
internet és un plus més i que fan servir de manera freqüent i
habitual les imatges com una part més de la seva personalitat, i
fins i tot com més joves són més. A mi m’agrada parlar fins i tot
d’un concepte que és el d’exhibicionisme digital, perquè sembla
que adults i menors es vagin retratant de forma continuada i
allotjant a la xarxa aquestes fotografies que van prenent. Per tant
hi ha una espècie de transmissió directa de cara a tercers del dia
a dia, de la vida quotidiana dels menors d’edat en el seu món
diari. Un altre pic el mateix: amb els avantatges però també amb
els possibles perills que això comporta.
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En relació a les dades personals, i ara ens centrarem i serem
una miqueta més jurídics, hi ha una regulació que és un poc
polèmica en un determinat aspecte que és el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, que com poden veure ses
senyories és relativament recent, de desenvolupament de la Llei
Orgànica de protecció de dades personals. Era un decret molt
necessari que es va fer esperar i que, en relació als menors
d’edat, té un article que analitzarem seguidament que implica
una problemàtica específica, que és el que regula la captació de
dades personals dels menors d’edat. En concret aquest article és
l’article 13.1, que diu que es podrà procedir al tractament de les
dades personals dels majors de 14 anys -és una edat aleatòria
que fixa el decret- amb el seu consentiment, llevat d’aquells
casos en què la llei exigeixi per a la seva prestació l’existència
dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors
de 14 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors. Com
es veu aquest article el que fa és fixar, en matèria de dades
personals, una espècie de majoria d’edat en els 14 anys. Es fa
una precisió iuris tantum que a partir dels 14 anys el menor ja
pot donar el seu consentiment perquè es manegin les seves
dades personals. Això ha estat molt controvertit. La doctrina
tant civilista com constitucionalista ja ha començat a fer una
anàlisi crítica sobre el mateix a la qual jo em sum, que
mitjançant una norma de caire reglamentari de forma aleatòria
s’estableixi que a partir dels 14 anys els menors poden disposar
de forma lliure, a no ser que una llei específica determini una
altra cosa, de les seves dades personals, sabent que precisament
a internet el més important són les dades personals des d’un
punt de vista econòmic i quant a rendibilitat també empresarials,
és certament perillós d’inici.

A pesar d’això, d’aquesta crítica del 13.1, s’ha de dir que el
13.4 inclou un precepte que consider molt interessant des d’un
punt de vista de la protecció dels menors d’edat. Diu el 13.4 que
correspondrà als responsables del fitxer o tractament, és a dir,
per exemple a aquells que tenen una pàgina web que agafen
dades personals dels menors, i dades personals, per exemple,
són fotografies, articular els procediments que garanteixin que
s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor i
l’autenticitat del consentiment donat en el seu cas pels pares,
tutors o representants legals. Per tant, en aplicació, segons la
meva opinió, d’aquest article no hi hauria d’haver cap pàgina
web que tengui dades personals dels menors que se’n renti les
mans i que digui: “Ah!, jo no sé si el menor té 14, 15, 16 anys,
o si té o no té capacitat suficient per donar el seu consentiment”,
perquè diu que serà precisament el responsable del fitxer, és a
dir el titular de la pàgina web, qui haurà d’articular el
procediment que garanteixi que el consentiment i l’edat són
vera. Per tant si bé n’hi ha una de sal que és el 13.1, el 13.4
hauria de ser un element a fer servir per a la protecció dels
menors d’edat.

A més a més el 13.1 diu que “llevat que les lleis diguin una
altra cosa”. Hem de tenir en compte que hi ha una norma de
caràcter orgànic i molt més proteccionista que és de l’any 82 -en
aquest sentit sí que sembla que anam cap enrere perquè l’any 82
s’era molt més proteccionista que ara-, de 5 de maig, de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia
imatge, que diu en el seu article tercer que el consentiment dels
menors i incapaços s’haurà de donar per ells mateixos si les
seves condicions de maduresa així ho permeten d’acord amb la
legislació civil. Si no són madurs el consentiment l’haurà de

donar per escrit el seu representant legal, que estarà obligat a
posar en coneixement previ del Ministeri Fiscal el consentiment.

Fixin-se en la diferència de regulació de la norma del 82
amb aquesta presumpció iuris tantum de maduresa del Reial
Decret de l’any 2007. La conclusió d’aquesta anàlisi legislativa
és que en funció de la Llei Orgànica del 82, si el nadó no és
madur es necessitarà sempre el consentiment patern per escrit
per utilitzar per part de tercers la fotografia del menor, digui el
que digui el decret de l’any 2007. Quin és el problema que ens
trobam en el món d’internet? Com es determina si un menor és
madur per difondre les seves fotografies a la xarxa? El concepte
de maduresa sempre és un concepte molt relatiu, és allò que
deim en dret un concepte jurídic indeterminat. Però al marge
d’això, com determinam si el menor és madur? El Reial Decret
1720/2007 ens diu que hi ha una presumpció de maduresa, fent
una relació de normes, a partir dels 14 anys. Tots coneixem
alAlots de 14-15 anys i sabem que n’hi ha que seran molt madurs
quant a la utilització de la seva imatge i de la seva vida
personal, però n’hi haurà que no ho seran tant. Per tant, aquesta
presumpció genèrica de maduresa que fa el Reial Decret de
l’any 2007 és, com he dit ja des d’un principi, molt perillosa.

