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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?

Compareixença del Sr. Rubén Comas Forgas, professor
del Departament de Pedagogia aplicada i Psicologia de
l'educació de la Universitat de les Illes Balears per 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. Rubén Comas Forgas, professor del
Departament de Pedagogia aplicada i Psicologia de l’educació
de la Universitat de les Illes Balears, per a l’elaboració de
l’informe sobre Drets dels menors davant les noves tecnologies
i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur.

Li donam la benvinguda al Sr. Comas i en feim una breu
ressenya biogràfica. Rubén Comas és doctor europeu en
ciències de l’educació per la UIB, allà on obtingué també els
títols de llicenciat en pedagogia i diplomat en educació social.
Actualment és professor adscrit al Departament de Pedagogia
aplicada i Psicologia de l’educació i membre de l’equip de
recerca Educació i ciutadania. Els seus àmbits d’interès
professional tenen a veure amb els usos socials de les
tecnologies de les TIC, la seguretat a internet entre els menors,
la integritat acadèmica i els processos de documentació
acadèmica mitjançant les TIC. Compta amb diverses
publicacions de caràcter internacional i nacional en aquestes
àrees, així com amb un bon nombre de ponències presentades en
congressos, conferències i seminaris internacionals.

Té la paraula el Sr. Comas per tal de fer la seva exposició
oral.

EL SR. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE
PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Rubén Comas Forgas):

Mercès. Mercès per la invitació en primer lloc i en segon
lloc per la seva presència. Jo començaré fent un suggeriment
perquè comencem a no utilitzar aquest apòstrof de noves
tecnologies, ja tenen certa edat, ja compten amb més de 18 anys,
ja són majors d’edat, i jo cada vegada que em parlen de noves
tecnologies dic que hem de començar a canviar el xip, hem de
començar a definir-les com a tecnologies de la informació i
comunicació i eliminar una mica aquesta adjectivació de
“noves”, perquè ja no ho són tant, ha passat un cert temps i crec
que hem de començar a donar-los la característica d’edat adulta
i de maduresa.

La meva exposició vindrà emmarcada en quatre punts
principals. Un primer punt que tindria a veure amb una breu
caracterització, un breu esbós o perfil de la generació actual, els
joves en relació a les tecnologies de la informació i
comunicació, posat en relació amb una altra generació que seria
la generació dels adults, el que jo anomeno la generació
catòdica, en contraposició a la generació digital. La generació

catòdica és aquella que va néixer i créixer al voltant d’un
televisor i de les possibilitats que aquest li conferia.
Seguidament parlaré i presentaré algunes dades extretes d’un
estudi que hem dut a terme des de la Universitat de les Illes
Balears, des del grup de recerca del qual form part.
Seguidament parlaré de quatre conceptes que a mi em pareixen
interessants quant a mesures emprades per a la protecció dels
menors en l’entorn digital. I finalment, un llistat de propostes
d'actuacions que a mi em semblen pertinents que com a mínim
s’escoltin i si està en mans de vostès posar-les en realitat, molt
millor.

A veure, jo desconec completament el mecanisme, el
funcionament i el procediment d’un lloc com aquest. És el
primer cop que entro en aquest hemicicle i evidentment no estic
molt avesat a aquesta manera de funcionar. A mi personalment
el que m’agrada és que es pugui establir un diàleg. Jo no vinc
aquí a parlar i que vostès m’escoltin. Jo vinc quasi més que
parlar a escoltar. Per això ho podem fer de dues maneres, una,
que jo parlo al principi i després vostès em fan les qüestions que
considerin oportunes i també doncs exposen els seus punts de
vista perquè a mi em semblen interessants; o l’altra, jo no sé si
es pot fer des d’un punt de vista procedimental, ... doncs, ja està,
l’eliminem..., veig que la manera és molt diferent de comunicar-
se avui en dia en xarxa. Avui en dia en xarxa ningú no espera a
l’altre que li parli, sinó que van parlant. Tal vegada aquesta és
una idea que hauríem de canviar, no sé si provocaria massa
aldarulls, però bé, tal vegada seria una manera ..., alguna vegada
podrien fer una sessió mitjançant un xat i des de casa a veure
com funciona. No ho sé.

Començo una mica amb l’exposició. Hi ha un element que
ha canviat moltíssim quan un analitza les tecnologies la manera
com nosaltres les utilitzàvem, veig aquí pel marge d’edat que
tenim tots, que tots vàrem néixer en un moment en el qual la
televisió era la principal font d’informació, també existia la
ràdio, els diaris, existien altres canals, però bé, jo consider que
som fruit d’una generació catòdica, allà on hi ha un fet
característic determinant molt important i clau que és el fet de
la passivitat. Hom arribava a casa després de treballar, s’asseia
davant de la televisió, mirava les notícies, sopava..., era quasi
com un ritual, el televisor formava part de la vida familiar de la
llar. I era un element de socialització a dos nivells. Un element
de socialització intern, intrafamiliar, aquest fet que arribaves a
casa, t’asseies i comparties aquell espai amb les teves criatures,
amb la teva dona, el teu home, etc., hi havia un diàleg, una
comunicació, un compartir entorn d’un mitjà. 

Això avui en dia s’ha alterat i ha canviat. Avui en dia no
només és que hi hagi televisor, no hi ha un sol televisor, sinó
que cadascú té el seu televisor a la seva habitació i també han
entrat dintre de la llar altres mecanismes, altres tecnologies,
altres maneres d’accedir a la informació. En aquest cas
evidentment és internet i les noves tecnologies. Per tant, aquesta
imatge que jo els posava abans d’un espai en el qual es
compartia al voltant d’un mitjà tecnològic ha canviat
completament. Avui en dia arribes a casa teva i estàs, o bé al
sofà amb la teva parella i els nins són cada un a la seva
habitació, un mira internet, l’altre mira la televisió i l’altre parla
per telèfon. Per tant, aquesta és la realitat en què ens trobam.
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Hi ha un altre element de referència que també és molt
important i és el de l’activitat front la passivitat. Davant la
televisió, l’única capacitat que un té d’activitat és enviar un sms
per participar a un concurs per guanyar una moto o 5.000 euros;
mentre que a l’espai digital la pròpia estructura, la pròpia
arquitectura, la pròpia filosofia del mitjà, convida que un
participi i avui en dia si internet, si les tecnologies de la
comunicació i la informació tenen un sentit, és bàsicament
aquest, el de compartir, el d’anar-la creant entre tots plegats. Per
tant, aquest és un fet també molt interessant. Per un costat ens
trobam davant d’una realitat multicanal, internet ens arriba pel
mòbil, per la televisió, per la pantalla de l’ordinador, etc. El
trobem a qualsevol lloc en què ens trobem. Mentre que la
televisió no, la televisió és a un lloc fix, és a un espai físic
determinat, etc. Evidentment internet ens beneficia amb una
capacitat comunicativa, pro-activa, mentre que la televisió és
només un espai receptiu.

Hi ha també una diferència que és molt important i a mi
sempre m’agrada destacar-la, aquesta generació digital, els
joves, els nins que han crescut i en lloc de dur un pa sota el braç
varen portar un ordinador, tenen la manera de resoldre
problemes es basa en encerts i errors. No li donin vostès a un
nin petit un manual per instalAlar una enregistradora de DVD,
perquè no s’ho llegirà, el que farà serà anar-se’n a un fòrum,
mirarà com funciona i començarà a tocar-ho. Jo som incapaç de
fer-ho, jo abans de tocar res vull saber aquest botó on va i
aquest altre on va. Avui en dia això ha canviat bastant també, es
fa molt per encert i errors, si no funciona aquí, el pos allà i a
veure com en sortim. I en solen sortir bé, no és una crítica, ben
al contrari.

