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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença del Sr. Llorenç Valverde García,
vicerector de Tecnologia de la UOC, 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.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença del Sr. Llorenç Valverde Garcia, vicerector de
tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya, per a
l’elaboració de l’informe sobre Els drets dels menors davant les
noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la
qüestió i propostes de futur.

Donam la benvinguda al Sr. Valverde, del qual llegirem una
breu ressenya biogràfica. 

Llorenç Valverde Garcia és vicerector de Tecnologia de la
Universitat Oberta de Catalunya des del gener del 2006.
Catedràtic en excedència temporal de ciències de la computació
i intelAligència artificial a la Universitat de les Illes Balears des
del 1989. És doctor en informàtica per la Universitat Politècnica
de Catalunya (1982) i llicenciat en matemàtiques per la
Universitat de Barcelona (1976). La seva tesi doctoral va ser
premiada amb el Premi Barcelona el 1985 per “Estudis i
investigacions en ciència cognitiva i lògica”. La seva activitat
de recerca s’ha centrat en l’estudi de models lògics per al
raonament aproximat i per defecte. És autor o coautor de més de
50 publicacions internacionals entre revistes, capítols de llibres
i llibres editats. Ha fet diverses estades de recerca a universitats
i centres d’Europa i dels Estats Units, Universitat de Califòrnia
a Berkeley i Artificial Intelligence Center, SRI International de
Califòrnia, entre d’altres. Assessor informàtic del Parlament de
les Illes Balears des del 1995. Ha estat assessor de noves
tecnologies i societat de la informació del Consell de Mallorca
i director de l’equip encarregat pel Consell de Mallorca
d’elaborar el Pla estratègic per a la incorporació de Mallorca a
la societat de la informació i del coneixement 2001-2004.
També ha format part del comitè d’experts que va elaborar el
Llibre verd de la societat del coneixement per al Govern de les
Illes Balears. Va ser director de la Fundació Observatori per la
Societat de la Informació de Catalunya des del febrer del 2005
fins al juliol del 2006. Va ser el padrí de Vint G. Cerf, uns dels
creadors d’internet, en la seva investidura (1998) com a doctor
Honoris Causa per la UIB. És autor de diversos llibres i articles
sobre les noves relacions entre tecnologia, cultura i
ensenyament que han establert la digitalització i l’expansió
d’internet. ColAlabora habitualment amb diversos mitjans de
comunicació sobre aquests temes. 

Sr. Valverde, té la paraula per a la seva exposició oral per un
temps de 45 minuts.

EL SR. VICERECTOR DE TECNOLOGIA DE LA UOC
(Llorenç Valverde i Garcia):

És un plaer per a mi estar aquí i em sent honorat també de
poder-ho fer i de poder-los parlar d’aquest tema que m’han
demanat sobre el dret del menor i internet. També els he
d’avisar que la meva visió no és la visió típica que s’espera, que
és la més freqüent en els mitjans de comunicació avui en dia,
sinó que pens que s’ha de mirar amb esment i amb diferència
respecte d’aquesta idea central que hi ha, que és que sembla que
internet, les noves tecnologies, han provocat una indefensió dels
menors, han provocat que els menors estiguin exposats a la
vulneració dels seus drets. Certament podria ser així, però no
hem d’oblidar, en primer lloc, que els menors no només poden
ser víctimes sinó també poden ser botxins, i aquest és un tema
que a vegades se’ns escapa, i no vull dir amb això que els
haguem de reprimir; ans al contrari, el que vull dir és que hem
de tenir en compte que simplement pitjant una simple tecla d’un
ordinador que tenen segurament a ca seva poden fer mal i a part
de ser víctimes també poden fer mal i fins i tot poden arribar a
delinquir.

Aquest és un aspecte que a vegades es toca poc i crec que
hauríem d’insistir molt en aquest punt. I la base de tot això
també pens que és molt simple -tenc tendència a simplificar, ja
em perdonaran-, la base d’això és molt simple, la base és
aquesta divisòria digital, aquesta barrera digital que hi ha entre
els menors i els adults, entre els nadius digitals i els que ja som
“àliens”, els que ja som immigrants digitals en aquest món que
han configurat les tecnologies avui en dia. 

Divisòria digital és un tema també que es tracta molt; si
miren els mitjans de comunicació sovint troben temes que
tracten de divisòria digital, articles, i normalment aquests
articles parlen de divisòria digital entre els que tenen accés i els
que no tenen accés i es refereixen, entenem tots, que és entre el
primer món i el tercer món, i la barrera digital malauradament
es manifesta (...), és el terme tècnic, es manifesta a totes les
escales. Vull dir, els que tenen accés i els que no tenen accés
entre el primer món i el tercer món és una barrera digital
important i que s’ha de tenir en compte, però també hi ha una
barrera digital interior entre aquells que dins la mateixa societat
tenen accés o no tenen accés per raons econòmiques, però també
aquesta barrera digital entre els menors que ja viuen això de
forma natural i nosaltres, que no només no ho veim de forma
natural sinó que sovint ens ho miram com es miren els fesols, és
a dir amb prevenció i sense tenir gaire interès pel que fan.

Aquests són uns temps en els quals és freqüent sentir
queixes no només amplificades pels mitjans de comunicació
sinó també del mateix carrer, queixes sobre els perills d'internet,
sobre els comportaments -i dic perills entre cometes- sobre els
comportaments dels nostres menors, dels nostres alAlots a
internet. Alguns es refereixen a perills reals, altres es refereixen
a altres coses que mostren essencialment..., sí, exacte, que
mostren essencialment la incomprensió dels majors respecte
d’aquest món i d’aquestes possibilitats que les tecnologies -
perquè parlam d’internet, però els mòbils també s’han de tenir
en compte- i les tecnologies que venguin ara darrere, siguin les
que siguin, que no seran..., vull dir que no les podem preveure
però segurament accentuaran aquests comportaments, i jo em
resistesc a parlar de problema. Però vull dir que són
comportaments.
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Per exemple jo els contaria, a nivell personal, que a un acte
públic un pare va manifestar en el torn del colAloqui la seva
preocupació perquè no entenia com el seu fill o la seva filla
adolescent, després de passar-se tot el dia a l’escola amb els
amics, arribava a ca seva i el primer que feia era tirar la maleta
allà on fos, agafar el berenar i posar-se a internet o amb el mòbil
a “xatejar” amb els seus amics, amb els mateixos amb qui havia
estat tot el dia, i això per a son pare era un comportament
malaltís. Però jo li vaig contestar de la manera en què se li pot
contestar, és a dir, què feia jo quan tenia l’edat del seu fill: jo
estava tot el dia a l’escola amb els amics, quan arribava a ca
nostra tirava la maleta allà on fos, agafava el berenar i me
n’anava al carrer a jugar amb els mateixos amics amb qui havia
estat tot el dia a l’escola. Quina és la diferència entre ara i
llavors? La diferència és que jo vaig tenir la sort de poder anar
al carrer a jugar, perquè vivia a un poble on això es podia fer
encara, i aquests alAlots d’avui en dia no ho poden fer, ni tan sols
en el mateix poble, per exemple, on vaig néixer jo, i què fan?,
el seu mecanisme de substitució de relació social, com l’han
fet?, a través d’internet i de les possibilitats que les tecnologies
els ofereixen.

Vull dir amb això també un aspecte molt important, que és
que pens que no ens hauríem de centrar en cap cas a mirar els
aspectes negatius que aquestes tecnologies puguin comportar
que, com tot en aquest món, són pactes fàustics, vull dir que
l’adopció de qualsevol tecnologia per qualsevol societat, sigui
la que sigui, és un pacte fàustic, vull dir que tenim avantatges a
canvi de donar altres coses a canvi de cedir. I el que no està clar
és que aquests pactes fàustics siguin pactes assumits per la part
de la societat, és a dir que siguin pactes que nosaltres diguem
“bé, ara -per exemple- tendré televisió”; que bé!, però la
televisió què ha significat?, ha mort aquelles vetllades a la
fresca que fèiem en els pobles els veïnats del carrer, diria que ha
trencat aquest mecanisme de relació. Hem guanyat unes coses
-la realitat és que mirant la televisió avui, com està, no sé si
n’hem guanyades gaires-, però n’hem perdudes d’altres, i aquest
equilibri, donar i guanyar, l’hem de tenir present, i amb les
tecnologies digitals encara més perquè afecta aquesta part que
jo crec que és la part més feble, la part més feble en un sentit
també molt important, que és el sentit que nosaltres, com a
adults, com a pares, en el món que coneixíem o que coneixem,
tenim capacitat, si ens hi posam, per protegir els nostres infants;
el problema és que al no conèixer com és el món que han
configurat aquestes tecnologies hem perdut aquesta capacitat,
no tenim aquesta capacitat de protecció, no tenim aquesta
capacitat o l’hem perduda, ha minvat molt aquesta capacitat que
tenim per simplement oferir aquesta protecció als nostres alAlots.

Mirin, fa poques setmanes va sortir per internet, almenys
pels fòrums que jo vaig, l’escrit desesperat d’una mare que
demanava com podia fer desaparèixer d’internet una foto de la
seva filla adolescent, segurament de 14 anys, crec recordar, en
roba interior que havia aparegut a una xarxa social d’aquestes,
Tuenti, crec que era, i demanava dues coses, com la podia llevar
d’internet i com la podia llevar dels ordinadors on aquella foto
hagués estat descarregada. Aquesta és una pregunta que té...,
són dues preguntes, una té una resposta molt fàcil i l’altra més
complicada; la resposta fàcil és a la segona, no pot; allà on estan
als ordinadors descarregades ja està. La resposta complicada és
a la primera: jo, senyora, no em demanaria com puc llevar la
foto de la meva filla de l’ordinador de la xarxa allà on està
penjada, d’internet; jo el que em demanaria és què passa que la

meva filla es deixa retratar en roba interior i no controla aquesta
fotografia perquè acaba a internet. 