La realitat és que aquestes imatges que m’agradaria, si pot
ser, que no surtin per televisió, són imatges captades el passat
diumenge de forma aleatòria. De totes maneres he distorsionat
les cares perquè no es puguin identificar. Hi havia dues
possibilitats, que aquí mateix hagués fet una cerca, han estat les
primeres imatges que posant a la recerca: “Palma de Mallorca”
han sortit. Les tres primeres s’han cercat de forma aleatòria
aquest passat cap de setmana i les altres formen part d’un
informe que s’està acabant d’elaborar, està en fase d’impremta
i que esperam que surti publicat en un termini relativament breu.
Aquesta és la realitat fent una cerca a qualsevol de les pàgines
web, en aquest cas al Fotolog i posant “Palma de Mallorca”.
Veim imatges de menors autofotografiant-se. Són imatges de
Palma de Mallorca, fins i tot amb continguts escrits, a dalt he
posat l’edat que posen els mateixos menors. Pensin vostès en si
a aquests menors els hem de considerar madurs o no als 15 anys
per difondre aquest tipus de fotografia a través de la xarxa. El
Reial Decret ens diu que són presumptament madurs, tot això
són imatges de menors captades de forma aleatòria.

Una altra característica és que se solen fer servir aquestes
xarxes socials per difondre característiques pròpies, perquè és
un plus entre coneguts i d'altres com puguin ser piercings i
tatuatges. Això que estam veient és precisament un subgrup dins
Fotolog de menors  que mostren els piercings i tatuatges que es
van fent. També de Mallorca, apologia del consum de l’alcohol.
Quan dic això, no és gens recercat, simplement és una cerca dels
primers resultats que apareixen. Apologia als 16 anys del
consum de l’alcohol. Consum de cànnabis, aquestes pertanyen
a una pàgina web que està denunciada a la Fiscalia per part de
l’oficina que dirigesc. Consum de cànnabis, és una de les
moltíssimes que hi ha. Apologia també, totes elles de Mallorca,
de la violència. I un altre fenomen perillós, utilització per part
de menors d’imatges d’altres menors sense el seu consentiment.
És un adult en aquest cas, diu que té 27 anys, que difon una
imatge d’una germana petita seva amb una botella d’alcohol.
Com poden veure, la problemàtica de la utilització de la pròpia
imatge del menor i de la imatge de tercers, és una realitat
certament preocupant. 
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A partir d’aquesta exposició, hauríem d’entrar ja en tot un
seguit de conclusions, perquè m’agradaria que després, arran de
les preguntes que puguin fer ses senyories, hi pogués haver un
debat interessant quant a possibles solucions a aquesta
problemàtica a la qual ens hem d’enfrontar. La primera de les
conclusions és que internet ha provocat una autèntica revolució
social que suposa una nova manera de relacionar-se, tant per
part dels adults com per part dels menors i, de manera de
correlativa, dels menors entre si i dels menors amb els adults. És
un canvi sociològic i antropològic molt important. Això fa que
sigui necessari preveure els possibles efectes negatius d’aquesta
nova xarxa, alhora que es reforcen els positius. Una cosa que
diré més endavant, però s’ha de fugir també..., hem entrat en un
element molt concret com són les dades personals, imatges
escabroses, etc., però s’ha de fugir de l’alarmisme social.
Internet és una eina molt positiva i de la mateixa manera que
s’han de reprimir els comportaments incorrectes, s’han de
reforçar els positius, alguns dels quals més endavant exposarem.

El dret ha de respondre al fenomen d’internet. El món del
dret sempre té un caràcter molt clàssic, fins i tot en les formes,
que pot semblar antic per a una persona que no hi estigui dins,
fins i tot aquest podria ser el qualificatiu, pot ser en moltes
ocasions antiquat. En matèria de noves tecnologies, com dic,
que canvien tan aviat, també el canvi legislatiu ha de ser ràpid
i adaptat a les noves realitats que van sorgint. És difícil, perquè
l’elaboració d’una norma tots sabem que és llarga i complexa i
més si és una norma legislativa, però s’ha d’adaptar de forma
continuada a la realitat que li toca viure i a la realitat a què ha de
ser aplicada.

En relació amb els canvis que ha de fer el dret, les dades
personals dels menors, i per extrapolació també dels adults, han
de tenir segons el meu parer una protecció més forta. Una
protecció a l’àmbit administratiu per part de les agències de
protecció de dades, tant l’estatal com l’autonòmica. I hem vist
que precisament el Reial Decret de l’any 2007 amb aquesta
presumpció no sé si contribueix molt a aquesta protecció des del
meu punt de vista necessària. I aquí sí que hi ha un element que
jo incorpor com a nou des d’un punt de vista de plantejament,
i és que s’hauria de plantejar o reflexionar sobre la possibilitat
de la inclusió de tipus penals específics per protegir
determinades actuacions a través de la xarxa. En concret, la
protecció de determinades dades personals, la protecció de
dades personals que puguin perjudicar sobretot menors i
incapaços, s’hauria de plantejar si això s’ha d’incloure com a
tipus específic en el Codi Penal, al marge dels delictes
actualment existents, com puguin ser revelació de secrets,
injúries, calúmnies, etc. Però a dia d’avui, revelar les dades
personals d’un adult o d’un menor, determinades dades
personals, pot destruir la vida d’aquella persona. 

És cert que es fan “constructos” jurisprudencials per part
dels nostres jutges i tribunals per reprimir determinats
comportaments, però s’hauria de plantejar des del meu punt de
vista de forma seriosa una protecció penal específica de les
dades personals en el Codi Penal espanyol, per anar a qüestions
molt concretes. Pensin vostès per exemple en la difusió de
fotografies d’una persona nua sense el seu consentiment, que a
dia d’avui s’han de reconduir en la majoria de casos cap un
delicte d’injúries. O pensin vostès la revelació per part d’un
tercer que no sigui el mateix metge, qualsevol tercer que hagi
accedit a través d’un ordinador, de l’historial mèdic d’una
determinada persona, el mal públic que li pot fer. Per tant, jo
crec que fins i tot s’haurien de plantejar de forma seriosa tipus
específics en matèria de protecció de dades personals a la xarxa.