Després hi ha un altre factor que abans comentava i que té
a veure amb la globalització del món. Sembla que tot el que no
surti a les deu primeres entrades de Google no existeix. Sembla
que no hi ha vida més enllà de Google. Jo això els puc dir que
és un problema que tenim d’una manera bastant seriosa a la
universitat, no només a la universitat sinó en general a tot el
sistema educatiu i encara diria més, jo no diria que només sigui
un monopoli del sistema educatiu, sinó també d’altres esferes
socials. Té a veure amb el fet que tenim unes tecnologies que
són molt potents, tenim la biblioteca de les biblioteques, com
moltes vegades se li diu a internet. Ara bé, jo tenc la sensació
que no li sabem treure el suc com hauríem de fer, sobretot els
joves i els menors. Jo els puc posar exemples, segur que
n'hauran sentit i segur que si tenen fills o filles també hauran
vist de la manera com actuen, de Google com a única font
informacional i reveladora de la veritat absoluta de tot. Els deu
manaments avui en dia són les deu primeres entrades que té el
cercador Google. I aquest és un fet molt perillós perquè ja
començam des del punt de vista que es tracta d’una companyia,
es tracta d’un empresa, que a l’hora d’establir el rànquing de les
deu primeres entrades dels cinc milions que té la recerca que
estam fent, ho fa des d’una perspectiva mercantilista, comercial,
etc. Per tant, crec que aquest és un punt i és un element de
referència que després quan parli una mica de les propostes
d’actuació que els he portat, m’agradaria ampliar-la, perquè crec
que és un punt força important.

Lligat a això hi ha el problema de la infoxicació. La
infoxicació és un concepte que va definir el professor Corbella,
professor de la Universitat Pompeu Fabra i té a veure que en
haver-hi tanta quantitat d’informació dintre de la xarxa, un
acaba superat per tant i acaba fent això, fent allò que jo ara els
contava, les deu primeres referències que surten a Google, agafo
aquestes deu perquè cercar més enllà d’aquestes deu primeres
em suposa un mal de cap que no me’n sé sortir. Ara bé, també
els vull dir que davant d’això hi ha solucions, davant de la
infoxicació si un té estratègies de recerca de documentació
adients, reduirà moltíssim la infoxicació. No vull dir que es
redueixi al cent per cent, ara bé, jo els puc assegurar que si un
té bones estratègies de recerca documental a internet, redueix
moltíssim el perill d’infoxicació i d’acabar devorat per aquesta
ingent quantitat d’informació.

Internet s’ha convertit en la principal font de documentació.
Nosaltres a la Universitat de les Illes Balears ara fa tres anys
vàrem fer un estudi sobre quines eren les principals eines, fons,
estratègies documentals dels estudiants a l’hora de fer treballs
acadèmics. Evidentment internet guanyava per golejada a
qualsevol altra font. La biblioteca avui en dia s’ha convertit en
un espai d’estudi més que en un espai de consulta. Això doncs
té una altra vegada aspectes positius i aspectes negatius i més
endavant intentaré aprofundir-hi. Evidentment les TIC s’han
convertit en un espai d’oci, on el jovent sobretot ho utilitza com
una joguina, com un mitjà de comunicació, etc. Però bàsicament
és un espai d’oci. 

I darrerament en darrer lloc, en aquest breu perfil,
m’agradaria parlar de la generació videoclip. La generació
videoclip té a veure amb aquesta capacitat que avui dia
demostra el jovent de fer moltes coses en molt poc temps, però
d’una profunditat molt baixa. És a dir, són capaços d’estar
parlant pel mòbil, o enviant un missatge a través del mòbil, estar
al Messenger al mateix temps i escoltar música. Això nosaltres,
jo quan faig una cosa en puc fer una, dues com a màxim, però
ja tres o quatre som incapaç, no puc atendre a la música a la
vegada que m’envien un missatge i a la vegada que contesto un
missatge. No puc. Ara bé, ells s’han criat amb aquest tipus de
realitat i és la manera com s’enfronten moltes vegades a la
realitat. Moltes vegades, aquest és un problema seriós que tenim
dins del sistema educatiu, intentem proposar maneres de fer
procediments, tasques, metodologies que estan molt basades en
la pelAlícula llarga. Hem d’agafar un llibre, totxo, llegir tot el
totxo del llibre i després extreure'n les conclusions. Mentre que
ells, la seva manera de processar és impensable que arriben a
entendre aquest tipus de funcionament. El seu funcionament és
agafar moltes coses, molt petites, de moltes bandes, al mateix
temps i així van fent. Les generacions passades necessitàvem
una perspectiva més lineal, més a llarg termini, etc. Per tant,
aquest és un canvi molt significatiu, important i crec que s’ha
d’atendre.
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Abans de comentar això, quan un analitza els temes dels
drets menors a l’espai digital, al ciberespai, malgrat siguin
tecnologies joves, sí que es pot constatar una evolució en els
darrers anys. És una evolució que ve molt marcada per la pròpia
evolució de les tecnologies. Si en el primer moment els
principals perills amb els quals es trobaven els menors quan
consultaven la xarxa, tenia a veure en perills relacionats amb
continguts escrits, perquè estam parlant del començament de la
xarxa, allà on no hi havia vídeos, no hi havia so, sí que hi podia
haver fotografies. Per tant, els principals perills tenien a veure
amb això, amb els continguts que un llegia i hi podia haver
alguna pàgina que exaltés algun tipus de contingut que no fos
apropiat pel desenvolupament dels menors. Aquest fet ha
canviat i ha canviat en el sentit que també ha canviat la xarxa.
Avui la xarxa no és contingut escrit, avui la xarxa és
multimèdia, so, veu i no només això, sinó que abans només
podia penjar coses a la xarxa el que tengués la capacitat de fer-
ho, o bé pagant o bé a través d’un servidor especial. Avui en dia
no, avui en dia qualsevol pot penjar el que sigui a la xarxa. Per
tant, encara hem incrementat i amplificat molt més aquesta
capacitat d’activitat. Abans, el menor només podia veure
vulnerats els seus drets des d’un punt de vista que fos receptor
d’algun tipus de contingut que no fos adient per a ell; però avui
en dia no, avui en dia el menor s’ha convertit en un actor, un
actor que té la possibilitat de cometre actes ilAlegals a la xarxa,
també té la possibilitat de cometre actes immorals a la xarxa,
etc. Per tant, ha canviat aquest xip i crec que és important.

Després hi ha un altre fet, que quan es parla dels drets dels
menors a la xarxa, ara ho parlem aquí des del Parlament de les
Illes Balears, però clar, no basta amb això, en el sentit que ara
aquí nosaltres a les Illes Balears podríem proposar una llei
fantàstica sobre protecció dels drets del menor, podríem gastar
molts recursos dels fons públics per millorar-ho i ho faríem
fantàsticament bé. Ara bé, la xarxa no és això, la xarxa
precisament una de les condicions que té s’han eliminat
totalment les fronteres i les barreres geogràfiques. Per tant, ja és
important que des d’aquí, des de la nostra comunitat intentem
millorar segons quines condicions que hi pugui haver envoltant
els drets dels menors a la xarxa, no? Però també hem de ser
conscients que tenim una sèrie de limitacions i són limitacions
pròpies de la pròpia arquitectura i de la manera de funcionar
d’internet. Per tant, és important que aquesta desubicació també
la tinguem present alhora nosaltres quan intentem treballar en
aquest camp.