I això és un altre aspecte que m’agradaria ressaltar. A
vegades perdem de vista que internet, les tecnologies, el que fan
és ressaltar, amplificar aquests comportaments, però els
comportaments hi han estat sempre, bons o dolents. Per
exemple, hem vist -massa vegades per al meu gust- pelAlícules
enregistrades, vídeos enregistrats amb un mòbil de com uns
alAlots maltractaven, donaven una pallissa a un adult o a un petit,
i ho hem vist i a més hem sabut qui eren justament perquè s’ha
penjat a internet. La pregunta és: vostès creuen que això és un
comportament dels nostres temps? No ha passat sempre això?
Malauradament la resposta és que sí, el que passa és que ara ho
veim i abans no ho vèiem. 

És igual que un altre tema que, si m’ho permeten, tractaré de
passada perquè no hi estic gaire posat, és el tema dels
pederastes, la pedofília i totes aquestes xarxes, que
contínuament surt que s’han enganxat perquè feien feina a
internet, i aquestes xarxes, em perdonaran, han existit sempre,
l’única diferència és que ara els enganxes, i per què els
enganxen?, els enganxen perquè fan servir internet i els fa
vulnerables, i justament el mateix, la mateixa eina que els ha
donat visibilitat, que és internet, també és l’eina que els ha
convertit en febles perquè resulta que això els exposa. Això és
una reflexió que, em perdonaran també, no és pròpia, té un
autor: és del meu fill. El meu fill, quan no tenia més de 14 o 15
anys, un dia que justament per la televisió estàvem mirant el
telenotícies va sortir aquesta notícia, i el meu fill, amb 14 anys
o 15 anys, no més, vull dir que ja fa bastant de temps, em va fer
aquesta reflexió que vaig pensar que era molt assenyada. Vull
dir que hi són, hi han estat sempre, però és molt més bo de fer
interceptar una xarxa d’aquestes que opera per internet que una
xarxa d’aquestes que opera per correu ordinari o per altres
mitjans.

Aleshores a vegades perdem de vista aquesta contraposició
entre els aspectes negatius, que hi són i s’han de ressaltar i s’han
d’informar, però també els aspectes positius de dir “mira, els
agafam perquè són allà enmig”. Això a vegades..., jo una de les
coses que demanaria és que els mitjans de comunicació fossin
més amatents a ressaltar aquestes coses, a no crear aquest estat
d’ansietat que creen respecte al fet que penses que quan un alAlot
es connecta a internet el que fas és pràcticament deixar-lo anar
enmig de la selva i pot ser assaltat per qualsevol perill d’aquests
innombrables. 

Fa molts d’anys, ja d’això, justament a unes jornades també
hi va haver una intervenció d’un senador -ell ho va dir- que
explicava, i jo crec que ell ho volia explicar com a positiu però
jo li ho vaig esmenar, que una dona de mitjana edat se li havia
acostat un dia, un senador expert en temes de tecnologia, i li
havia demanat, li havia demostrat la seva preocupació perquè la
seva filla li havia demanat de connectar-se a internet, de
comprar-se un ordinador i tenir connexió a internet, i ella deia
“jo no ho sé perquè..., els perills..., què li pot passar?”; no els
estic parlant de fa cinc anys, els estic parlant de fa més de deu
anys, això, quan internet començava ja a estar, no?, i “la meva
no sé què”, i el senador, volent-se apuntar, crec, una victòria de
resposta encertada, va dir “no, dona, no, a internet no hi ha més
perill que hi ha en el carrer! Si la deixes anar pel carrer també
ha de poder anar a internet”, i no sé què, i jo, quan em va tocar
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parlar, el vaig corregir i li vaig dir que per a mi la resposta era
una resposta equivocada, i el bessó del que pens dir avui crec
que va en aquesta..., és a dir, no canviat en tots aquests anys el
pensament, és que: “Què fosques!, la teva filla es vol connectar
a internet; i tu?, per què no t’hi connectes tu amb ella?”, per què
no feim servir -que això també és una cosa que estic predicant
fa molt de temps- per què no feim servir internet com un punt
d’encontre entre generacions?

Un dels avantatges, dels molts avantatges que ofereix
internet, és que ha contribuït a invertir els fluxos de
coneixement, vull dir que abans d’internet eren els grans que
explicaven als joves; internet ens proporciona una oportunitat
única que els vells puguem aprendre dels joves i no l’aprofitam.
És més, jo diria que sovint, massa sovint, feim servir internet
ben igual que feim servir la televisió, per tenir els alAlots
endollats i que no ens empipin, i aquest comportament és un
comportament que també hauríem d’analitzar, és a dir, la
televisió entenc que s’han de fer horaris de protecció, no sé què,
d’imatges i no sé què..., està molt bé, que es faci, però jo ho trob
absolutament inútil, perquè la protecció millor que es pot fer als
menors respecte dels perills derivats de la televisió i
conseqüentment també d’internet és que tu vegis televisió amb
el teu fill, que dediquis el temps a comentar, el mateix del que
ha fet escola, el mateix del que fa a internet, quan veu la
televisió. Ja sé que diuen “és que has de tenir temps”. S’ha de
cercar, perquè tenir un alAlot va més enllà d’això. Jo només n’he
tengut, però ho he intentat fer; no vull que ho hagi aconseguit,
però per exemple sí que record perfectament que..., a ca meva
hi ha hagut internet sempre i ara ja no me’n record de quan no
n’hi havia, perquè nosaltres en tant que universitaris teníem
internet, primer a la universitat i després teníem internet...,
abans que es comercialitzàs podíem accedir a internet des de ca
nostra amb mòdems d’aquests que anaven molt poc a poc, i per
consegüent a ca nostra sempre hi ha hagut internet, almenys en
l’escenari del meu fill, que segurament va començar quan
encara no tenia 10 anys, i el meu fill va tenir la seva temporada,
com tothom, dels xats, quan es començaven a fer xats, i d’això
sí que fa..., per ventura 14 anys; el meu fill té 27 anys i tenia 12
o 13 anys, i va entaular relacions amb amics i amigues a través
del xat i hi dedicava moltes hores, i evidentment que estava
preocupat jo, com hi estava sa mare, preocupada per això. 

Què varem fer?, prohibir-li-ho?, de cap manera, el que varen
fer va ser entrar en el seu món, però no de forma intrusiva
perquè això tampoc no ho accepten els alAlots, no de forma
intrusiva, sinó que ens vàrem preocupar, vàrem començar a
convertir, igual que convertíem l’escola, la feina de l’escola en
una qüestió familiar, vàrem convertir els xats també en una
qüestió familiar de la qual es parlava a taula, o se’n parlava fins
allà on volia ell, però de fet aquesta mateixa confiança ja du al
fet que no t’amaguin, que no sé què, vull dir que ho fa molt més
fluid i hi entra de forma molt més natural. Fins i tot va tenir el
meu fill un encontre presencial amb una de les persones amb les
quals feia xat, que va venir a Mallorca per no sé què i varen
quedar. Vostès creuen que el meu fill va anar tot sol allà? No,
l’hi varen dur son pare i sa mare, hi vàrem anar nosaltres dos, el
vàrem dur allà, el vàrem deixar amb la persona, que era un
adult, i vàrem quedar al carrer, varen xerrar del que havien de
xerrar i ens n’anàrem tots, però vull dir que aquests són els
perills, jo això..., voldria insistir molt en aquest punt i ja sé que
això no és gaire popular, però la idea és entendre que a vegades
tot sovint els perills estan més associats a la deixadesa o..., no

sé si utilitzar aquest terme, no voldria que s’entengués..., sinó
que la vida quotidiana no ens deixa temps per a allò important
i hem de fer allò urgent, i allò important és tal vegada dedicar
aquest temps als alAlots.

Això és pel que fa en general al principi bàsic, l’educació
d’uns i dels altres, entendre que és un punt essencial i
fonamental aquesta inversió de fluxos de coneixement que es
produeix gràcies a internet, entendre que els alAlots per primera
vegada, sempre però ara més que mai, ens poden ensenyar
coses, i entendre que el millor que ens pot passar és que els
nostres fills ens ensenyin coses a nosaltres, encara que només
tenguin 10 anys, perquè segurament tenen moltes coses a
ensenyar-nos.

Jo, amb una altra anècdota que també es remunta a molts
d’anys enrere, una de les figures mundials en això d’internet i
de les tecnologies que és Nicholas Negroponte, que va ser
director del Media Lab del MIT i que a més va escriure un llibre
que va ser un best-seller mundial i que es va titular Viure en
digital i que a més era un llibre dels 90, finals del 80, 90 que era
quan encara tot estava per arrancar, però que ja començava a
pintar com era, explica una anècdota que crec que és
meravellosa venint a més de la persona que ve que... Per
exemple no sé si han sentit parlar d’aquest projecte dels
ordinadors de 100 dòlars, OLPC -Old Laptop Per Child- és a
dir, ell és l’impulsor d’aquest projecte. Bé, doncs aquest home
explica a aquest llibre, Being digital o Viure en digital, que
tenia a casa seva un vídeo meravellós, una autèntica filigrana
perquè li enregistrava els programes que ell volia, quan ell
volia, sense que li hagués de dir res i a més els hi deixava veure
quan a ell li anava bé, estava absolutament encantat i meravellat
amb aquell vídeo, amb l’aparell de vídeo, fins que un bon dia
l’aparell es va espanyar, no li va gravar res pus, no va tornar fer
res, vull dir és que no anava, una autèntica (...), afegeix: “he de
dir que aquesta avaria greu de l’aparell coincideix més o menys
amb els mateixos dies que el meu fill ens va deixar per anar a
estudiar a la universitat”. 