Al marge d’això, són necessàries una formació específica,
un reciclatge continuat i una coordinació de tots els agents
implicats en la protecció del menor a internet. Fiscals, jutges i
magistrats, cossos de seguretat de l’Estat i també de les
administracions públiques. L’administració pública ha
d’intervenir protegint aquells casos que sense que puguin ser
reconduïts cap un tipus penal, suposen una violació dels drets
del menor. Una violació per exemple per la difusió d’imatges
inapropiades d’aquest menor, que si bé no són delictives perquè
no poden incórrer en un delicte de pederàstia o per ventura han
estat difoses amb el consentiment del mateix menor, sí que es
veu de forma manifesta que perjudiquen aquest menor d’edat i
per tant, s’ha d’actuar.

Internet per si mateix no és un perill, simplement és un mitjà
i, com qualsevol mitjà, pot tenir una utilització correcta o
incorrecta. Per tant, s’ha de fugir de l’alarmisme social. De la
mateixa manera que es pot estigmatitzar internet, es podrien
estigmatitzar els cotxes perquè provoquen accidents, però també
serveixen per moure’ns. Per tant, de forma correlativa entre un
cas i l’altre no es pot dir que internet és un niu de pederàstia i de
males influències per a menors d’edat, ni molt manco.
Simplement és un mitjà i, com tots els mitjans, és emprat no
sempre per part de persones que en volen fer un bon ús. Són
aquestes actituds les que hem de reprimir, però no el conjunt del
fenomen d’internet.

S’han d’afavorir els fenòmens correlatius que de manera
implícita, no hem tengut temps de parlar-ne, però van annexos
de la web 2.0. Per exemple, el fenomen Wiki, màxim referent
o representant d’aquest fenomen Wiki és per exemple la
Wikipedia, que és el que ha donat el nom a tots aquests
moviments. Son fenòmens de coneixement colAlaboratiu i d’una
difusió democràtica i horitzontal del coneixement. Que es creïn
bases de dades de coneixement de forma desinteressada per a
milions de persones és una autèntica revolució cultural, que des
del meu punt de vista des de l’època de la invenció de la
impremta per part de Guttemberg no s’havia donat. És un canvi
radical en la forma en què se crea i es transmet el coneixement.

La pedagogia a les noves tecnologies ha de començar a les
aules i ha de continuar a les famílies. S’ha de combatre un
concepte que a mi també m’agrada fer servir que és
l’analfabetisme digital. En moltes ocasions hi ha un trencament
digital entre pares i fills, i això provoca precisament perills per
als menors d’edat. Un pare i una mare o uns progenitors, per fer
servir termes genèrics, que no saben fer servir un ordinador ni
el saben posar en marxa, difícilment podran formar en un ús
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responsable en les noves tecnologies als seus fills. Per tant,
també hi ha d’haver una tasca d’alfabetisme digital per a
aquelles persones que malauradament no han pogut entrar
d’inici en el món d’internet.

I ja per acabar, i m’ajustaré de forma escrupolosa al temps
assignat, m’agradaria dir que encara no tenim assumides les
conseqüències del fenomen de la web 2.0, aquest fenomen
d’internet en qualsevol es converteix en protagonista, crea el seu
blog o el seu fotolog, es connecta amb gent de qualsevol part del
món, entra a tertúlies digitals i en xats i estableix amistat a
qualsevol banda del món. Encara no tenim assumit aquest
concepte de web 2.0 i estam entrant en una nova dimensió
d’internet que podríem qualificar com l’internet 3.0. Internet
3.0, que és un terme que comença a fer-se servir, és un internet
que es podria definir com l’internet fonamentat en la
interconnectivitat total mitjançant dispositius portàtils. Internet
deixa l’ordinador personal de tota la vida i passa a ocupar tots
els aparells d’ús quotidià per part de la persona. Ha començat
amb els mòbils, la implantació de l’internet, allò que es coneix
com a telefonia de tercera generació, aquest concepte de 3.0, a
la qual és relativament fàcil prendre una fotografia amb el mòbil
i automàticament que quedi publicada a la xarxa o un vídeo. 

En menys d’un any i mig s’ha passat que tu feies una
fotografia digital, havies d’anar a ca teva, havies de connectar
la màquina o el telèfon al mòbil, havies d’extreure la fotografia,
ho havies de copiar a una carpeta del teu ordinador, havies
d’obrir el navegador, havies de fer loging a una determinada
pàgina web i havies de pujar el contingut. De tot això s’ha
passat que simplement amb un sol botó prens una fotografia i la
publiques a la xarxa. Això és una nova dimensió d’internet, una
nova dimensió per a la qual haurem d’estar preparats. I molt
probablement a molt curt termini, qualsevol objecte, fins i tot
els electrodomèstics estaran connectats de manera permanent a
la xarxa i això comporta molts avantatges, però també comporta
molts perills, perills vinculats a la protecció de dades personals,
ja que anirà de forma conjunta aquest internet 3.0 amb un altre
tema polèmic, en el qual no tendrem temps d’entrar-hi i que és
el tema dels controls per radiofreqüència. Serà relativament
fàcil incorporar emissors de radiofreqüència amb continguts a
la roba, als productes que compram o a qualsevol eina que
facem servir. I en funció dels receptors de radiofreqüència que
hi hagi instalAlats, es podrà fer un seguiment continu de la
persona. Per tant, és un repte que s’haurà d’afrontar, perquè un
ús inadequat d’aquest internet 3.0, aquesta interconnectivitat
total de tot amb internet pot crear el Gran Germà que va crear
a la ficció Georges Orwell.