I després m’agradaria comentar que és important sempre
intentar trobar el balanç entre dos elements: un que seria els
drets fonamentals, tots els drets fonamentals dels menors,
enfront de la seva protecció; és a dir, hi ha una sèrie de drets
fonamentals que han d’estar al mateix nivell que la protecció
que tinguem dels menors, el dret fonamental de llibertat
d’expressió, el dret fonamental de privacitat i el dret fonamental
d’autonomia han d’estar al mateix nivell i amb un equilibri
bastant raonable amb la protecció dels menors, perquè si
únicament ens centrem en aspectes relatius a la protecció dels
menors, podem caure en l’error de limitar drets inherents, i jo
crec que no s’haurien de limitar de cap de les maneres.

Jo tinc un problema, el meu problema és que em poso a
parlar i no paro, per tant sí que agrairia que quan faltin cinc
minuts per acabar l’exposició m’avisi, perquè si no, no els vull
tenir aquí in secula seculorum.

Per tant, els comentaré una miqueta les dades bàsiques
d’aquest estudi que hem fet sobre les TIC a menors de les Illes
Balears, també m’agradaria dir que és un estudi en el qual han
participat la Universitat de les Illes Balears i ha estat finançat
per l’IBIT en el marc del Pla Avança. Em sembla interessant
també remarcar que és el primer estudi rigorós que s’ha fet
sobre la utilització de les TIC entre els menors de les Illes
Balears i crec que és una tasca important, que després, ja quan
vingui l’apartat de propostes, intentaré arrodoní una miqueta
més.

Els menors, seguint una miqueta amb les dades que es tenen
d’altres institucions, d’altres entitats, la majoria tenen internet
a casa, cap novetat; internet ha entrat en el nostre espai, com
abans els deia, avui ja no és només que es tengui televisió, sinó
que es tenen tota una sèrie d’altres mitjans. Oblidava comentar-
los que els facilitaré mitjançant correu electrònic, i si algú té
també interès a comptar amb els estudis en format paper, els
facilitaré ambdós estudis, demà mateix ho enviaré a la comissió
i ja els ho repartiran.

A la part de dalt, a la part superior, cada vegada repeteixo
això que fan els menors de les Illes Balears a l’entorn TIC, poso
les franges d’edat, perquè l’estudi va ser fet amb dues franges
d’edat diferents: una era de 6 a 14 i l’altra de 15 a 16. Això té
dues explicacions bàsiques, una és pràctica, perquè a l’hora de
fer l’estudi nosaltres ens havíem de dirigir als centres educatius,
que és on férem el treball de camp, hi havia centres fins a
batxillerat i després altres que eren més enllà de batxillerat, per
tant aquesta és una definició. Però també perquè ens interessa
veure la diferència, no és el mateix la manera com utilitzi
internet, ni els perills d’un nin o una nina de 6, 7, 8 anys que un
nin de 15, 16 anys; a mi no em preocupa tant que un nen de 16
anys cerqui segons quins tipus de coses a internet perquè fins i
tot, a veure, ja estam que l’edat de l’adolescència és l’edat per
conèixer les coses i un ha de trobar i un ha de cercar i un ha
d’intentar descobrir, i si un dels canals per descobrir doncs és
internet, doncs bé, evidentment empraran internet; ara bé, si
s’intenta cercar el mateix quan té 16 anys que quan en té 6, aquí
és quan la cosa pot generar segons quin tipus de problemes.

Per tant, nosaltres vàrem fer aquesta divisió formal quant a
edats per aquests dos motius que els explic. Per tant, quan
parlem de jovent d’entre 6 i 14 anys les principals finalitats que
tenen són una miqueta les que els comentava abans,
l’entreteniment i és una miqueta també emprar-ho per a tasques
de classe, etcètera.

Quan parlam de connexió a internet a la llar familiar doncs
estam també en marges bastant elevats, i ja no només això, sinó
que cada vegada les connexions són millors, cada vegada les
connexions, essent millors, donen majors possibilitats, etc.
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Entre els de 15 i 16 anys on es troba l’ordinador amb el qual
ells fan feina, perdó, quin tipus d’aparell tecnològic que tenen
a casa, ordinador de taula, ordinador portàtil, internet, etcètera,
bé, internet és en el 91% de les cases, pràcticament totes, telèfon
mòbil també és una cosa que pràcticament tothom té i la càmera
fotogràfica; quan se’ls demana als menors des d’on es
connecten quan accedeixen a internet, aquesta és una escala de
valoració entre 1 i 8, amb una freqüència, el lloc principal des
d’on es connecten és a casa i aquest és un fet sobre el qual hem
de prestar atenció, en el sentit que si hem de treballar per
fomentar un ús responsable de les tecnologies i veiem que les
tecnologies principalment s’utilitzen en un espai com és la casa,
ens fa pensar. Ja està que des de l’escola o institut també
s’utilitza, però bé, s’utilitza molt més de la casa, per tant si hem
de proposar mesures, si hem de fer incidència tindrem més
possibilitats de treballar segons quines coses des de la casa que
no des de l’escola, només per una qüestió del temps que s’hi
dedica a un lloc i del temps que s’hi dedica a un altre.

La freqüència de connexió dels menors entre 6 i 14 anys és
bastant alta, pràcticament una tercera part s’hi connecta cada dia
i sumat a un 20% que s’hi connecta de tres a sis vegades cada
setmana, que bé, són com a mínim cada dos dies, és bastant
elevada. Quan se’ls demana als de 15 i 16 anys la freqüència
encara és major, la freqüència és molt alta de la gent que es
connecta molt sovint. Des de la llar, als de 15 i 16 anys,
pràcticament el 60% s’hi connecta a diari. Per tant, ens trobem
que es connecten majoritàriament des de la llar i que des de la
llar pràcticament s’hi connecten cada dia.

Des de l’institut la cosa baixa, la cosa minva, no es
connecten tant des de l’institut com s’hi connecten des de casa.

Les principals utilitats, els principals usos que en fan quan
es connecten des de casa són el Messenger, que és aquesta
capacitat que els comentava abans en to de broma de parlar tots
al mateix temps i interactuar i d’altres; navegar per internet i
jugar en xarxa. Quan mirem els de 15 i 16 anys ja les coses
canvien una miqueta, la comunicació encara és més important.
A mi, hi ha una cosa que moltes vegades hi ha gent que es
queixa, sent parlar pares i mares que diuen: jo és que no entenc
que el meu fill arriba a la classe, deixa la bossa al llit, es posa
davant de l’ordinador i es posa a parlar amb el Messenger amb
els seus companys amb els quals ha estat segut durant vuit hores
a classe, i ho diuen amb un to de queixa i ho diuen amb un to de
queixa com que fan qualque cosa que és dolenta; però clar, jo
moltes vegades la interpelAlació que els faig és dir: a veure, i
vostè què feia? Jo arribava de classe, deixava també la bossa,
però en lloc de quedar-me a l’habitació amb internet, me’n
anava a la plaça o me’n anava al camp de futbol de l’escola, és
que fins i tot tornava a l’escola una altra vegada, per jugar, per
estar amb ells, per tant no és que hagin canviat moltes coses.
Ara bé, és veritat que quan un analitza amb qui es comunica,
quan té 6, 7, 8, 9 anys només es comunica, majoritàriament,
amb aquells que té relació amb l’escola. Ara bé, quan va
creixent es van ampliant també els espais d’interès, i ja no
només és que jugui a futbol sinó que també li comencen a
agradar aquestes noies i li agrada un grup de música i es fa fan
de no sé quin club i no sé quines històries. Per tant, també hi ha
més dispersió de comunitats i se socialitza dins d’altres entorns.
I internet, doncs una de les grans potencialitats que té, i a mi em
semblen molt interessants, és que doncs tu ets pots ajuntar amb
gent que tingui les mateixes inquietuds que puguis tenir tu, un

grup de música per exemple, i et fiques al fòrum d’aquest grup
de música i parles sobre aquest grup de música i no has de
parlar només amb els teus companys i de l’escola.