Què volia dir amb això? Que ell, que és un dels líders
mundials en aquests tipus de coses, ja ni se n’ocupava de
programar el vídeo perquè li enregistràs el programa, sinó que
ja ho havia deixat en mans del seu fill. La reflexió que fa és
aquesta: entendre que aquestes tecnologies són molt convenients
per a aquests alAlots, són molt infantils si ho volen dir així o els
alAlots tot d’una hi toquen, mentre que nosaltres que ens diguin...
Ara ja han passat de moda els vídeos, però vostès se’n
recordaran de l’escena típica del menjador o de la sala d’estar
de les llars amb una televisió i a baix un aparell de vídeo i els
zeros aquells que feien bellumes, no?, perquè no sabies ni posar
l’hora del vídeo, no sé si se’n recorden. Idò a aquelles cases on
hi havia alAlots, als vídeos els zeros no feien bellumes perquè
eren els alAlots els qui els posaven les hores. Els posaven en
hora, els programaven i els que, quan havies de menester
qualque cosa, deies “eh!, hi ha una pelAlícula que m’agradaria
gravar”, jo no anava a programar el vídeo, “ja ho faig” i t’ho
feia ell, l’alAlot, no? Això jo em pensava que era una excepció
i pel que es veu és una realitat. 
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Per consegüent, el primer pas, el primer gran punt al qual
vull insistir molt, és que escoltem els alAlots, donem-los la
prioritat que tenen en funció del coneixement que tenen i si ho
feim així (...) una bona part dels perills que hi ha darrera aquesta
utilització de les tecnologies. Si ens quedam enrere, si ho veim
com una cosa “tu, fuig d’aquí que no vull que...”, “au vinga!, ja
estàs amb l’ordinador”, aquest tipus de coses són
comportaments que provoquen rebuig que fan que ho tanquin
dins la seva esfera privada, que ja ho fan, però també a
vegades..., que la necessiten sigui dit de passada, l’esfera
privada, però que sempre es pot ajudar a convertir-la en una
qüestió familiar.

Mirin, una altra d’aquestes històries, la primera vegada -ja
que he esmentat el meu fill, diu que sempre l’esment i em
renyarà si sap això, però vaja, la primera vegada que el meu fill
va anar a Gomila, si ara té 27 anys fa 13 anys, en tenia 14, va
ser quan va acabar el darrer curs d’EGB i aquestes coses, se’n
varen anar amb l’escola i varen quedar que després a l’hora que
fos, a les 12, a la 1h, els aniríem a cercar els pares corresponents
cada un el seu, no? He de dir que a Gomila no hi havia anat mai
entre altres raons perquè quan tenia edat d’anar a Gomila, no
estava a Mallorca i quan estava a Mallorca ja no tenia edat per
anar a Gomila, per consegüent havia sentit parlar de Gomila,
però no sabia el que era Gomila i quan em va tocar anar a cercar
alAlots i vàrem arribar allà i vàrem veure el que era, se’m va
escapar un comentari, la meva dona encara se’n recorda, i vaig
dir “a tots els pares que tenim un fill aquí ens haurien de dur a
penjar”, perquè vull dir quan vares veure què era el que veies,
simplement aquest comentari meu era primer, per la
irresponsabilitat que significava deixar alAlots allà -que
tanmateix els hi havíem de deixar, sigui dit de passada- però
sobretot per, en el meu cas, el desconeixement que mostrava, no
haver sabut per endavant on anava, no és que passàs res, sinó
simplement no era l’ambient que jo considerava apropiat per a
un alAlot de 14 anys. Evidentment que hi ha tornat -i moltes
vegades- perquè una cosa és reprimir i una altra és educar i no
queda més remei que estrènyer-te el cor i que hi vagi, no? 

En el mateix temps però, jo ja sabia on anava, ara que
envien un (...) per internet i ja em diran si no és més gros el
desconeixement de Gomila que el d’internet... que tenen les
famílies normals al que jo tenia de Gomila en aquell moment,
que a més segurament devia ser imperdonable.

Tot això, a més, està emparat per dades, és a dir, no és allò
de dir que siguin reflexions, allò que ara amb quatre anècdotes
ho arreglam. Hi ha dades, hi ha estudis, el més recent s’ha
publicat aquests dies, ja m’han donar el llibre avui, però el
coneixia d’abans, de la utilització de les TIC i els menors a les
Illes Balears, que recomanaria molt a aquesta comissió si me’s
permès, que el tinguessin present, publicat per l’IBIT, és un
treball fet per un equip d’investigadors de la Universitat
encapçalat per Jaume Sureda. En aquest llibre, que simplement
mirar quina (...) que es fa d’aquest estudi, la utilització que fan
els menors d’internet en el context de les Illes Balears, és un
estudi que és com molts altres que s’han fet a molts altres llocs,
cada indret ho ha de fer perquè cada societat és diferent.

Afortunadament el que surt com a bo és que els nostres no
són diferents dels d’altres llocs i això és bo. És a dir, la
utilització que fan d’internet és la que toca, vull dir, està d’acord
amb estudis que conec d’altres indrets del món, probablement
anam una mica per darrera dels països nòrdics, però també a
vegades, sense ser un expert en el tema, pens que la diferència
és que nosaltres tenim possibilitats de relació que als països
nòrdics quan tenen (...) no poden anar enlloc i probablement faci
diferències, entre d’altres.

Entre les dades més significatives que surten d’aquí -no sé
si l’he esmentada prou i la vull repetir- és que el 30% d’aquests
alAlots, insistesc entre 6 i 14 anys, ara en venen de l’estudi des
de 15 a 18, també ha de sortir un dia d’aquests, un 30%
d’aquests alAlots diuen que a casa seva qui maneja internet són
ells. És a dir, qui dur el maneig vol dir qui en sap, és a dir: a
casa teva, qui en sap més d’internet?, ton pare, ta mare...? No,
no, jo. Un 30% d’alAlots entre 6 i 14 anys. Això no és una dada
en absolut negativa. Sí ho és si a aquesta superioritat que
manifesten els alAlots respecte dels pares va acompanyada..., no
va acompanyada -seria negativa- de l’atenció pertinent i del
respecte i reconeixement que això hauria de merèixer a les
famílies involucrades. És a dir, tu en saps per consegüent tu me
n’ensenyes, però no és tu en saps i com que el que en saps ets tu
i això no serveix per res, idò no en vull saber res i no me
maregis, que segurament és la reacció -m’atrevesc a dir- més
freqüent.

Per consegüent, posat això en context -i ara passam una altra
vegada a les dues coses, els alAlots com a botxins i els alAlots
com a víctimes. Els alAlots com a víctimes -i torn a insistir en
allò de la pederàstia, la pedofilia- internet no és un lloc que està
ple de caçadors d’alAlots desprotegits. Als alAlots desprotegits
per a aquestes coses els han d’agafar en el món real, no en el
món d’internet, hi ha coses d’aquestes, però no crec que sigui un
problema com per tractar-lo, vull dir com (...). Els problemes
que més hi ha a internet són, per exemple un que està de moda
aquests dies és cyberbullying, això és el bullying, és fer el que
en dèiem en bon mallorquí fer l’abús, que també ha existit
sempre, ha existit sempre i hi ha hagut... i que hagi existit
sempre no vol dir que hi estigui conforme, ni de molt, sinó que
el que vull dir és que ha existit sempre i que aquí continua com
sempre segurament, s’hi ha de dedicar l’atenció que requereix
per part tant del sistema escolar com del sistema social i
sobretot dels pares. És a dir, això d’abusar del company que té
algun tipus de cosa que es presta a fer-li-ho, no?
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La diferència -torn a insistir- és que això queda amplificat
per internet. La diferència queda que, si no hi ha comunicació
per exemple entre pares i fills, quan es produeix una situació
d’aquestes d’assetjament a través d’internet, els pares no ho
poden saber perquè el fill no ho diu, igual quan si hi ha
assetjament, si hi ha abús a l’escola, si no hi ha comunicació, si
aquest canal de comunicació no funciona, els pares tampoc no
poden intervenir perquè no ho saben. Sobretot però, un dels
aspectes que vull remarcar del cyberbullying és que és entre
iguals. És a dir, no són adults que assetgen psicològicament a
alAlots, són alAlots que assetgen psicològicament entre ells i això
és un punt que no hem de perdre de vista. És a dir..., a veure,
quan faig aquestes exposicions a vegades tenc la sensació que
quedarà com a titular que els alAlots són uns... uns cabrits i que
fan coses mal fetes. No, no, simplement intent fer un discurs
que remarqui els aspectes que trob a faltar als discursos
habituals. És a dir, evidentment que hi ha víctimes i que això
s’ha de tractar, però vull dir que a vegades perdem -massa
sovint pel meu gust- de vista que també són botxins. 