Per tant, no ens ha de fer por, però s’han de prendre mesures
per a la protecció de les dades personals, començant per la web
2.0 i el concepte d’internet 2.0, però tenint en ment que en un,
dos o tres anys els canvis tecnològics seran tan radicals que allò
que a dia d’avui simplement ens sembla ficció molt
probablement ho tendrem com una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bennàssar. Passaríem ara a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major. El Sr. Bennàssar
podrà contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Grup Mixt... no.

Passam al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies Presidenta. Primer de tot, agrair al director general
de l’Oficina de Defensa del Menor que hagi vengut, que hagi
vengut acompanyat del seu equip. Voldria començar amb una
enhorabona global al conjunt de la comissió per haver encetat
aquesta feina que ens situa en una tasca parlamentària una mica
diferent de la que feim sempre, normalment aquí està molt
regulat el que feim, feim proposicions no de llei, feim mocions,
feim lleis. Però aquesta tasca d’agafar un tema, mirar-lo en
profunditat, estudiar-lo en profunditat, amb l’interès d’arribar a
unes conclusions i si és possible fer unes propostes d’actuació,
jo crec que és nova i dóna un sentit diferent als altres de la tasca
parlamentària. Per tant, jo crec que és motiu de felicitació haver
posat en marxa aquesta tasca, pens que durant aquest període de
sessions ens ocuparà i esperem que sigui profitosa. Suposarà un
esforç, sense dubte, però jo crec que serà profitosa.

Respecte de la intervenció que ha fet el Sr. Bennàssar, en
primer lloc li vull agrair la intervenció, ha estat didàctica, ha
estat clara i ha situat els punts..., crec que ha estat una primera
intervenció que ens permet situar-nos davant el conjunt del que
volem tractar en aquesta comissió durant aquesta tasca, ens situa
davant la problemàtica i apunta algunes conclusions i algunes
de les coses que es podrien fer.

Respecte de les preguntes i observacions, només voldria dir
dues cosetes, no sé si hi haurà un segon torn, ja ho veurem. En
tot cas en aquest primer torn una primera cosa molt genèrica,
tenint en compte que ell és jurista i un coneixedor de
l’administració i ocupa un lloc tan important com és el de
director general de l’Oficina de Defensa del Menor, com veu ell
la creació d’aquesta ponència d’estudi... -no sé quin és el nom
correcte- en el si de la Comissió de Drets Humans i quina és la
seva visió sobre què se’n pot esperar, quina pot ser la seva
funcionalitat i quina pot ser la seva funció, de què pot servir, en
una paraula.

Segon, una reflexió, no tant una pregunta, sobre el tema
d’internet i el tema de menors, de menors i de no menors en
general. M’agradat molt sentir que no es tracta tampoc de crear
alarma i que és important reforçar la idea de les coses positives,
d’aspectes positius de les noves tecnologies i d’internet. Crec
que internet, en general, per a tota la població i també per als
menors, té aspectes positius que crec que en un balanç global
pesen més que els negatius. Crec que internet pel que fa a
l’accés d’informació, a la possibilitat de creativitat, a relació
amb els altres expandeix moltíssimes possibilitats i en aquest
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sentit la nostra visió d’entrada n’ha de ser positiva i ha de ser de
reforçar-lo.

Òbviament hi ha uns riscs i d’aquests riscs és del que avui
hem de tractar o durant tot aquest temps hem de tractar i de la
protecció que hi ha d’haver davant aquests riscs. 

Hi ha un tema que em preocupa que és el tema de com
establir la frontera entre el que és una expressió de la llibertat i
d’aquelles coses positives de la xarxa i el que és un ús indegut
que s’ha de combatre. El discurs de la vigilància és necessari, el
discurs de la protecció és necessari, però també podem fer
referència al gran germà orwelià, efectivament el gran germà
orwelià pot venir de la manca de protecció, però pel discurs de
la vigilància i de la sobreprotecció també se’ns podria colar una
pràctica orweliana en aquest sentit. No sé si és una reflexió una
mica abstracta, però en aquesta primera intervenció és el que se
m’ocorre, i si després hi ha una altra ocasió i tenc alguna altra
cosa, l’afegiré.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Vull aclarir-li que el nom de l’informe
exactament és Drets dels menors davant les noves tecnologies
i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur.

Sr. Bennàssar, voldria vostè contestar el Sr. Llauger o
esperaria al final per contestar-li.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Antoni Bennàssar i Moyà):

Amb relació a les dues preguntes formulades, quant a la
primera, la creació de la comissió, la consider enormement
positiva, nova i pionera en el conjunt de l’Estat. Què s’espera
d’aquesta comissió? Això dependrà de la voluntat de ses
senyories. Crec que probablement podria sortir una proposta
engrescadora i valenta, fins i tot de proposició de llei, que
després es pogués defensar a les Corts Generals, sortir del
parlament autonòmic, feim un futurisme de reforma d’algunes
de les lleis de l’Estat i, fins i tot, del Codi Penal en matèria de
protecció de dades i dels menors a l’àmbit penal. Això seria
com una hipòtesi de futur una mica onírica, però a la qual es
podria arribar en funció dels resultats.

Intervendrà gent d’àmbits molt diversos i molt qualificats
que poden ilAlustrar d’una forma molt àmplia a ses senyories
amb relació a aquesta qüestió i es podran extreure conclusions
legislatives concretes molt determinants.