Però, en essència, no fan res que no haguem fet la resta, no
es canvia, no és que hagin variat els processos de socialització
d’una manera estrambòtica i que ens hagi de suposar un gran
maldecap. Han variat segurament els canals i ha variat la
manera com s’accedeix a tenir aquest tipus d’interacció, però els
processos de socialització són més o manco els mateixos, em
sembla un aspecte rellevant sobre el qual s’ha d’incidir.

També veure una miqueta amb la comparativa d’aquestes
dues dades que els he proposat que quan tenen aquesta franja
d’edat, entre 6 i 14, sobretot s’utilitza internet per jugar, per
lleure, per a fins i tot cercar informació, si és que fa falta; però
quan ja es té més edat sobretot s’utilitza internet per comunicar-
se, perquè clar, també quan un creix té majors necessitats de
comunicació, no tant que siguin dins del nucli familiar, sinó fora
del nucli familiar.

Aquest és un tema clau, on és l’ordinador? A mi, què volen
que els digui, moltes vegades em dóna la sensació que internet
o l’ordinador s’utilitzen com a un bressol, com a una cangur o
un cangur, on deixa el nen allà dins i està fent feina per a la
classe i jo, mentre ell està fent feina per a la classe, doncs jo per
què li he d’explicar qui va ser Robespierre, perquè si ja ho troba
a internet, que vagi a Google i a Google li explicaran qui va ser
en Robespierre i sobretot ho pot mirar a vídeos que li expliquen.
Per tant, bé, jo deix una miqueta les meves funcions parentals,
em poso a fer altres coses i el nen és dins l’habitació. I aquest
sentit també que és dins l’habitació, ens pensem que està més
protegit que si és fora. Ja està que avui en dia cada vegada
sembla que hi hagi més perills fora de les llars, però alerta
també, perquè deixant el nen tancat a l’habitació davant
d’internet no és una garantia que està en bones mans ni molt
manco; és dins una habitació, està davant unes tecnologies i bé,
si no som capaços de saber què fa amb aquestes tecnologies i no
som capaços d’interactuar amb ell per preguntar-los què els
interessa d’aquestes tecnologies, com les utilitzen, els perills
són seriosos. I bé, és evident que el fet que pràcticament el 30%
dels nens entre 6 i 14 anys tenguin l’ordinador a la seva
habitació també és un fet que demostra una miqueta aquesta
tendència que cadascú administra la seva part de competència
a la xarxa per si mateix. Després no ens estrany que el pare o la
mare d’aquesta família miri la televisió a un lloc i com que hi ha
una altra televisió encara a la cuina, l’altre sigui a la cuina. Per
tant, som a una casa on cadascú és a la seva habitació, davant
uns mitjans i cadascú fa la seva.

Quan estan entre 15 i 16 anys encara és més, però bé, jo
també ho entenc com un fet bastant normal, que quan un
adquireix més edat, doncs també necessita més espai
d’autonomia entre la casa. A mi, sobretot els ho comento, el que
em preocupa són edats més avançades.
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Quan naveguen per internet, quan ho fan amb el pare i la
mare? És una de les qüestions que se’ls va preguntar i quan
tenen entre 6 i 14 anys, un 27% mai no navega amb el pare i la
mare, i sovint només un 6%. Per tant, veiem que internet és un
element molt solitari, ja està que sí que és un element que
defineix la societat de la informació i coneixement, però és una
societat de la informació, coneixement i comunicació fora de
l’espai; és a dir, no és compartir en aquell moment amb la
persona que tens al costat, sinó que és compartir amb persones
que puguin ser a l’altra punta del món.

Quan tenen entre 6 i 14 anys això encara és més baix,
repeteixo que em sembla un fet normal. El que passa que aquí
hi ha un tema que és molt important, es demanava al jovent si
els seus pares els imposaven normes per utilitzar internet. Quan
tenen entre 6 i 14 anys, bé, doncs a un 36% se’ls imposen
normes, ara bé, a un 42% no hi ha cap norma imposada a casa,
tu amb internet fas el que millor et vagi. I quan tenen entre 15
i 16 anys encara més baix i quan parlem de les normes,
bàsicament són limitacions temporals: només et podràs
connectar els caps de setmana o et podràs connectar a no sé
quines hores; després hi ha una altra qüestió que és utilitzar
internet com a un premi o una gratificació: t’has portat bé, has
aconseguit bones notes, has arribat a casa net, o no sé què, no sé
quants, pots connectar-te a internet. No has fet tot això, doncs
no et connectes a internet. Per tant, és una miqueta com a un
element de gratificació. I l’altre element és la prohibició de
visitar segons quin tipus de web, però aquest és l’element que
menys incidència té. Sobretot el que es fa són limitacions
temporals i són limitacions temporals que tenen a veure amb
això, doncs que podràs internet en aquestes hores, però no és
una limitació que tengui a veure amb un factor de formació,
d’orientació diguem sobre el menor. Se’ls diu: no et connectis
a segons quines hores, però bé, quan et connectis fes el que
facis, jo no miraré.

Quant a la televisió, bé, entre 6 i 14 anys, com poden veure,
el 50% pràcticament té televisió a la seva habitació, i quan tenen
entre 15 i 16 també està una miqueta envoltant, una miqueta
superior, però no és significatiu.

El telèfon mòbil entre 6 i 14 anys pràcticament el 60%
disposa de telèfon mòbil i entre 15 i 16 anys un 95% té telèfon
mòbil, per tant està molt estès.

Aquest és un punt que també és força interessant i té a veure
amb el ciberassetjament, amb l’assetjament a través dels mitjans
tecnològics, i parla que un 8%, pràcticament un 10% de menors
entre 15 i 16 anys a qualque moment ha rebut qualque missatge
que pugui ser ofensiu, insultant, etcètera, en el seu mòbil.

A veure, a mi m’agradaria fer una sèrie de consideracions
generals, la primera té a veure amb què, evidentment, internet
ha entrat a la casa i ha entrat a la casa amb molta força i són
tecnologies que es consumeixen de manera molt
individualitzada dins la casa. Per tant, la tendència és que
cadascú té el seu aparell i cadascú es connecta amb el seu
aparell dins la casa i són tecnologies que dins l’ambient familiar
es comparteixen molt poc; cadascú es connecta i cerca i fa i
escolta i mira, etcètera, segons els seus interessos i necessitats.

M’interessa també recalcar aquest baix nivell de normativa
familiar envoltant la utilització de les tecnologies, i això
m’agradaria posar-ho també en referència amb estudis que s’han
fet a altres indrets, com pugui ser Anglaterra, el Regne Unit,
Finlàndia, Alemanya, on els pares tenen un major pes en el tema
de la normativa quant a l’accés i la utilització de les tecnologies
de la informació per part dels menors. En estudis, hi ha un
estudi de la professora Livingstone al respecte, és un
macroestudi que es va fer al Regne Unit, el 75% dels menors
amb edats compreses entre els 6 i 14, com nosaltres vàrem fer,
tenen normes clares d’utilització d’internet a casa seva. A veure,
aquest no és un fet que alliberi els menors dels perills que hi
pugui haver a la xarxa, ara bé, com a mínim sí que es veu un
cert major interès per part dels pares sobre la utilització de les
tecnologies si es comparen les dades de països de referència,
com li estic dient jo ara mateix, que puguin ser Anglaterra o
Finlàndia, amb dades que hem pogut obtenir nosaltres. Em
sembla un fet perquè quant a la penetració i la utilització de
tecnologies és igual, és a dir, un nin d’un barri ics de Bristol
utilitza internet pràcticament de la mateixa manera, amb la
mateixa freqüència i des dels mateixos llocs que utilitza un nin
de qualsevol barriada d’aquí de Palma, les diferències són
mínimes. Ara bé, si un analitza l’interès, un cert interès i la
normativa que imposen els pares en un lloc i en un altre, és molt
diferent, molt i molt diferent.