Dades, sempre dades, és millor parlar de dades. Encara no
fa dos anys va caure a les meves mans un estudi fet per una
consultora anglesa que havien descobert que en les web
americanes militars i altres web del Govern el nombre d’atacs
que experimentaven pujaven en èpoques de vacances escolars,
tal qual. És a dir quan els alAlots, els deixaves a lloure que no
havien d’anar a escola, au!, (...) anem a atacar aquella web.
Això dóna una idea també que aquesta senzillesa per a ells,
aquesta facilitat per a ells d’aquestes eines per poder fer coses
que, des del seu punt de vista de maduresa personal, consideren
que és un joc perquè és espitjar dues tecles i segurament no se
n’adonen -justament perquè ningú no els ho ha advertit- que el
que fan és primer empipar, però probablement en segons quines
condicions delinquir. 

Per consegüent això..., jo trobava molt divertit aquest estudi
perquè al final quasi, quasi acabava recomanant que tallassin les
vacances escolars per evitar aquests problemes, que emprassin
l’escola per evitar que els alAlots empipassin les web militars
d’Estats Units, era a Anglaterra aquest estudi, no és ben be
aquesta idea. La idea aniria més en una direcció d’intentar fer-
los entendre, explicar-los quin és l’abast de les seves accions,
això ho feim a molts d’àmbits, però a aquest àmbit, insistesc -
justament per aquesta idea que no ho tenim clar nosaltres
mateixos- no hi dedicam (...). 

Les tecnologies no són presents a l’escola, és a dir, els alAlots
-i d’això també hi ha estudis recents- fan servir les tecnologies
a casa seva, els mestres fan servir les tecnologies també pel seu
cantó, però allà on es troben alAlots i mestres no hi ha
tecnologia. I això és un dels dèficits importants de la nostra
societat. No sé com arreglar-ho, però aquest n’és un.
Evidentment, si a aquest context on ja hi ha dues comunitats,
que és reconegut i demostrat que fan servir les tecnologies en la
tasca que tenen en comú, però que no l’empren quan estan en
comú, això ja detecta quin és un dels problemes que té aquest
món.

Aquí, a les Illes Balears, no hi ha estudis tan concrets com
per exemple el (...) a Catalunya, que és (...) Catalunya, que va
fer una radiografia de la societat catalana a partir dels usos que
aquesta societat feia d’internet i hi havia internet a escoles,
internet a universitat, internet a empreses, a (...), tota una
sèrie..., hi havia set subprojectes diferents i el resultat més
cridaner d'internet i escoles és aquest, alAlots que a casa seva fan
servir internet, els mestres també fan servir internet, però a
l’escola no, a la classe no. I això és una de les deficiències que
hi ha, insistesc (...) dir-los què significa això respecte de les
famílies.

Una altra cosa que té a veure... passem més a la part de
víctimes, després ja tornarem als botxins. El gran tema quan
trobes internet i alAlots és que els alAlots no puguin quedar
exposats a pàgines web que no paguen, a imatges i a actituds
que no paguen, aquest és el gran tema. És a dir, el gran tema de
molts de governs i de molts d’organismes és com protegir els
alAlots d’aquesta exposició a aquestes pàgines pornogràfiques o
d’altre tipus és igual, el pornogràfic és el més visible, però hi ha
altres actituds que sense ser pornogràfiques també són
reprovables i també s’hi pot accedir a través d’internet.

La tendència natural és fer filtres i la veritat és que cada
vegada que sent a parlar d’aquesta paraula em pos molt nerviós.
Afortunadament hi ha un alAlot de setze anys que fa dos estius
em va arreglar el problema. El Govern australià va gastar el
2007, 84 milions de dòlars a fer un filtre nacional. És a dir, un
filtre nacional que protegís els alAlots d’accedir a aquestes
pàgines amb contingut que no toca. Aquest alAlot de setze anys,
que el tenc a la meva galeria de personatges ilAlustres, amb mitja
hora se’l va botar, però mitja hora, eh?, no va durar més i passa
una altra cosa més important i això és el que em fa posar-li un
pedestal, que és que ho va dir: “he fet això i que quedi clar que
no ho he fet per poder accedir a pàgines sense contingut, sinó
que ho he fet per demostrar la inutilitat i de quina manera el
Govern ha tirat 84 milions de dòlars de tots a les escombraries
per no res”. Diu “si hagués invertit aquests 84 milions de dòlars
-dit per un alAlot de setze anys, això- a millorar el sistema
educatiu, tot això que hauríem guanyat”. Poca broma, la lliçó
que ens va donar aquest alAlot a tots, eh? No hi ha manera de
posar filtres d’aquest estil. 

És més, m’atrevesc a dir-los -ja sé que n’hi haurà molts que
diran que es poden posar els filtres, jo trob que és inútil, no vull
que no es posin, seré molt criticat per haver dit això, però m’és
igual. Jo els ho diré d’una altra manera, si quan el meu alAlot
tenia edat de merèixer hagués tengut jo la mala idea de posar-li
un filtre a l’ordinador perquè no pogués accedir segons a on i
passades dues o tres hores no se l’hagués botat, m’hagués
preocupat. Hagués dit: “aquest alAlot no té futur”, perquè això és
el que hi ha rere aquestes tecnologies, aquest comportament dels
alAlots, un repte per a la seva creativitat, un repte per al seu
enginy i a vegades mal interpretam aquest repte, aquests
desafiaments que ells agafen de botar-se les coses que els hem
prohibit. 
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Per consegüent és molt millor com deia aquest alAlot de setze
anys “ei, no vos gasteu 84 milions de dòlars en no res, gastau-
los allà on toca, allà on fareu bé, en el sistema educatiu, a
educar uns i altres perquè això no siguin (...), perquè no dubtin
que si les pàgines pornogràfiques tenen èxit és perquè hi va
molta gent, no és perquè..., adults o no adults. I això és una altra
cosa que em preocupa particularment en el context escolar. 

Mirin, després de molts d’anys de dedicar-me a això, he
arribat a la conclusió -i veig que altra gent també- que aprendre
és per si mateix un acte de rebelAlia, perquè si ens conformam
amb les coses com són no importa que facem res. És un acte de
rebelAlia. No  podem demanar als alAlots als qual sotmetem a
aquesta idea, a aquesta feina com a única tasca que tenen
d’aprendre, que siguin disciplinats, que vagin com a xotets de
corda, no, una cosa no va amb l’altra. No vol dir que no haguem
d’intervenir com a adults per moderar comportaments per evitar
que facin segons quines coses, però si els demanam que siguin
rebels per aprendre no els podem demanar que siguin xotets de
corda per a altres coses que ells també veuen com un repte al
coneixement i en el cas de les tecnologies allò que els planteja
essencialment és un repte al coneixement, és un repte per a la
dificultat, és pitjar tecles, combinar coses per acabar fent allò
que ells volen fer. El problema és que moltes vegades no saben,
ningú no els ha explicat que això tan fàcil fa mal o fins i tot és
delictiu. I aquí és on rau..., ja sé que això..., insistesc, em sent de
vegades com si fos un missatge molt càndid, ingenu, vull dir
amb educació ho arreglarem tot. També ho diu Negroponte, al
final ho diu molta altra gent.

Però ja sé que els esforços polítics tenen l’horitzó que tenen
de legislatura. Però tal vegada seria convenient pensar en
esforços a més llarg termini, a molt llarg termini. Quan em
demanaven per aquesta compareixença que una proposta
d'actuació, ja es poden imaginar després de tot el que he dit i no
sé si he acabat, crec que no, em demanaven una proposta
d’actuació, jo els diria que la proposta d’actuació..., posin vostès
els mitjans que puguin, si en tenen, per convertir aquestes
tecnologies en un punt d’encontre entre generacions. I això
segurament vol dir que l’escola es dediqui ..., sovint l’escola
mira només els alAlots i l’escola també ha de mirar els pares,
segurament sense els uns i els altres i sense la feina
complementària d’uns i altres serà molt difícil que puguem
arribar a fer la feina que ens toca a tots plegats.

Ja sé que és molt difícil demanar a les famílies que després
d’hores i hores de fer feina, a sobre hagin d’anar a escola a
aprendre a anar per la xarxa, a aprendre les tecnologies perquè
els seus fills no els fugin d’estudi. Però ningú no ha dit mai que
això de ser pare no dugui feina. Hi ha més recursos que aquest,
per exemple..., i de vegades felicit iniciatives com aquesta de
xarxa segura i com aquest projecte començat per l’IBIT i
projectes nacionals que duien des de la Universitat de les Illes
Balears i altres projectes que no són d’aquí, però que també són
molt importants, però de vegades em deman si no pequen
d’ingenus, més ingenus que jo mateix dient això que els mals
s’arreglen amb educació. 

L’altre dia, i els en puc citar la font, l’altre dia vol dir abans
d’ahir, al New York Times, poca broma, un diari de prestigi, hi
ha una secció dedicada d’una mare, perquè vegin l’abast global
del problema, d'una mare que fa un blog, això que també està
tant de moda ara per internet i web 2.0, agafar un blog d’ajuda
a pares i mares en les seves relacions amb els fills i les xarxes
socials, especialment en xarxes socials, i això no deixa de ser,
... els pot donar una idea de quina és la magnitud del problema.
Em va sorprendre trobar això, ho vaig llegir... I també em va
sorprendre la ingenuïtat d’allò que aquesta mare, periodista del
New York Times proposava a la seva audiència per evitar els
mals derivats, ja no d’internet, sinó en concret els perills
derivats de les xarxes socials. Suggeria primer que els pares i
mares es fessin membres d’aquesta xarxa social, jo ho som, però
no per raons..., ni perquè sigui tampoc..., jo ja he entès que això
no em va a mi, però vull tenir un peu allà i saber de què va, vull
observar que s'hi poden fer aquestes coses, és molt bo de fer fer-
se membre del Facebook, Tuenti, d’aquestes xarxes. 