Quant a l’alarma social sí que és un concepte que em
preocupa, els avantatges del fenomen internet són nombrosos i
incalculables. Com dic, és una revolució cultural de primer
ordre i s’han de potenciar i estimular els elements positius de la
xarxa. En aquest sentit he de dir que l’Oficina de Defensa del
Drets del Menor que dirigeixo des del seu començament forma
part d’un consorci, conjuntament amb la Universitat de les Illes
Balears, que se’n diu Xarxa Segura que fa xerrades, estudia el
contingut d’internet conjuntament amb l’observatori que tenim
des de l’oficina i sobretot amb aquesta tasca de fer xerrades a
escoles, a associacions de pares, a grups d’alumnes, a
associacions veïnals s’intenta combatre allò que he qualificat
anteriorment d’analfabetisme digital. 

Es tracta de fer una tasca didàctica on no es vegin les noves
tecnologies com un perill. Es tendeix a considerar un perill allò
que un no coneix, per tant, el primer que s’ha de fer és difondre
una cultura digital entre el conjunt de la ciutadania, que no hi
hagi tancament digital ni entre classes socials ni entre
generacions, i partir d’aquí combatre els usos dolents i
perniciosos i fomentar i reforçar els positius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bennàssar. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Rita, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades. En primer lloc el nostre grup
voldria agrair al Sr. Antoni Bennàssar i a les persones que
l’acompanyen de l’Oficina dels Drets del Menor a la nostra
comunitat autònoma, aquesta compareixença d’avui capvespre
molt ilAluminadora quant a la situació de defensa dels drets dels
menors a la nostra illa. També vull agrair que ens hagi fet veure
tant la part dolenta com la part bona de les noves tecnologies,
com acaba de comentar el Sr. Bennàssar.

Voldria fer un petit recordatori del perquè s’ha creat aquesta
comissió i també agrair, sobretot a la presidenta i a la lletrada,
la feina que han fet per aconseguir fer un programa de treball
que serà llarg i fructífer aquests mesos. Aquesta comissió es
crea a causa que Amnistia Internacional va demanar compartir
alguna de les seves campanyes, i la Mesa i tots els grups polítics
que formen la Comissió de Drets Humans va elegir la de menors
i la seva indefensió davant els videojocs o les noves tecnologies
en general. 

Aquest és un tema actual i és difícil saber quantes persones
afecta a les nostres illes perquè la problemàtica o el fenomen es
porta sempre de forma molt domèstica i solitària, diríem, per
part dels menors i en general sense testimonis, i no ho saben,
com ja s’ha dit, ni els pares, ni els educadors i en molts de casos
ni tan sols els amics de l’entorn dels menors. Intuíem que no
podíem deixar passar més temps sense que això no es fes
visible, i el Parlament és un bon lloc per fer visible aquest
fenomen. Per tant, pretenem difondre o cridar l’atenció sobre un
fenomen que afecta els nostres menors. Un problema que ha
creat la modernitat causat pels avanços científics i tecnològics
que en un principi, com s’ha dit aquí, haurien de ser més
beneficiosos per a la societat que no altra cosa.
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Això en primer lloc i en segon lloc també amb l’objectiu que
cada un dels grups polítics que integren aquesta comissió
puguin fer les seves propostes amb posterioritat per millorar les
polítiques tant preventives com curatives, permeti’m aquest
símil sanitari, del Govern de les Illes Balears i de tota
l’administració publica en general de les nostres illes que
tenguin competències en la matèria. Trobam molt adient que
hagi estat el director de l’Oficina dels Drets del Menor de les
Illes Balears qui hagi inaugurat les compareixences d’aquesta
comissió perquè efectivament l’oficina és actualment un punt de
referència respecte de l’assessorament tant a particulars com a
institucions dels drets dels menors. També per l’extensió que té
a través de les oficines de víctimes del delicte a les altres illes,
cosa que és transcendent per analitzar les problemàtiques que
afecten els drets dels menors de manera molt més organitzada
i en cada una de les Illes, perquè de vegades les problemàtiques
no sempre són iguals.

Amnistia Internacional ha reiterat, des de l’any 99, crec, i en
diferents informes, fins l’any 2007 que conegui jo, i ha avisa
sobre els videojocs o les noves tecnologies perquè és una forma
d’accedir a les violacions dels drets humans virtuals, ells
exposaven l’actitud sobre els videojocs: “no acceder a
violaciones de derechos humanos virtuales, un juego de
niños”. 

Quan parlam de jocs tampoc no es referim només a
videojocs sinó a tota aquesta qüestió de la xarxa que ha
expressat el ponent. Per tant, una eina que hauria de ser bona
per al coneixement també ens trobam que pot afectar drets dels
menors, drets humans perquè de vegades fomenten la violència,
la discriminació sexual, la discriminació racial o altres valors
que són contraris a les normes internacionals d’aquests drets.
Per desgràcia cada vegada tenen accés persones més joves, fins
i tot, fillets i filletes, em pens que el darrer informe deia que a
partir dels nou anys.

Una de les coses que es demanava en aquest informe era la
regulació de la xarxa quant a la protecció de dades, com
comentava el ponent, però també quant a les tecnologies en
general. Recomanava exactament a les comunitats autònomes
que incorporéssim a la legislació la prohibició de venda, lloguer,
difusió de videojocs que atemptessin sobre els drets humans i
mesures efectives per al compliment d’aquesta comissió. Si
existia aquesta legislació que es desenvolupessin mecanismes
efectius de denuncia i reclamació o que instéssim el Govern
espanyol a la creació d’un marc legal estatal en matèria de
control d’accés de menors d’edat a la xarxa o que poguessin
atemptar contra els drets humans.

Atès tot això volia fer una pregunta al Sr. Director de
l’oficina i és que repassant la memòria d’activitats del 2007, que
amablement ens ha fet arribar, he vist que en el punt 3.6, dedicat
a educació i cultura, diu que aquest àmbit representa el 18% del
total d’actuacions realitzades per l’oficina en matèria de defensa
dels drets del menor i que d’aquestes activitats d’educació i
cultura, actuacions que s’han fet amb relació a la protecció
sociocultural del menor, entre les quals podríem incloure el
nostre tema, seria que un 6,61% del total d’actuacions estan
dirigides a la protecció contra la informació i el material
perjudicial per al benestar, és a dir, activitats, espectacles,
publicacions, mitjans audiovisuals, televisió, ràdio, premsa, etc.