Per tant a mi m’agradaria parlar una miqueta d’aquests
principals riscos dels joves o dels menors a internet, de les TIC.
Per a mi el principal de tots és el no-internet, vulguem o no
vulguem avui en dia aquell que no tingui accés a internet, aquell
que no tingui accés a la xarxa, ja no només accés sinó capacitat
per utilitzar internet estarà perdut, per tant per a mi aquest és el
principal dels perills. Després hi ha altres aspectes relacionats
amb aspectes legals, i poden ser víctimes o autors, el que els
comentava abans, segur que aquí han tingut sessions o tindran
també sessions en les quals s’aprofundirà sobre aquests temes
associats a aspectes conductuals i socialitzadors, el que els
comentava, que hi ha una sèrie de perills intrínsecs a la xarxa
relacionats amb quina manera se socialitza el nin, és a dir, a mi
hi ha una altra cosa que em preocupa: tinc el nin o la nina
tancada durant set hores a la seva habitació perquè està
treballant; alerta, perquè si el seu únic canal de socialització és
el xat i és internet hem d’anar alerta, està bé també que el nin i
la nina surtin fora i tinguin socialització a la biblioteca, a la
ludoteca, al centre d’esplai, el cap de setmana amb una activitat
esportiva. Per tant aquestes coses també és important que hi
prestem atenció. Després evidentment associat a aspectes ètics
i morals que vagin en contra del desenvolupament del menor, i
aquesta manca d’habilitats que jo abans els comentava, per a
una real societat de la informació i el coneixement. A mi a
vegades em dóna la sensació que estem en una tendència cap a
la societat de la desinformació i el desconeixement, tenim unes
tecnologies i unes possibilitats fantàstiques per aconseguit molt,
però em dóna la sensació que no li traiem tot el suc que se li
podria treure. 
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Podria també comentar-los aquestes quatre mesures que se
solen utilitzar quant a intentar millorar els drets i la protecció
dels menors a internet. Per un costat hi ha la legislació pura, la
tradicional, d’acord?, i l’agent clau són els governs. Després hi
ha un altre element que seria la coregulació, que aquesta és una
manera que s’està posant, entre cometes i si m’ho permeten, de
moda; es va començar sobretot per l’autoregulació, que era la
regulació voluntària de la indústria, i ara s’està passant al que
seria la coregulació, allà on tots els elements implicats, tots els
agents implicats, bé sigui des de la indústria, bé sigui des del
govern, bé sigui des dels usuaris, tenen a dir, i després els
comentaré que l’exemple més clar és Austràlia, on aquest camp
funciona bastant bé. I la darrera de totes és la vessant
tecnològica.

Quant a legislació la més famosa és la COPA, que és la
Commission On line..., ara no me’n recordo, és la primera llei
que es va establir per a l’ordenament i per a la protecció dels
menors a internet; és de l’any 98 i, bé, va funcionar fins que va
funcionar, perquè un dels grans problemes de la legislació al
voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació és
que com que canvien amb tanta rapidesa ja només pels
procediments per començar un procés per canviar o modificar
una llei, des del moment en què comença fins al moment en què
acaba ja ha canviat el problema i la situació que es volia legislar
i ja s’està legislant una altra cosa. 

Quant a la coregulació els suggereixo aquesta experiència
australiana. Quant a l’autoregulació hi ha una experiència que
és molt bona, que és la del Regne Unit dels operadors de telèfon
mòbil; els operadors de telèfon mòbil al Regne Unit, si tu tens
un infant menor amb el qual tu tens un contracte com a pare i
has signat un contracte amb una companyia, Vodafone, la que
sigui, tu pots fer que el proveïdor de serveis d’internet limiti
l’accés a segons quin tipus de material. Ells tenen establerta una
sèrie de marges d’edat i diuen que si el teu nin té entre sis i vuit
anys, doncs bé, el teu contracte, del teu nin, tendrà aquestes
característiques i podrà accedir on line a aquest tipus de pàgines
i de coses. Per tant funciona bastant bé, la veritat és que
funciona bastant bé.

I després l’altra és la tecnològica, i aquest és un exemple que
jo no sóc massa partidari de resoldre problemes tecnològics
només amb tecnologia, funciona fins a cert tipus de nivells, però
per exemple aquest projecte que és del govern belga em sembla
molt interessant, perquè el que varen fer és, sobretot perquè a
Bèlgica varen tenir molts problemes amb el tema de la
pedofília, varen tenir casos de pedofília molt greus, hi va haver
tot un rebombori bastant gran, i associat sobretot al tema dels
xats, de com s’utilitzaven els xats entre els menors. El govern
belga va regalar a tots els nens d’edat entre 12 i 18 anys unes
targes a les quals hi havia un PIN amb el qual accedies a un xat
en el qual t’asseguraven que només hi entraven menors, perquè
aquesta tarja només la tenien menors. Ja està que, bé, feta la llei
feta la trampa, ja estam que hi va haver gent que va robar les
targes, bé, tota la història, però bé, com a mínim la idea a mi em
sembla adient, intentar doncs d’aquesta manera que només la
gent que es trobés allà dintre fos menor per limitar aquests
problemes que comentàvem de pedofília i aquest tipus de coses.

I, a veure, quant a mesures, a mi m’agrada parlar de tres
grans mesures. Una seria el jutge, la reglamentació, i aquesta és
una mesura que jo crec que ha de ser el paraigua que ens ha de
situar tots a sota, vull dir que sense una reglamentació clara,
sense una reglamentació explícita, etc., etc., és difícil fer... Ara
bé, una altra vegada torn una miqueta a la consideració que he
fet abans: nosaltres aquí a les Illes Balears o a l’Estat espanyol,
o fins i tot a Europa, podem fer una legislació fantàstica sobre
els drets i els deures dels menors a internet i, bé, ser -si em
permeten l’expressió- els reis del mambo. Ara bé, el nostre fill
o filla entrarà a una pàgina que està hostatjada a les Illes
Caiman i allà on doncs hi ha tota una sèrie de coses que estan
totalment en contra de la normativa que nosaltres tenim a les
Illes Balears, però què hi hem de fer? Per tant la normativa és
una paraigua que ens hauria d’emparar a tots, però a internet
això no acaba de casar bé. Per tant l’altra possibilitat és la de ser
policia, jo què volen que els digui, no..., no hi crec massa, en
aquesta manera de fer les coses, jo crec que sí està bé el fet de
ser policia per a elements molt significatius i molt clars i molt
explícits; ara bé, policia per a tot no. 