Aquesta part estava bé, crea la teva pròpia xarxa, xarxa de
suport. Però la part que ja vaig considerar que a mi no em
quadrava era ..., perquè quan ets membre d’aquestes xarxes el
que pots fer és demanar a altres membres de la xarxa de ser
amics, i quan sou amics vol dir que accedeixen al perfil, a les
fotografies, a les activitats només d’aquells que són del teu grup
d’amics, i així és com es provoquen aquestes fotografies
d’aquesta nina adolescent amb roba interior. Et fas la teva xarxa
d’amics. I el tercer punt és demana al teu fill o filla que t’accepti
com amic. Jo els ho dic, sí, som amic del meu fill a la xarxa,
però el meu fill ja no és un adolescent. Si jo som un adolescent
que tenc aquest espai de relació amb els meus amics i el darrer
que vull veure allà és mon pare o ma mare, no sé si vostès estan
d’acord amb mi, o no? I com que finalment se’n tem que per
ventura això és demanar massa, diu demana a qualque jove, un
nebot teu, que t’ho conti. També jo veig un nebot i et diu, sí
home! Venga..., a una altra cosa.

Hi ha una altra cosa que a mi em sorprèn i no només em
sorprèn amb aquest tipus de coses de les xarxes socials, em
sorprèn quan vaig a congressos mundials, universitats i
tecnologies, que hi he anat molt recentment, i veig que hi ha
com una espècie de febre de totes les universitats, sobretot
americanes, a incorporar Facebook en el seu campus, que
aquests alAlots interaccionin amb la universitat a través de
Facebook, incorporar Facebook al paisatge universitari. Per
ventura jo som un antic, però jo els ho dic ben clar, si ho
aconsegueixen, cosa que dubt, el que tenc molt clar és que
l’endemà que el Facebook estigui integrat a la universitat, els
alAlots seran a un altre lloc, perquè és així com van les coses. Tu
vas a la universitat per a unes coses i el teu món és el teu món.
I integrar una cosa amb l’altra no es pot. El mateix passa amb
aquest consell de pares i mares. És molt més efectiu, molt més
complicat el diàleg directe amb els teus fills o filles. L’única
manera és..., tanmateix si vol fer coses que tu no vulguis que
sàpiguen, és igual que sigui a través d’internet, del mòbil, o com
sigui, no les sabràs, excepte que el tanquis amb clau a una
habitació que no hi hagi ni llum. Però és una cosa que jo
evidentment no recomanaria.
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Ja acab perquè estic en el límit temporal, en una cosa voldria
insistir-hi, hi ha un perill per als alAlots i no s’esmenta sovint,
que és el perill que s’exposen ells mateixos..., mostren ells
mateixos coses personals, tendències polítiques, coses que han
fet, que són raonables per a un jove, però que a la llarga els
poden perjudicar i molt. És a dir, casos ja en tenim documentats,
per exemple dos alAlots que a una festa..., menors d’edat, és
igual, varen beure cervesa, es varen fer la foto corresponent i la
varen penjar a la xarxa social; a l’escola allà on estaven
matriculats, una escola privada d’aquestes d’”alto copete” hi
tenien un espai que estudiava els perfils, va veure els perfils i els
va expulsar perquè havien vulnerat el codi de centre. En això no
hi ha correlació entre causa i efecte, conseqüentment això sí ens
falta. Vull dir que quan els alAlots en els seus blogs a les seves
xarxes socials expliquen coses seves, personals, familiars, aquí
és allà on hi ha realment un dels perills més importants
d’aquesta utilització de les tecnologies. Això els poc perjudicar
en la seva vida futura. El que poses avui a internet, saps quan ho
poses, però no saps quan surt. 

En conseqüència, això són aquelles coses d'aquest decàleg
o d’aquestes classes pràctiques de formació als alAlots que
segurament fa falta dir-los i els ho hauríem de dir més sovint.
La protecció és a través d’alta protecció, a través de no exposar-
se ells, de no revelar els seus secrets, perquè una vegada que
revelats, poden ser emprats en contra seva, com diuen les
pelAlícules americanes, en qualsevol moment, quan menys s’ho
esperin de la seva vida.

En resum, dediquem esforços..., deixin-me un minut més. Hi
ha una cosa claríssima que no he pensat a dir. Aquestes
tecnologies són importantíssimes en l'escenari actual i
previsiblement futur no només per a la formació, sinó en el
teixit productiu de la nostra societat, aquesta i la que sigui. En
conseqüència, hem d’entendre que la utilització, la
familiarització d’aquestes tecnologies per part dels adolescents
és un avantatge competitiu que ens dóna. També hem de tenir
molt clar que no podem vetar, no podem prohibir que els alAlots
facin servir aquestes noves tecnologies. Allò que hem de fer és
dedicar esforços i energies per canalitzar que aquesta utilització
sigui positiva per a tots, especialment per a ells.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Valverde. Passam ara a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major. El Sr. Valverde
podrà contestar globalment totes les preguntes i observacions
formulades, o bé pot contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu, com desitgi.

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Llauger, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Presidenta. Quasi només per agrair la
compareixença del Sr. Valverde, per agrair-li l’exposició que ha
estat clara i més amena de les que estam acostumats a tenir a les
comissions parlamentàries.

Jo només voldria agrair aquesta òptica que ha donat, és una
cosa que té a veure amb allò que ja vàrem dir dimarts passat,
internet l’hem de considerar molt més una qüestió
d’oportunitats i d’avantatges que no una qüestió de riscos. En
aquest sentit tots l’altre dia vàrem coincidir a saludar que
s’hagués creat aquesta comissió d’estudi, però probablement si
el missatge principal que transmetíem en aquesta feina era un
missatge alarmista, probablement hi havia alguna cosa que no
funcionava com hauria de funcionar, perquè pensam que
efectivament, l’alarmisme no és el missatge principal que hem
de donar.

M’ha agradat molt també sentir que és possible un risc del
mal ús o d’ús d’una propietat s’hagin d’afrontar molt més des
de l’àmbit més de relació familiar i fins i tot, l'àmbit educatiu,
que no des d’allò que es pugui fer des de la normativa o des de
la legislació. Aquesta espècie de resum que el professor
Valverde deia que allò principal que s’ha de fer és fer d’internet
un lloc d’encontre entre les generacions, evidentment ho
compartim i crec que s’ha de potenciar, fins i tot el de les xarxes
socials. No sé si una comissió parlamentària també és per entrar
en anècdotes, però ja que avui hi hem entrat una mica, jo sí tenc
una filla adolescent i sí que som amic del Facebook, jo crec que
si es fa des de la confiança i des de l’acceptació mútua, a més en
aquest cas és ella que m’ho ha demanat. A més el fet de fer-ho
em dóna un avantatge, fins i tot des d’aquella òptica tradicional
dels pares de control. Els divendres la meva filla surt i
l’endemà, com que les amigues l’etiqueten, tenc les fotos de
tot... Jo crec que això sempre que es faci des de l’acceptació
mútua i la confiança no hi ha cap problema.

També s’ha d’actuar a l’àmbit educatiu. S’ha dit moltes
vegades, internet ha d’estar més present a l’escola i no només
per motius de metodologia pedagògica, sinó també per això de
llevar-li aquest caràcter de lloc de perill per a adolescents i de
selva que se’ns deia. 

En aquest sentit no tenc moltes preguntes a fer, però li
demanaria la seva opinió sobre la següent qüestió. Si
efectivament allò que hem de fer perquè hi hagi una efectiva
protecció dels infants i per evitar-los els usos indeguts, està molt
més a l’àmbit familiar i a l’àmbit educatiu, si totes aquestes
coses que de vegades es proposen de reforçar la normativa, que
hi hagi canvis legislatius, si realment creu que és una cosa..., no
sé com dir-ho, en els millors dels casos ingènua o inútil i en el
pitjor dels casos fins i tot una cosa que pot dur pel camí de les
restriccions de les llibertats, o si alguna cosa de totes maneres
s’ha de fer en aquest sentit, respecte dels filtres, crec que
l’opinió ja ens ha quedat clara, a més jo crec que és molt
raonable allò que se’ns ha explicat i a ningú no se li escapa que
bàsicament són inútils, tal com s’ha explicat. Però si creu que la
via de les modificacions normatives és simplement una via que
no du a gaires bandes o si alguna cosa de totes maneres s’ha de
fer, en el benentès que de tota la seva exposició allò que ens ha
quedat clar és que si l’administració o els poders públics han
d’actuar per protegir els infants davant les noves tecnologies, se
suposa que és impulsant mitjançant campanyes, educació, així
com sigui, que hi hagi aquesta protecció a l’àmbit de les
famílies i que hi hagi aquesta protecció a l’àmbit educatiu.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Si vol contestar.