Jo li voldria demanar que ens fes una indicació més detallada
d’aquest 6,61%, exactament a quines coses s’ha dirigit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Té la paraula, Sr. Bennàssar.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Antoni Bennàssar i Moyà):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Amb relació a la memòria he
de dir que aquesta memòria tampoc no és la memòria que
m’hauria agradat fer perquè durant l’any 2008 hem implantat
una nova base de dades en la qual hem fet feina per tenir
informació molt més detallada en funció de cada un dels
expedients i saber exactament les xifres per matèries de forma
molt més precisa. Vàrem començar aquest procés -des de la
meva arribada en el càrrec- d’implantació d’una base de dades,
una base de dades important i potent du la seva feina i durant
l’any 2007 no vàrem tenir la possibilitat de treure dades precises
i concises tal i com m’agradaria.

Sí puc dir-li que en matèria de protecció de menors davant
continguts tenim diferents àmbits de protecció en els quals hem
obert expedient. Per un costat hi ha la protecció davant mitjans,
que pugui rebre i percebre el menor a través d’internet amb
relació a pàgines web de contingut no apropiat. Això seria un
tipus molt vinculat al contingut d’aquesta comissió. També hem
tengut expedients oberts davant continguts no apropiats que
pugui rebre el menor a través de la televisió o altres mitjans
audiovisuals. Fins i tot hem tengut expedients oberts que hem
derivat perquè apliquin la funció sancionadora que li pertoca a
la Direcció General de Consum de la detecció de determinades
botigues o establiments comercials en els quals hi havia material
pornogràfic a l’abast dels menors d’edat. 

Per tant, és un conjunt heterogeni d’expedients que
bàsicament podrien anar per aquestes tres línies. Per un costat,
continguts no apropiats de la xarxa; per un altre, continguts no
apropiats a nivell audiovisual, tenc record d’expedients que hem
tengut oberts i fins i tot de recomanacions que hem fet arribar a
mitjans de comunicació; i per últim que afortunadament cada
vegada es fan més inspeccions per part del cossos i forces de
seguretat de l’Estat i ens han remès denúncies que nosaltres hem
canalitzat cap a la Direcció General de Consum, que és la que
pot posar les sancions amb relació a la detecció de venda de
material pornogràfic en establiments a l’abast de menors d’edat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bennàssar. Del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Pastor, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Al Sr.
Director de la Oficina del Menor, don Antoni Bennàssar, y a su
equipo les agradecemos que estén esta tarde aquí y muy
interesante todo lo que podamos sacar en conclusión y de
enseñanza de todo esto. Ante todo agradecerle su presencia,
como he dicho, en esta cámara y desde el Grupo Parlamentario
Popular estamos seguros de que su experiencia nos va a servir
a todos.

La tecnología que utilizamos para ampliar nuestros
conocimientos termina transformando al individuo y a la
sociedad que ha desempeñado un papel relevante en la historia
de la humanidad y producto de esta tecnología es internet. Es
verdad, internet es una herramienta utilísima, y usted la conoce
muy bien, como nos ha demostrado esta tarde, pero también hay
que reconocer que es una herramienta que ofrece muchísimos
peligros. La educación es un sector poco dado a los cambios,
nos preocupa que no esté demasiado puesta en estos tiempos en
internet. Los menores son muy vulnerables y por eso en
muchísimas ocasiones nos preguntamos cómo protegerles de la
violencia mediática, del consumismo exacerbado de nuestros
medios echando de menos esa protección que existe en la
televisión a nivel europeo. Con la rapidez que suceden las cosas
en internet, ¿qué podemos hacer para que no nos coja
desprevenidos en estos tiempos? Sería mi pregunta.

Tener acceso a la información es extraordinario, pero la
información sin restricción para los menores puede ser un arma
de doble filo. De ahí que sea tan importante la opinión de los
expertos en este tema y por esto nuestro doble agradecimiento.
Le hemos escuchado con toda atención y el máximo interés y
nuestras actuaciones irán siempre encaminadas a la supremacía
del interés del menor y a la prevención de aquellas actuaciones
que le puedan perjudicar sobre todo en su desarrollo en esta
edad tan difícil encaminada a sensibilizar a la población y sobre
todo a los que tienen la responsabilidad en sus manos para evitar
situaciones de indefensión del menor. 

El análisis de lo dicho del menor, en relación a nuestras
tecnologías y a los medios de comunicación, con experiencias
como la suya estamos seguros que nos llevarán a hacer
propuestas de futuro que nos ayuden a tener una visión clara de
la realidad, minimizando al máximo los posibles efectos
negativos y que vayan siempre sobre todo hacia la protección
del menor y que los padres sepan, también, qué hacen sus hijos;
como usted ha dicho, tendríamos que prepararnos mucho en este
sentido respetando siempre la libertad pero con la máxima
protección de los menores.

Yo le haría también otra pregunta, creo que tendríamos que
avanzarnos a la regulación y control de la web 3.0, pero parece
que aun vamos retrasados en la regulación y control de la web
2.0. ¿Hay alguna iniciativa legal en tramitación o estudio
aproximativo para crear una ley para mejorar la legislación en
este tema tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Parlamento europeo o en el derecho comparado en otros países?
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula el Sr. Bennàssar.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Antoni Bennàssar i Moyà):

Moltes gràcies. Començaré per la darrera. Coneixement
d’iniciatives de canvis legislatius amb relació a les noves
tecnologies que jo sàpiga a dia d’avui, tampoc no estic al dia de
tots els Diaris de Sessions de les Corts, no n’hi ha. Hi ha un
projecte de la comissió europea a cinc anys vista precisament
per fomentar un ús segur i responsable d’internet. No fa molt va
sortir a tots els mitjans de comunicació que hi havia un pla
plurianual de formació amb relació a un ús segur d’internet,
s’haurà de veure de quina manera s’implementa en el cas
espanyol i de quina manera ens arriba a les Illes Balears, això a
àmbit estatal i a àmbit d’Unió Europea.