Quan se’m demana si jo suggeriria la utilització de filtres, de
programes de filtratge, de programes de bloqueig en els
ordinadors dels nins, jo sempre dic que millor dedicar cinc hores
de la teva vida a navegar amb el teu nin, a tenir una relació
fluida, a tenir una relació, que et demani, si hi ha algun
problema que t’ho vingui a demanar a tu, que no se’n vagi a
internet a demanar-ho. Jo crec que això és molt més positiu que
el fet de posar problemes de bloqueig, entre altres coses perquè
-i això estic segur que els ho va contar el professor Valverde, és
una anècdota que a ell li agrada contar molt- el cas d’Austràlia;
el cas d’Austràlia en el qual es va gastar el govern australià 80
i busques milions d’euros per fer un gran programa de bloqueig
per a les escoles d’Austràlia i hi va haver un nano de 16 anys
que en 5 minuts es va saltar el programa de bloqueig, i el
programa de bloqueig dels 80 milions d’euros ja no va servir de
res. Per tant si aquests 80 milions d’euros s’haguessin utilitzat
segurament en altres estratègies jo crec que haguessin funcionat
millor. 

I també en això val a dir que jo crec que ens hem de
plantejar diferents nivells d’objectius i diferents nivells
estratègics; ja està que instalAlar programes de bloqueig i de
filtratge pot servir a molt curt termini, d’acord?, per a segons
quines coses, però evidentment si el que volem fer és fomentar
la autonomia i la responsabilitat i l’ús eficient de les noves
tecnologies, jo crec que l’únic camí i l’únic canal que tenim és
la formació.

I ja acabaré una miqueta amb això. Jo no sé si coneixen la
frase de Pitàgores que a mi m’agrada molt, és aquella que diu
que eduquin els nins i així no hauran de castigar els adults. Jo hi
crec moltíssim, jo crec que en la mesura que siguem capaços de
fomentar una bona utilització des d’un bon començament; si tu
com a pare o com a mare et preocupes des d’un bon
començament, des del primer dia que el teu nin o nina navegui
per internet, d’explicar, d’estar amb ell, de ser comprensiu amb
les seves necessitats, de no alterar el seu funcionament propi
però també d’estar al seu costat, estar donant suport, jo crec que
estarem incidint d’una manera positiva en la utilització. 
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Evidentment també jo crec que és interessant i és necessària
una campanya de sensibilització, i una campanya de
sensibilització no vol dir sempre centrar-se en aspectes negatius,
perquè moltes vegades també hi ha un element que no n’hem
d’escapar, que és l’element dels mitjans de comunicació. Si un
analitza els mitjans de comunicació quina imatge treuen
d’internet a les notícies que surten habitualment, sembla que a
internet només hi ha pedòfils, sembla que a internet només hi ha
gent que vulgui abusar de menors, i jo què volen que els digui,
jo no crec que sigui així; evidentment hi ha pedòfils,
evidentment com n’hi ha a qualsevol carrer, com n’hi ha a
qualsevol lloc, però no només hi ha això, també hi ha
moltíssimes altres coses i són coses també molt interessants i
que s’haurien de difondre i que s’haurien de sensibilitzar al
respecte.

M’agrada molt aquesta idea de la coresponsabilització que
els comentava de l’exemple australià, en el qual doncs no només
el govern hi està implicat, sinó també les indústries, també el
sector social i els agents socials, etc., i sobretot el fet de posar
els drets de les persones per davant dels drets de les tecnologies;
a mi em sembla que aquest és un element clau i sobre el que no
hem de perdre la perspectiva. 

I, bé, jo em temo que m’he passat una mica de temps però
bé...  Ara no sé quin és el funcionament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Comas. Ara el funcionament consisteix en el fet
que els diferents grups li poden fer preguntes i les faran els
grups de menor a major. I començaria el Sr. Llauger,
representant del BLOC.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, i gràcies, Sr. Comas, per venir i per la
seva exposició que ha estat clara i ilAlustrativa. Em tornat al
marc general, però jo crec que després de totes les sessions que
hem fet jo crec que ens va bé perquè hi ha moltes qüestions a
acabar de reflexionar.

Jo només tres apunts, algunes coses concretes en aquest cas.
Ha sortit la qüestió del famós ciberassetjament o ciberbullying,
i aquesta qüestió quan ha sortit a mi se m’ha ocorregut pensar
que és una qüestió que està d’actualitat, que està a la premsa,
que està en els mitjans i que se’n parla, i que curiosament durant
les sessions anteriors que hem fet aquesta ponència de treball i
hem fet diverses sessions sobre menors i noves tecnologies,
també sobre menors i videojocs, pel que sigui, perquè potser no
era l’especialitat dels ponents o pel que sigui, ha sortit
relativament poc, i en aquest sentit també m’agradaria saber si
hi ha alguna cosa estudiada per part de la universitat o el que
sigui sobre incidència, sobre mesures possibles, sobre..., des de
l’administració educativa o de protecció dels menors, sobre
quines línies d’actuació hi ha possibles a fer des dels poders
públics per incidir sobre aquesta qüestió, que supòs que és
difícil, perquè un assetjament que va de mòbil a mòbil supòs
que és molt difícil actuar-hi, però de fet sabem que és una
realitat existent i en definitiva no deixa de ser un cas
d’assetjament i de tracte inadequat entre persones.

Després ha sortit una altra qüestió, que aquesta sí que és
comuna i que ha sortit més vegades, que és aquesta sobre les
famílies, propera a les famílies, i ha sortit la qüestió sobre si hi
ha o no, que és una de les dades que sortien a l’enquesta
aquesta, normativa familiar, i sembla que n’hi ha molt poca, que
a més segons se’ns ha indicat en el nostre país n’hi ha
comparativament més poca que a altres països. Jo m’imagín que
és un tema també de desconeixement; per a moltes generacions
dels que ara són pares el món d’internet i el món de les noves
tecnologies és una espècie de continent desconegut, de continent
estrany, i això els fa molt més difícil orientar els fills sobre com
ser-ne usuari, o saber com entrar-hi o saber en quin sentit és
positiu o és negatiu. En aquest cas la pregunta és com adreçar-se
en aquesta situació, és a dir, qui educa aquests suposats
educadors que són els pares que sembla que en aquest aspecte
fan molta deixadesa de la seva..., per desconeixement o pel
ritme de vida que hi ha avui o pel que sigui sembla que fan
molta deixadesa d’aquesta funció. Com es pot incidir sobre
aquesta qüestió?

I després n’hi ha una altra que és el tema de..., han sortit
també dos termes que són autoregulació o coregulació; això sí
que va sortir per exemple a la darrera jornada, a la darrera sessió
que vàrem fer, vàrem fer una sessió sobre videojocs i menors,
i en aquest cas va sortir el tema de l’autoregulació, que per cert
d’enfocament que varen donar les ponents era molt posar èmfasi
en les limitacions de l’autoregulació com a manera d’adreçar-se
als problemes, però bé, al marge d’això era un camp diferent i
en aquest camp es veia molt clarament quins eren els actors que
s’havien d’autoregular, que són les empreses que produïen els
videojocs. Aquí és un camp molt més difícil, se suposa que són
els proveïdors d’internet, però, clar, els proveïdors d’internet és
un món molt més ample, molt més difús, en què com ja s’ha dit
n’hi ha que són aquí, n’hi ha que no són aquí, i per tant se’m fa
una mica difícil pensar en què pugui consistir una autoregulació
i sobretot, com que en els exemples tampoc no es
desenvolupava, supòs que per una qüestió de temps i tal, la
diferència entre autoregulació i coregulació, també quina pugui
ser.

I això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Ara pot contestar.

EL SR. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE
PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Rubén Comas Forgas):

Vaig un per un, eh? Al voltant del ciberbullying, doncs tot
just ara hem acabat un estudi sobre ciberbullying, i tot just ara
vull dir que les dades s’estan tabulant i s’estan posant en un
programa estadístic. Pel poc que hem pogut veure, i el que estic
avançant que quedi en petit comitè..., hi quedarà, no?, hi
quedarà, puc...