EL SR. VICERECTOR DE TECNOLOGIA DE LA UOC
(Llorenç Valverde i Garcia):

La pregunta és molt concreta i la resposta és molt concreta.
Si ho volen fer, facin-ho, però jo els parlaria del tema dels
filtres, la normativa i aquestes coses. Jo els diria el tema
d’aquest alAlot de 16 anys, diu no gasteu els 84 milions en no-res
i gastar-los en coses que siguin positives i les energies
legislatives també. No sé si és gaire correcte esmentar això aquí,
però ho faré. El que no podem fer amb la normativa perquè ha
passat una mica amb les xarxes d’intercanvi d’arxius de música
i pelAlícules amb la normativa relativa a això, que ha acabat
convertint més de la meitat dels ciutadans del món en
delinqüents i no ha aturat l’intercanvi. És a dir, aquí el que
s’havia d’haver fet era una cosa ben diferent, que encara no s’hi
han negat per cert, i era fer un pacte social de com ha de ser la
protecció de la propietat intelAlectual i dels drets d’autor a una
societat amb tecnologies digitals com les que tenim. 

Això no s’ha fet, normatives i normatives que arriben al
ridícul, que et fan pagar per la teva pròpia obra. És igual, no
s’ha fet la feina important que és aquest pacte social, traslladar
a nivell normatiu la realitat a nivell de carrer. No sé si és una
frase gaire afortunada. I el resultat final és que la
normativització ens ha convertit, dic "ens" perquè em pic posar
en primera persona, en delinqüents putatius, si més no, a més de
la meitat dels ciutadans del món. S’han de fer normes? Jo no
diré que no, però aquestes normes no s’han de convertir en
arbres que ens impedeixen veure el bosc. Jo crec que com més
aviat posem fil a l’agulla sobre aquest pacte, que torna ser un
pacte social... Per ventura és una visió molt naïf, però pens que
els grans temes s’han d’embocar quan toca. Les tecnologies han
canviat, les tecnologies digitals han canviat radicalment
l’escenari en el qual vivim, l’han canviat a nivell productiu,
l’han canviat a nivell educatiu, l’han canviat a nivell formatiu.
Ho han canviat tot. No vull dir que estigui bé ni que estigui
malament, m’és igual, el canvi és aquest. El que nosaltres hem
de fer com a societat és prendre avantatge i conjurar els
inconvenients. I això probablement requereix fer aquest tipus de
pacte i dir què vol dir ara la propietat intelAlectual?, com la
protegim? No s’ha fet això, simplement aplicam els mateixos
esquemes de quan no hi havia tecnologia a ara. I això és un
contrasentit que acabarà... És a dir, si s’aplica la llei, acabarem
tots a la presó, tots no, només som tres quartes parts els usuaris
d’internet, però és igual, m’explic, no?

En conseqüència aquesta tendència a normativitzar si acaba
sent l’únic que feim, malament. Els filtres són completament
inefectius, jo no diré això, hi ha gent que es conforma, diu ara
no hi puc anar i no hi vaig. Però no és la reacció normal. La
reacció normal és una altra. Posam els filtres com un repte per
dir (...) se pugui posar al currículum i quan tenia 14 anys em
vaig botar un filtre d’aquests, amb proves, si ho posam per això,
benvinguts siguin els filtres. Però per la resta, mentre la
normativització ens retardi fer coses, pens que aquesta comissió
és una de les accions que s’ha de fer. És a dir, vostès que són els
representants nostres en aquesta comunitat autònoma tenen
aquest problema, ho estudien i han de proposar solucions, o
camins. Aquesta és la feina. Si d’aquesta feina se’n deriva que

han de fer una norma, facin-la, jo no hi estaré en contra, però la
meva sensació..., que per això són vostès qui són, però la meva
sensació és que la cosa no va per aquí. Crec que hem de dedicar
esforços a fer-ho..., vostè ho ha dit molt bé, convertir aquestes
tecnologies en un punt d’encontre entre generacions. Això és
molt mal de fer i no hi ha indicadors que ho permetin aturar,
però són difícils de trobar aquests indicadors, però avui en dia
això és el que és efectiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Valverde. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Rita per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i senyors
diputats. Gràcies per venir al Sr. Llorenç Valverde, que ens
honora amb la seva presència avui aquí. Bé, jo tal vegada
començaré pel final, parlàvem de la necessitat o no de regulació
de les noves tecnologies. Dimecres passat també vàrem parlar
d’internet i de xarxes socials, i era un punt de vista bastant més
negatiu que el d’avui, que avui és al revés, positiu i amb
solucions, diguéssim. Sí que és cert també que aquesta manca
de regulació tal vegada no és possible aplicar-la a internet i a les
xarxes socials, però sí que a altres parts de les noves
tecnologies, i d’aquesta manera ho han fet altres comunitats
autònomes, com per exemple continguts televisius o videojocs,
etc., vull dir les noves tecnologies, supòs que també d’un
espectre més ample que les que anirem esbrinant al llarg
d’aquestes setmanes que tenim per endavant.

Al final el que m’ha quedat de tota la xerrada és una cosa
que en lloc de nova tecnologia és dels valors més antics que hi
ha, o més que dir antics, més tradicionals o que han perdurat
més, com és el diàleg, que crec que és el que ens ha volgut
explicar el ponent, la necessitat del diàleg amb les noves
generacions, que és una cosa que ja s’ha parlat no només des
d’aquest punt de vista sinó d’altres. El que passa és que jo
consider, potser, que amb les noves tecnologies és més difícil el
diàleg entre pares i fills o entre adults i menors per la barrera
que explicava el ponent. És cert que en el nostre cas tal vegada
no existeix, que nosaltres ens hem incorporat a les noves
tecnologies, que nosaltres som a les xarxes socials, em pareix
que som aquí tots els diputats més amb els nebots i els fills, tant
adolescents com grans, etc., però aquesta barrera existeix,
existeix a moltes famílies i a molts de grups socials. Aquesta
barrera en el coneixement de les noves tecnologies és una cosa
real, real entre adults i menors. Els menors realment..., bé, els
fillets ja quan neixen ja saben tocar botons, és fàcil veure fillets
d’un any que posen i lleven ja la televisió des del comandament
a distància. Açò és així, però no és el mateix vist des de la part
dels adults, que no han tingut un ensenyament o no han
necessitat les noves tecnologies per desenvolupar la seva vida
professional o familiar o d’amics, o des de qualsevol punt de
vista. Vull dir que aquesta barrera, aquesta bretxa existeix i és
grossa, pens jo.
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He trobat molt interessant quan parlava de la importància
d’invertir els fluxos de coneixement, vull dir que ja que existeix
aquesta barrera que siguin els menors qui ensenyin els adults en
aquest sentit, i, bé, açò sembla un bon punt de partida si són
capaços, també els adults, de deixar-se ensenyar.

I per una altra banda també volia fer una pregunta, perquè
estava explicant la qüestió dels canvis de comportament dels
menors quant al joc, si abans jugàvem al carrer o jugàvem on
ens trobàvem, efectivament, entre els mateixos companys
d’escola a fora per continuar jugant. El joc, en general, aporta
uns valors als que hi participen encara que sigui de compartir o
a vegades de persones més febles, etc., hi ha una sèrie de valors
a compartir. Volia saber si d’aquestes noves tecnologies,
d’aquestes xarxes o d’internet podem extreure valors socials, si
existeixen. Per altra banda, compartim la necessitat que internet
sigui aquest espai de trobada no només entre generacions sinó
també entre els humans en general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Rita. Té la paraula senyor...

EL SR. VICERECTOR DE TECNOLOGIA DE LA UOC
(Llorenç Valverde i Garcia):

Gràcies. Valors, sí. Internet va néixer per compartir, i
aquesta idea de compartir és present en totes i cada una de les
coses que podem trobar a internet. Hi ha aquesta llegenda
urbana malauradament molt difosa que internet és (...), no,
internet va néixer per compartir recursos i per això internet és
tan procliu a compartir, a compartir experiències, a compartir
arxius. Tenc moltíssims d’amics que els he conegut a través
d’internet, però moltíssims i amb els quals encara tenc contacte
de cap a cap del món gràcies a les possibilitats que ens dóna la
xarxa.

Aquest jo diria que és el valor principal. Hi ha tota una sèrie
de coses de jocs en línia, la mateixa versatilitat que dóna als
alAlots per estendre les seves relacions més enllà de l’escola,
aquesta dèria que tenen per anar al messenger o al programa de
missatgeria que sigui crec que té una lectura molt positiva
perquè està directament vinculada a la necessària socialització
dels alAlots, i els alAlots els enviam a escola, entre d’altres coses
encara que a vegades no ens atrevim a dir-ho, perquè se
socialitzin, i internet ajuda a això i aquests valors de compartir
crec que sí que són molt presents. 

Vol que li digui la veritat? Prefereixo el meu sistema, jo no
només anava al carrer, me n’anava a fora vila perquè vivíem a
un extrem del poble i teníem el camp allà mateix i això és un
luxe de la meva infància. Aquest luxe (...) no el va gaudir, però
al mateix temps va tenir altres coses que va poder, vull dir,
emprendre aquests valors a partir de l’aparició d’aquestes
xarxes i això és el que no hem de perdre de vista. Li agraeixo
l’observació que jo he parlat de colAlectivitat i de formació i
també hi ha valors, els valors també hi són i aquests valors són
inherents a la socialització i això és molt important i també
s’aconsegueix a través d’internet i no només els adolescents
sinó també els adults i a nivell no només professional sinó a tots
els nivells.

Respecte de la regulació no voldria ser malentès, no voldria
dir que no hi ha d’haver regulació, no hi estic interessat
bàsicament, li ho dic perquè pens que no és la solució, però què
n’hi ha d’haver? A mi em sembla bé, per exemple, el que vostè
ha esmentat dels horaris restringits a televisió, però també al
mateix temps que em sembla bé que hi hagi horaris restrictius,
que hi ha horaris protegits que segons quines imatges, que
segons quins temes no es puguin tocar en horaris de televisió al
mateix temps pens que és completament inútil si la família no
té esment que l’alAlot vegi la televisió a aquelles hores.