A l’àmbit de les Illes Balears jo crec que l’Oficina de
Defensa dels Drets del Menor és pionera en el conjunt de l’Estat
precisament amb pocs mitjans, amb la creació de l’Observatori
d’internet i amb el conjunt de l’equip tècnic del qual disposam
que no és molt nombrós es fa una tasca -crec- significativa i
important, tant d’estudi com de denúncia d’aquells casos que es
detecten.

Estam encara en fase d’elaboració de la memòria 2008,
perquè acabam de començar el 2009 i du la seva feina, però puc
dir que durant l’any 2008 expedients en matèria de noves
tecnologies per assumptes relativament greus que s’hagin pogut
detectar, en vàrem tramitar 16 dels quals 4 eren de contingut
manifestament pederàstic, que violaven el codi penal i que han
arribat a les mans dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i
que, fins i tot, hem rebut comunicació que s’havien derivat cap
a Interpol per dur a terme operacions de tipus internacional. 

Aprofit aquesta informació per dir que la regulació no tan
sols pot ser autonòmica, estatal o d’àmbit europeu sinó que
també es necessita regulació a través de tractats internacional
del conjunt dels estats perquè ens trobam en moltes d’ocasions
que la policia o la guàrdia civil que fa una feina molt bona i
lloable, ens informa que els servidors als quals estan allotjats els
continguts estan a països als quals no s’hi té accés. Crec que en
un futur, fins i tot haurem de parlar de paradisos cibernautes de
la mateixa manera que es parla de paradisos fiscals en matèria
tributària. I això és una qüestió en què s’ha d’actuar per part del
conjunt de la comunitat internacional perquè si nosaltres
detectam uns continguts ilAlícits a Mallorca, però resulta que els
servidors estan a una illa del Pacífic, hem de veure de quina
manera es pot actuar per part del conjunt de la comunitat
internacional per eliminar i destruir els continguts, perquè
podem emetre una ordre judicial que impedeixi que des dels
ordinadors situats a l’Estat espanyol s’accedeixi a aquests
continguts, però els continguts continuaran estant allotjats a
aquells servidors. 

Per tant, és necessària la cooperació internacional, de la
mateixa manera que es du a terme en determinades matèries
com puguin ser el terrorisme, el blanqueig de capital, el tràfic de
drogues i de blanques, etc., en matèria de continguts ilAlícits a
través de la xarxa. I això desborda, molt, la perspectiva
autonòmica, estatal i fins i tot comunitària europea. 
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També m’agradaria dir que si bé gràcies a Internet, gràcies
és una mala expressió, però amb Internet qualsevol es pot
convertir en un ciberdelinqüent, gràcies -ara sí- a Internet
qualsevol també es pot convertir en un ciberpolicia i qualsevol
que detecti un contingut té l’obligació legal de denunciar-ho. I
la gran majoria, les grans operacions en contra de la pederàstia,
veim als mitjans de comunicació a dia d’avui que n’hi ha a totes
les portades dels diaris, s’han produït per trobades casuals de
ciutadans que sense voler han vist un contingut amb contingut
ilAlícit, amb imatges de pederàstia. Per tant, s’ha d’inculcar que
es poden fer denúncies i que s’han de fer denúncies i que es
poden fer també de forma anònima. Aquest mateix mes l’oficina
ha obert un expedient -i ho ha denunciat als cossos i forces de
seguretat de l’Estat- de dues pàgines web, els meus tècnics hi
fan feina, de contingut pederàstic i pàgines web comercials, és
a dir, que venen l’accés i han estat detectades arran d’una
denúncia d’un ciutadà per posar un petit exemple. 

Aquest mateix mes també ens ha arribat un altre denúncia en
relació -una qüestió que no he tractat, però que també és
summament interessant i sobre la qual farem un estudi, que és
el joc a través d’Internet per part de menors d’edat. Quan em
referesc al joc, no em referesc als videojocs on line on es poden
dedicar a destruir naus espacials, sinó al joc d’atzar, al joc
d’apostes. Sabem que està prohibit que un menor d’edat entri a
un casino, entri a un bingo, però aquell mateix menor d’edat pot
engegar l’ordinador personal, agafar la targeta de crèdit del seu
pare, introduir el número i jugar-se tot el patrimoni familiar.
Això són reptes als quals ens hem d’afrontar i reptes que
haurem d’afrontar amb la màxima coordinació internacional i de
la mateixa manera, com he dit que s’han posat en marxa
instruments de colAlaboració en matèria de terrorisme, tràfic de
dones, tràfic d’armes, etc., s’haurà de fer una colAlaboració
internacional molt estreta en matèria de delictes a través de la
xarxa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bennàssar. Ara tocaria un segon torn de
paraula, si algun grup vol intervenir. Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, presidenta. Tampoc no voldria donar lloc que la
cosa s’allargàs excessivament, però voldria plantejar dues coses
i supòs que amb una resposta breu ens en farem una idea.