(Remor de veus)
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No, a veure..., les dades de les quals disposam indiquen que
és un fenomen, que és un fenomen problemàtic i que estam una
altra vegada -si sempre emprava aquest element de comparació
d’altres països- doncs als llindars d’altres països de referència.
Per tant el ciberassetjament és un tema clau i és un tema força
important, i jo quan els comentava que els menors han optat o
tenen el potencial actiu dintre la xarxa té a veure sobretot amb
aquest tipus de coses. 

I jo personalment em qüestion moltes vegades aquesta
necessitat d’exhibicionisme dels menors davant la xarxa, és a
dir, aquesta incapacitat de tenir la pròpia intimitat. Avui en dia
el que agrada és que et facin fotos o fer-te tu mateix fotos,
penjar-les perquè tothom les pugui veure i que tothom pugui dir
el que fas i el que no fas, i al Facebook a tothom li encanta
penjar les noves fotos al Facebook i veure de qui ets amic i de
qui no ets amic, i què has fet i què no... Vull dir, jo no ho sé,
aquesta necessitat d’exhibir-se jo molt bé no sé a què obeeix, no
sé si és que són les noves tecnologies que provoquen amb les
noves possibilitats això o que és una necessitat que hi ha i que
a través de les noves tecnologies s’alimenta, no sé si hi ha un
determinisme tecnològic o un determinisme humà que du a
aquest tipus de situacions, no?, no ho sé. No ho sé. 

Ara bé, és un fet i és molt clar i encara més -i aquí és on veig
un gran problema-, no és només que hi hagi assetjament, que
assetjament n’hi ha hagut sempre, segurament en menor mesura
que ara, sinó que el fet ja no només és pegar una clatellada al
company, sinó que això si està enregistrat pel meu mòbil i si el
puc penjar a internet, després la mofa encara és més gran,
perquè és clar, abans l’assetjament era puntual, durava el
moment en què et pegaven la clatellada i els cinc minuts després
que et podies sentir molt malament. Ara bé, avui aquest moment
perdura en el temps perquè això queda penjat en una pàgina web
i cada minut de la teva vida et poden recordar que et varen pegar
una clatellada al cap. Això et pot fer sentir pitjor, però també, a
qui t’ha pegat la clatellada, el fa sentir millor perquè durant tota
la seva vida podrà recordar i podrà veure com va pegar una
clatellada a l’empollón de la classe o el que sigui no?, perquè els
elements han canviat poc. 

Els elements de justificació del perquè pegues una clatellada
a un i no la pegues a un altre són els mateixos de sempre, són
elements dintre de classe, d’una comunitat i són elements que
tenen a veure amb intentar reforçar segons quin tipus d’actituds,
el lideratge, etc. Per tant, això no ha canviat. El que sí ha canviat
és la perillositat del fet que quan es té gravat, quan es té hostejat
a qualsevol lloc, això es una cosa que mai no s’acaba. És aquí
on rau un perill molt important i és un tema al qual, crec que des
de les institucions, des dels colAlectius implicats que siguin els
professors, que siguin els pares i les mares, etc, crec que és un
tema que haurem de posar en algun moment damunt la taula i
adoptar mesures que crec que són urgents, mesures, crec que...
molt en la corresponsabilitat. Corresponsabilitat entre tots els
elements que hi participen perquè és clar, els pares i les mares
tenen una responsabilitat sobre l’actuació del seu fill o de la
seva filla i moltes vegades el que passa és que aquesta no
sorgeix. 

Després hi ha una altra qüestió, una qüestió bastant més
general i aquest és un plantejament meu molt personal, que avui
dia els menors sembla que només tenen drets. Els menors no
tenen deures avui dia. Jo tenc dret a això, tenc dret a això i tenc
dret a això, però deures en tenen molts pocs. No els demanem
deures perquè no, no, no, no. A mi, de veritat, som pedagog i el
que dic va en contra de totes aquestes tradicions pedagògiques
i tampoc no vull donar la sensació que sigui un bàrbar i que
cregui que la letra con sangre entra ni molt manco. Ara bé, sí
que vàrem passar d’una pedagogia preconstitucional en la qual
la letra con sangre entra a una pedagogia postconstitucional
fruit de la generació baby boom en la qual no, el nin ha d’estar
en una situació que sempre ha de tenir drets i ha d’estar emparat
i és veritat, però tampoc no ens hem d’oblidar que, com a
element de la societat, perquè si no, el ficam fora de la societat,
té també uns deures i aquests deures, escolta, si tu pegues a un
nin, el graves, el penges a internet i no sé què més, escolta: tu i
els pares teniu una responsabilitat sobre aquest acte. Moltes
vegades em dóna la sensació que això està com una mica difós
i es fan les coses i no passa res, d’acord?, però bé, és una
qüestió molt personal que tampoc no sé...

Quan al tema de la normativa digital, evidentment hi ha una
fractura digital i evidentment també li don la raó en el sentit que
segurament a mesura que noves generacions vagin essent pares
tendran un major coneixement de la xarxa i també tendran una
major capacitat d’interacció i de no fer aquesta deixadesa de
funcions, però bé, en aquests moments aquesta és una realitat.
La realitat és que internet moltes vegades ens fa de cangur i això
és un perill sobre el qual cal alertar i sobre el qual cal estar, com
a mínim, atents. 

Front a això, solucions moltes vegades, un té fill i no li
demanen carnet per tenir fills, però a vegades consider que sí
que la pedagogia i la formació i la instrucció per part dels pares
crec que és molt important. Hi ha exemples que són
interessants, que tenen a veure amb escoles de pares per a
utilització de les tecnologies on el professorat han estat els nins
i han funcionat molt bé, són experiències molt reduïdes, són
experiències que no se n’han fet massa, però són experiències
que han funcionat molt bé perquè realment el coneixement que
tenen, ja només pel número d’hores que hi passen davant i per
allò que els interessa, els nins o els menors de les tecnologies de
la informació són, en la majoria de casos, majors de les que
puguin ser les que tenguin els pares.

Per tant, crec que en aquest sentit sí que és necessari
fomentar més implicació, fomentar més compartir. Crec que
aquesta visió en què cada un està tancat a la seva habitació fent
les seves coses és perillosa. Crec que front a això l’ideal és que
internet o les tecnologies siguin un element més de socialització
intrafamiliar, no només exofamiliar, d’acord? 

Després ja, al voltant del tema de l’autoregulació i la
coregulació.. L’autoregulació, la veritat és que va començar
d’una manera molt forta, fins i tot va començar amb les
companyies que venien productes pornogràfics per internet i el
que se’ls feia era demanar-los que posassin una etiqueta que
digués que aquella pàgina no era apta per a menors de 18 anys
i fins i tot demanaven “quina és la teva edat?” o “quin anys vas
néixer?” i si tenies més de 18 anys ja t’hi deixava accedir, era
una beneiteria perquè si vull accedir a una pàgina web no posaré
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que tenc menys de 15 anys i si ho pos i veig que no em deixa
entrar, la segona vegada ja posaré que en tenc més de 18.