Per altra banda permeti’m dubtar, per ventura les meves
consideracions morals són diferents de la majoria, quan veig
segons quin programes d’aquests que procur no veure’ls, però
que no em queda més remei per poder tenir un tast de tant en
tant d’això, em sembla molt més pornogràfic aquests programes
on surt gent que va a insultar-se, amb problemes familiars, què
sé jo, em sembla molt més pornogràfic això que una persona
nua, li ho dic perquè al cap i a la fi és més natural un pit d’una
dona o el que sigui i menys agressiu que no aquesta violència
dialèctica que es manifesta en un horari protegit. 

A vegades se m’escapa la comprensió d’on arriba la norma,
però sobretot el problema és que la norma fa poc si després et
trobes els alAlots que arriben a l’escola l’endemà que han vist
fins a les dotze la televisió. Ni horari protegit ni res. Clar, no hi
pots entrar, perquè sí seria perillosíssim regular fins a quina
hora poden veure els alAlots la televisió, però sí has d’entrar en
la conscienciació que hi ha comportaments que no són... clar, en
els casos d’aquests alAlots que arriba el dimecres havent vist la
televisió fins a les dotze o la una a casa seva, aquí la barrera ja
no és digital, és molt més greu la barrera aquí, és a dir, la
barrera digital és un tema menor devora el panorama social i
familiar que aquests comportaments indiquen quan es
converteixen en habituals. 

No hem de perdre de vista una frase que va dir fa poc, i
tampoc no va agradar gaire, Vinter, un dels creadors d’internet,
que va dir que internet no és més que un mirall que ens retorna
la imatge del que som. Seria una mala feta que perquè no ens
agradi el que veim rompéssim el mirall. Hem de corregir el que
veim, no rompre el mirall. Aquest és el gran problema. Internet
en definitiva el que mostra és que la barrera digital, tota ella,
tant la interior com l’exterior no és altra cosa que una mostra
simple i molt clara d’altres barreres socioeconòmiques, de
coneixement, simplement el que fa internet és aflorar-les,
amplificar-les, però les barreres hi són. Per dir-ho amb un
exemple que és molt més entenedor, abans de l’escriptura no
n’hi havia d’analfabets, els analfabets apareixen amb
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l’escriptura, crea la primera divisòria entre els que saben i els
que no saben ni llegir ni escriure, però quan es converteix en
rellevant ser analfabet o no? La impremta, l’explosió de coses
escrites que va propiciar la impremta de Gutenberg. Aquest
efecte és el mateix efecte que podem atribuir, no és que n’hi
hagués més d’analfabets abans o després de la impremta,
teòricament surten perquè fins aleshores com que no hi havia
res per llegir era molt difícil saber si eres analfabet o no.

A internet ens passa una cosa similar i aflora tot això, és a
dir, que no hem de perdre mai de vista que internet és
simplement, a vegades malauradament, un mirall que ens
retorna la imatge del que som.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Valverde. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Pastor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo primero quiero agradecer la
presencia del Sr. Llorenç Valverde al cual conocemos algunos
desde hace mucho tiempo, somos del mismo pueblo y es un
placer hoy en día tenerle aquí. Vicerector de la Universidad
Abierta de Cataluña, una universidad que se adapta a la medida
de cada cual dentro de su posibilidad y, si no voy mal, nacida en
1994 con (...) a 52 países que cuenta con 2.000 profesores y
100.000 alumnos, por lo tanto aventajado a su tiempo,
acostumbrado a trabajar en la red, por eso su experiencia, Sr.
Llorenç Valverde, es extraordinaria en el análisis de los
derechos de los menores. 

Para hacer esas propuestas de futuro creo que usted hoy nos
ha enseñado un camino bastante interesante al respecto, una
oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y una
oportunidad para los jóvenes con una herramienta segura para
los menores que son muy vulnerables, una protección a la
violencia mediatica, no sé cómo, pero la gente se olvida que sin
tecnología no hay cultura, como usted ha dicho muy bien, y
también el servicio que puede prestar en la educación de
nuestros hijos si bien el peligro está ahí hemos de ser muy
cuidadosos cuando se trata de menores. La responsabilidad en
mitigar estos peligros está en todos nosotros. Tenemos la
oportunidad de contar con experiencias como la del Sr.
Valverde hoy y como la que tuvimos la semana pasada con el
Sr. Bennàssar, ambos conocedores de las nuevas tecnologías, y
para nosotros es muy interesante y nos hace quizás cambiar
muchos conceptos de los que teníamos, que creíamos que
sabíamos algo y en realidad... yo al menos reconozco que esta
tarde quizás he cambiado bastante de forma de pensar. 

Necesitamos que nuestros menores se relacionen en libertad
pero a veces nos da mucho miedo que no estén suficientemente
protegidos, y creo que esto debería ser producto de la
coordinación entre los medios de comunicación, todas las
administraciones públicas y los jueces que nos hagan ver las
nuevas tecnologías, no como un peligro sino como una
oportunidad, sin alarmismos sociales casi siempre debidos al
analfabetismo de las personas mayores en este tema, cuando en
un futuro todos nos levantaremos poniéndonos en marcha a
través de internet, sin ninguna duda, ya que las nuevas
tecnologías van por delante de la sociedad.

¿Qué hacemos cuando los menores sufren el perjuicio que
supone la identidad de sus datos personales? Esto me preocupa
bastante. Quizás llegará que los menores tengan el
consentimiento de sus padres, algo que teníamos en mente
muchos y que posiblemente esta tarde después de oírle a usted
estemos cambiando de manera de pensar. Si la protección de los
menores de un país dice mucho del nivel del desarrollo cívico
que éste tiene y esto está de alguna manera en los medios de
comunicación y de internet, usted que es tan experto en la
materia cómo ve la posibilidad del consentimiento de los padres
aunque ya no me cabe ninguna duda después de haberlo oído.

Con respecto a los menores en internet ante más allá de
internet, la televisión y la publicidad la desprotección de los
menores ante los abusos posibles de los medios de
comunicación pueden ser aun mayores debido a la falta de
legislación específica, no lo sé.

En fin, yo creo que tenemos por delante un tema muy
interesante y hoy, por ejemplo, a mí me ha hecho cambiar
bastante la visión que tenía porque a través de sus palabras está
claro que internet por supuesto ha nacido para compartir, hay
que tener una visión positiva de internet, hay una barrera digital
entre los jóvenes y los adultos y creo que somos los adultos que
tenemos que pasar esta barrera, que la diferencia de esas
barreras es quien tiene los medios y quien no los tiene
comparable al primer i tercer mundo. En fin podría enumerar
muchas de las conclusiones que usted a mí, por lo menos, me ha
hecho sacar esta tarde y me gustaría saber qué piensa de este par
de preguntas que le he hecho y desde luego que su presencia es
muy positiva aquí esta tarde.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. 

EL SR. VICERECTOR DE TECNOLOGIA DE LA UOC
(Llorenç Valverde i Garcia):

Moltes gràcies. Consentiment patern, està bé, crec que ja
està previst el consentiment patern en aquest tipus de coses,
però més que consentiment patern es requereix conscienciació
per part dels pares del que significa exposar aquestes dades
personals que ningú no ha de menester a internet. Estic segur,
per entendre’ns, que a la nina aquesta que va posar la seva
fotografia a Tuenti en roba interior no li hagués passat mai pel
cap demanar permís a la seva mare per posar-la-hi i la fotografia
hagués sortit ben igual. És a dir, de qualque manera...pareixo un
disc ratllat, però jo insistesc molt en aquesta idea que és el
diàleg entre pares i fills, és convertir tots aquests conflictes no
en conflictes, no en enfrontaments sinó convertir-los en un
diàleg respectant-nos l’autonomia.
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Internet, una altra cosa que no he dit i que és molt important,
el que fa és també amplificar moltíssim l’autonomia individual
dels alAlots, l’autonomia individual de tots. Hi ha molta gent que
té ja molt clar que la llibertat ara en termes socials passa per un
internet lliure, però sense arribar a aquests extrems jo els puc
assegurar que sí serveix per eixamplar, per amplificar aquesta
autonomia personal. Qualsevol intent per part de les famílies
que restringeixi aquestes capacitats és un intent fallit, perquè no
estarà en el Facebook, però estarà a Orkut i si no anirà a un altre
lloc allà on l’agafin. En conseqüència aquest consentiment ha de
ser fruit de consens i em sap greu, perquè de vegades dius ara jo
he d’anar a (...). Idò sí, ho has de consensuar, és molt efectiu, és
molt més difícil, però és molt més efectiu a llarg termini..., és
aquesta feina de consens. 