Crec que qualsevol persona a la qual parlin d’aquests temes
entén molt quins són els riscos que pot patir un menor com a
receptor d’Internet davant continguts inadequats, davant
continguts que són violents, que poden fins i tot alterar la seva
salut emocional i això tothom ho entén molt bé, però el ponent
a la seva exposició inicial ha parlat quasi, quasi més d’altres
riscos que són els riscos de la utilització que es pugui fer d’una
fotografia, d’una dada, d’una informació que pugui posar un
menor a la xarxa, amb aquest esperit de web 2.0 que se’ns deia.
Tot això ja ens queda en un terreny una mica més nebulós, hi ha
alguns casos que són molt evidents, segons quines fotografies
que un menor, una mica sense pensar-hi molt, penja idò, l’ús
que se’n pugui fer, però no sé si se’ns pot donar alguna
indicació més perquè ens facem una idea sobre quins poden ser
concretament aquests riscos, quines coses poden passar, quines

coses s’han de combatre, quines coses es donen o quins fets es
donen, no?

La segona és aquesta cosa de..., fa referència quasi més al
primer, de continguts inadequats, si hi ha continguts inadequats
per a menors en certa manera s’han de controlar, però un
contingut inadequat sobre paper, en certa manera tens aquella
mesura de control que no ho pots vendre a una botiga a la qual
tenguin accés els menors, a un contingut inadequat sobre la
pantalla és molt difícil el contingut. Entrar en els terrenys de
censures prèvies, per dir-ho així, és molt perillós i supòs que
una vegada que ultrapassa el que són delictes, l’actuació és més
fàcil, però, com veu aquesta qüestió?

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula el Sr. Bennàssar.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Antoni Bennàssar i Moyà):

Moltes gràcies. En relació amb exemples concrets, perquè
la gent se’n faci una idea, crec que quant a imatges dels menors
hi ha dos casos molts diferents. Primera qüestió, temes
obertament delictius: pederàstia, és a dir, abusos sexuals a
menors gravats i difosos a través de la xarxa, això és
indiscutible i tothom ho té malauradament clar dins la seva
ment, el que és i el que representa. I un segon cas, que seria més
feble que l’anterior, que són aquelles imatges difoses sense el
consentiment de la persona i que perjudiquen de forma
manifesta l’honor, la intimitat i la pròpia imatge del menor. Em
referesc, per exemple, a un cas que vàrem dur durant l’any 2008
sobre la denúncia d’unes imatges difoses d’una alAlota de quinze
anys nua per part de la seva exparella. Crec que l’exemple
també és clar i a més era una persona o una alAlota que era d’una
altra comunitat autònoma i ho vàrem posar també en mans dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat. Són exemples concrets,
delictius perquè ens entenguem. 

Temes no tan delictius en relació amb el menor i amb la
protecció del seu honor, a la  intimitat i a la pròpia imatge.
M’agrada posar sempre el mateix exemple, fins i tot ho he fet
per escrit en determinats articles de premsa, un menor que
consumeix alcohol pel Passeig Marítim de Palma, que és una
zona allà on malauradament molts de menors en consumeixen
durant el cap de setmana, es fa fotografies i les penja a la xarxa
i aquest menor té 15, té 16 anys, fins i tot menys i li fa molta
gràcia, tots els seus amics miren les fotografies, se’n riuen, li
deixen comentaris. Aquestes mateixes fotografies, quan aquest
menor tengui 22, 23, 24, 25 anys el poden perjudicar de manera
manifesta en la seva carrera professional. Té aquest menor als
14 o als 15 anys la suficient maduresa per saber les
conseqüències que li pot reportar en un futur aquesta gatera de
cap de setmana pels carrers de Palma de Mallorca?
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Quan em referesc a la protecció a la intimitat, a l’honor i a
la pròpia imatge dels menors d’edat en relació amb allò que
fiquen a la xarxa, em referesc a això, amb un perill addicional
i és que a l’era digital quan una persona introdueix un contingut
a la xarxa en perd el control. 

Me’n record, quan començava a estudiar dret, que un llegia
les sentències d’intimitat o condemnatòries en relació amb la
intimitat que se solia dir per part del jutge que s’havien de
destruir els negatius. A dia d’avui, quin negatiu s’ha de destruir?
“Que es destrueixin totes les fotografies en format físic i els
negatius de les fotografies”, és clar, es destruïa la fotografia i
havia desaparegut la fotografia del món terrenal. A dia d’avui,
una fotografia s’introdueix a la xarxa, qualsevol la baixa al seu
ordinador i ja s’ha perdut completament el control sobre aquesta
fotografia. D’aquí el perill, el perill, el perill immens que tenen
aquestes dades personals que circulen a través de la xarxa i
d’aquí les necessitats de dur a terme un control. 

Com es pot dur aquest control sense censura prèvia? Crec
que hi ha un element bàsic i és exigir responsabilitats a aquells
que permeten que hi hagi continguts allotjats a la xarxa. De
segons què i amb segons quins continguts no se’n pot fer
negoci, i si se’n fa negoci, la persona que en fa negoci ha
d’assumir les conseqüències i ha de saber que si aquests
continguts no són apropiats ha de pagar una sanció
administrativa i, fins i tot, ha d’indemnitzar els pares d’aquest
menor en el moment en què se n’adonin.

Crec, fins i tot, que en un futur molt probablement es passarà
per la validació d’edats, és a dir, en els moments en els quals la
signatura digital sigui fàcil, s’haurà de verificar l’edat del menor
o de la persona que accedeix a la xarxa per dur a terme
manipulacions de determinats continguts. Evidentment això ho
faran les pàgines serioses. Les pàgines allotjades a això que jo
m’atrevesc a qualificar de paradisos cibernàutics ja són una altra
història i s’hauran de perseguir mitjançant precisament el que
són regulacions internacionals i control de flux de dades. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bennàssar. Algun grup vol intervenir? No.

Bé, doncs, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només
queda agrair la presència del Sr. Antoni Bennàssar.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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