A més, si un té èxit amb això, se n’acostuma a tenir, és un
èxit que dura tota la vida. Amb els avantatges i els
inconvenients. És a dir, aquesta relació de confiança, escoltar,
discrepar, no imposar. Això..., de mi diuen que som molt
autoritari i cregui’m que moltes vegades em costa, però ho he
hagut d’aprendre, he hagut d’aprendre a discrepar i a perdre
escaramusses per guanyar la guerra. Això de vegades ens costa.
I internet produeix aquest efecte i això els sociòlegs que ho
estudien ho diuen. A més hi ha altres coses que ..., per exemple
a mi em sorprèn encara ara i això que hi estic ficat, em
sorprenen per exemple els alAlots, els adolescents d’entre 10 i 18
anys ara mateix de mitjana que comparteixen el seu temps de
lleure amb tres pantalles, és a dir, el seu temps de lleure és: la
televisió, l’ordinador aquí damunt i el mòbil aquí, intercanviant
sms tot el dia. I estan atents a les tres coses a la vegada. Ara
vostès em diran fins a quin punt pots entrar a limitar, controlar
o restringir això? No hi ha manera. L’únic que has de fer és
intentar..., i això també forma part de tot un àmbit de relació
pares i mares amb fills i filles, i això no sempre és fàcil. Fins i
tot això és compatible amb aquelles èpoques més dolentes, quan
els adolescents reafirmen la seva personalitat i la reafirmen
contra els adults, fins i tot en aquest moment es pot mantenir
aquest diàleg, sempre sabent que quan et toca recular, recules i
ja està. Ja li dic, en discussions normalment hi ha dues persones
i no diré qui són, s’ho poden imaginar, només hi ha dues
persones amb les quals acostum a recular, una és el meu fill, i
fora d’aquí serà difícil (...). Això són comportaments que s’han
d’aprendre i per això dic que el consentiment són aquelles coses
que ja haurien d’agafar-se per si.

No sé si hi havia una altra pregunta, no era aquesta només.

(Remor de veus)

Ah! Els mitjans de comunicació. Això és una batalla
personal. Si faig feina (...) una solució personal, si hi faig feina,
si dedic bona part de les meves energies a colAlaborar amb
mitjans de comunicació és perquè fa molts d’anys, prop de 20
ja, que vaig detectar aquest tractament negatiu i alarmista de les
tecnologies per part dels mitjans de comunicació i com que vaig
tenir l’oportunitat, ganes i possibilitats, n’he fet professió
d’això, crec que fa 15 anys o més que em dedic a colAlaborar
amb els mitjans de comunicació i justament per donar aquest
contrapunt que hi hagi alguna veu, maldament sigui un gra de
sorra petit, perquè hi hagi alguna veu que doni el contrapunt no
alarmista de les tecnologies. Amb això excuso dir-li l’important
que consider aquest aspecte. És a dir, que les tecnologies no
siguin notícies només quan desfan xarxes de pederàstia o quan

hi ha uns alAlots que han enregistrat un vídeo maltractant-ne un
altre i l’han pegat a Youtube. Aquest és el problema, les
tecnologies no són només notícia sobre aquestes coses, ho són
en moltes altres que haurien de ser-ho. 

Afortunadament també he de dir que la tendència que jo vaig
observant des que vaig començar a fer això fins ara va canviant.
És a dir, les tecnologies s’han incrustat més en els mitjans de
comunicació, a tot en general. I tenen una part que no és només
la part alarmista, sinó que és una part més positiva. Però no
faríem res si insistíssim en canviar el sentit d’aquest discurs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, gràcies, Sr. Valverde. Si hi ha qualque diputat o grup
que vulgui intervenir? Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

És per fer una pregunta concisa. Després d’haver vist dues
ponències o reflexions, dit amb un cert to colAloquial, jo crec
que al final una mesa rodona (...). Sí que crec que allò que
s’apunten són dues línies clarament i després en la pregunta
concreta que faré crec que es veurà, almanco allò que
personalment en pens. Una més regulacionista i l’altra qüestiona
la posició del tema de la regulació.

La pregunta va una mica en funció d’aquesta generació que
avui som pares, per dir-ho d’alguna manera. Però jo tenc la
sensació i aquesta és la pregunta concreta, per acceptar una mica
el repte que vostè ha fet, això que de vegades s’escriu en
cursiva, de fer alguna provocació intelAlectual o fer d’enfant
terrible, jo també li vull tornar en els mateixos termes. És a dir,
tenc la sensació que volem ser una societat molt proteccionistes
amb els nostres fills i tendint cada vegada més a parèixer
aquella pelAlícula tan brillant com impactant de “Mi hija
Hildegard”, és a dir, aquella mare obsessiva que volia un fill
perfecte fins que l’acaba destruint, crec que no és el cas, però sí
ens permet per fer una paròdia damunt d’aquesta pregunta. I
evidentment, ara que nosaltres som pares, en aquest cas també
m’apunt al gremi de tenir fills adolescents, però sí que tenc la
sensació que vivint en un context políticament molt més trencat,
almanco els que venim de pobles petits, jo concretament som de
la ciutat d’Eivissa, vivim en una societat molt més liberal, amb
uns pares més liberals en el sentit que no tenien la necessitat de
tenir un control excessiu de tot allò que fèiem els fills. M’explic,
és a dir, ens deixaven un marge a escapar-nos del seu control al
cent per cent. I crec que els que avui exercim de pares estam
obsessivament pensant en com hem de controlar els nostres fills.
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Per tant, en el tema d’internet i les necessitats de control jo
som molt escèptic. La revista porno del meu fill, tant m’és si la
compra al quiosc, li dóna un amic o se la baixa d’internet. Tal
vegada, i fent això d’enfant terrible, el que em preocuparia és
que mai no hagués vist una revista porno. Per tant, amb aquest
joc crec que seria bastant incorrecte voler transmetre sempre
una imatge allà on no es deixen mecanismes de fuga, d’espai i
de trobar-se en llibertat als nostres fills.

La pregunta concreta és si vostè està d’acord que avui ens
trobam amb una generació que vol cultivar, cuidar els seus fills
amb un proteccionisme i no com ho feien tal vegada uns pares
que vivien en una altra societat, la societat del franquisme, etc.,
ens deixaven uns marges de llibertat molt superiors als que
nosaltres avui deixam als nostres fills.

EL SR. VICERECTOR DE TECNOLOGIA DE LA UOC
(Llorenç Valverde i Garcia):

Totes les masses fan mal. Evidentment després de la seva
intervenció i de la seva pregunta/provocació, l’únic que li puc
dir és que no puc estar més d’acord amb allò que vostè diu. Li
faré algun aclariment. No sé si ha quedat clar, però jo no vull
controlar, no estic proposant cap mecanisme de control.
Simplement explic quins mecanismes tenim per protegir quan
sigui necessari, no quan no sigui necessari, aquesta exposició
que els menors tenen a internet. I ho he dit amb aquest doble
sentit: un com a víctimes i l’altre com a botxins, perquè també
és una exposició. És a dir, no hi ha res més desesperant que un
alAlot pitjant una tecla que no tocava, pensant-se que era anònim
i després es troba que té la policia a ca seva i el se’n duen. Ja ha
passat això.

Per tant, el control és simplement estendre els mecanismes
de protecció, no de sobreprotecció, una protecció natural a allò
que aquesta xarxa, a allò que aquestes tecnologies comporten.
Jo pens que aquí estam elegint aquesta feina, d’estendre aquesta
protecció, insistesc, no és sobreprotecció, és una protecció
natural que mereixen i a la que estam obligats com adults als
nostres alAlots. Simplement és una cosa que se’ns està escapant
perquè és un món que no coneixem (...) adults i simplement
posar els mecanismes per també arribar a fer el mateix, sense
sobreprotegir i sense fer res que surti de botador al món dels
alAlots.

Jo no estic gaire d’acord que els nostres pares, vostè a
Eivissa i jo a Felanitx, ens deixessin tan a lloure, la diferència
era que sabien perfectament amb qui érem i sabien perfectament
qui era cadascú, els pares, cosins, oncles, padrins, avis, ho
sabien tot. I això no ho sabem ara, m’entén? I no importava
demanar. A un poble petit, no és que estiguéssim a lloure,
simplement que l’entorn era tan tancat que no podies moure un
dit sense que ho sabés tot el poble. Simplement era una
informació que estava allà, i aquesta és la diferència. No és que
els nostres pares ens deixessin més espai de llibertat, jo crec que
ens en deixaven menys. Si apareixia qualque element estrany,
qualque element nou..., bastava veure quan apareixia qualque
element nou al grup, bé que tot eren fulles per saber de quin
punt es calçava ell i tota la família, o no? Anava així, no és
veritat? En conseqüència de vegades tenim tendència a guiar-
nos per uns estereotips..., hem d’anar en compte perquè el món
ha crescut molt i el problema rau que les xarxes no són a

Eivissa, ni tan sols al barri on vius, són a tot el món i això és el
canvia, la magnitud de la tragèdia.

Insistesc, no és sobreprotegir, no és controlar, simplement
és no tenir un entorn amb unes regles que això sí que està
consensuat de com ha de ser el comportament nostre de
protecció cap als alAlots, pensi que som l’espècie animal que
protegeix més temps les seves cries. No sé si sabia això, però
una de les coses que distingeixen els humans de la resta
d’animals és el temps que protegim les nostres cries. Per tant,
això forma part..., fins i tot està en el codi biològic i genètic
nostre. Simplement és que hi ha una part que se’ns escapa, que
tenim unes regles de comportament, acceptam, uns amb
excessos, uns altres amb defectes, pel conjunt de la societat,
llevat d’aquest tros que se’ns ha escapat, no sabem què hi passa.
Això és el que ens provoca la por, provoca l’alarma, provoca
aquest tipus de coses. I el que hem de fer és posar-hi el peu i
mirar-ho, però no mirar-ho per sobreprotegir, per controlar, sinó
simplement mirar-ho per incorporar-ho al nostre bagatge
particular, punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Valverde. Alguna altra paraula?

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

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Bones tardes.
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