Per tant, aquesta manera de funcionar s’ha provat que no ha
acabat de funcionar del tot perquè també hi ha un altre element
que no hem d’oblidar. Hi ha teòrics que parlen que, per exemple
si ara ens centram en aquest cas que és molt puntual, però bé, el
tema de la pornografia sempre va molt lligat a internet i va molt
lligada i té cert sentit que hi vagi molt lligada perquè hi ha
teòrics que parlen que internet no seria el que és avui dia si no
hagués estat pel món de la pornografia. La pornografia ha estat
el principal element o la principal indústria que ha impulsat els
principals canvis. Els primers vídeos que es varen penjar a la
xarxa varen ser vídeos pornogràfics. Passar dels vídeos
pornogràfics a internet al mòbil ha estat tot tecnologia que
moltes vegades ha estat impulsada i pagada per empreses
pornogràfiques. Per tant, bé, és una realitat que tenim i també
hem de ser capaços... 

Per tant, l’autoregulació no ha funcionat del tot i aquest
element de coregulació.., a veure, en l’exemple de coregulació
que comentava d’Austràlia té tres grans potes. Una pota és la
regulació pròpia en la qual es varen asseure el Govern, es varen
asseure les indústries i els agents implicats i es varen asseure
associacions de pares, de mares, d’usuaris, etc., i d’aquí varen
treure una regulació. La segona de les potes té a veure amb, a
partir de finançament públic i privat, dur a terme campanyes de
sensibilització i de formació, és la segona de les potes, però
finançament públic i privat, es varen crear consorcis, es varen
crear entitats que el que fan és anar a les escoles, parlar a les
escoles, tenir..., fins i tot es finança una assignatura per a les
escoles a la qual s’ensenya a utilitzar internet d’una manera
responsable i segura, etc.

La tercera de les cames, és la cama que -ja els ho va contar
el Sr. Valverde- no va sortir tan bé. És aquesta cama que va
intentar posar filtres tecnològics a la utilització d’internet, però
més o manco va anar per aquesta triple via. 

De tot el que he pogut veure, és el que millor ha funcionat,
malgrat la història del Sr. Valverde, no l’hem de perdre de vista,
però bé, a mi, la que més m’interessa és aquesta segona part. La
segona part a la qual s’han creat entitats, s’han creat consorcis
als quals, mitjançant una cooperació forta que al cap i la fi els
doblers damunt la taula, es duen a terme iniciatives com puguin
ser aquesta, per exemple, que l’alumnat de primària d’Austràlia
té una assignatura que té a veure amb l’ús responsable de la
xarxa i això està pagat en part per la iniciativa privada i en part
per fons públics. Per tant, em semblen idees que poden ser
positives, no?

No sé si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Comas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Comas per assistir a
aquesta sessió d’avui d’aquesta comissió. Compartesc al cent
per cent la seva visió pedagògica, és a dir, estic al cent per cent
d’acord amb l’argumentació que ara comentava vostè. Crec que
en aquesta comissió hem tractat el tema dels menors des de
diferents aspectes com el marc legal, com els delictes
informàtics, com els drets dels menors i ens faltava aquesta
visió precisament educativa de la qual avui hem pogut parlar
una mica sobre la influència de les tecnologies de la informació
i la comunicació. Em nego -si em permet la presidenta- a parlar
de noves tecnologies perquè no ho són. Són tecnologies que
estan immerses en la quotidianitat nostra i que per tant són les
tecnologies de la informació i la comunicació d’avui.

Crec i extrec de tota la seva intervenció una conclusió, és a
dir, hem de tenir molt clares i molt marcades les metodologies
a l’hora del treball des de l’escola, des de l’àmbit familiar i des
de l’àmbit... formal, tal vegada més des de l’escola i desprès
també des de l’àmbit legislatiu per saber com afrontar aquest ús
i que l’educació en l’ús pugui preservar els menors d’un abús.
Crec que això és el fonamental. Trobar l’equilibri entre la
integració d’aquestes tecnologies dins la vida quotidiana nostra
i com vostè deia amb l’exemple de quin problema sorgia a un
pare quan arribava el nin de l’escola i el trobava davant
l’ordinador, quan s’estava socialitzant amb els seus amics que
havia tingut a l’escola, quan el pare fa vint anys feia el mateix
anant al carrer. És a dir, és un exemple molt clar de com
l’element és el mateix, però canvia la ubicació i canvia el mitjà.

El que sí m’agradaria és tenir en compte l’estudi que fèiem,
Xarxa Segura. Vostè feia un estudi entre una pinça molt ampla
entre els 6 i els 14 anys i una molt reduïda entre els 15 i els 16.
És clar, dins la pinça tan ampla podem trobar molts d’aspectes
i vostè feia referència a l’ús del telèfon mòbil, és un percentatge
bastant elevat, ho consider des del meu punt de vista, però que
tal vegada es pot focalitzar dins una pinça més centrada entre els
10 i els 14, no ho sé. És una afirmació que vull exposar aquí
perquè crec -i em sorprèn evidentment-, però crec que també ho
hem d’entendre com una dinàmica habitual. 

Ja per acabar, vostè parlava de l’element socialitzador.
Evidentment, estic totalment d’acord que, si no hi ha deures i si
no hi ha uns drets, el menor, l’infant, els pares, l’adult, qui sigui
no està socialitzat dins la nostra -malgrat, hi torn a insistir-
societat, no? Crec que això és fonamental i crec que sí ens
ajudarà aquesta intervenció a tenir una cosa en compte -torn a
insistir- és a tenir aquesta vesant educativa molt present.
Aquesta vesant educativa que ens pugui ajudar a oferir recursos
i a cobrir les necessitats reals no tan sols dels menors, sinó
també dels pares perquè aquesta fractura digital existeix, és una
realitat i crec que és feina de tots intentar donar un màxim de
confiança perquè aquesta fractura sigui la menor possible. Això
és una cosa, que estic segur que ho curaran els anys. És una cosa
cent per cent segura.

Res més, vull agrair-li molt la seva intervenció i demanar-li
si em pot respondre a aquest petit dubte.
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EL SR. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE
PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Rubén Comas i Forgas):

Sí, gràcies. Quant al tema de les pinces, sí, hi ha un aspecte
metodològic de l’estudi que li he comentat abans. Evidentment,
no tenim dades que puguin dir que els de 6 fan això i els de 10
fan allò altre. No les tenim perquè estadísticament no són
significatives, no podem. Podem dir que sí, que els de 6 fan...,
tenen menys telèfons mòbils que els de 14, d’acord?, però no ho
podem quantificar d’una manera exacta perquè les diferències,
la correlació estadística no és significativa entre uns i altres, per
tant del que parlam és de dos grans blocs.

El que sí m’agradaria contar-los és que el primer estudi que
vaig fer, que vàrem fer aquí amb la Universitat, amb el grup del
qual form part fa uns..., 2004. El 2004 vàrem fer un estudi
centrat només en el municipi de Calvià i quan vàrem fer l’estudi
centrat en el municipi de Calvià no ens vàrem ni plantejar
demanar a nins de 6 anys -i estic parlant del 2004, fa cinc anys-
si empraven o no empraven internet perquè llavors -i encara que
sembli que fa dos dies- no..., és que no hi havia possibilitat de
fer aquesta pregunta perquè pràcticament era una cosa que ni es
feia, no? Del que sí que ens adonam és que ara cada vegada, a
internet, s’hi accedeix amb menys edat, cada vegada..., ja ara és
als 6 quan sembla que les coses ja comencen a ser un fet natural.
A Estats Units ja hi ha estudis que comencen a analitzar-ho des
dels 3 i des dels 4 anys, i als 3 i als 4 anys ja es comença a tenir
mòbils i les companyies de mòbils també ja fan mòbils adequats
per a 3 anys i per a 4 anys, i per a 5 anys i per a 6 anys, que
sortiran ja mòbils que duran bolquers, però aquest és un fet. 

Cada vegada s’hi accedeix amb una menor edat, a les
tecnologies. Ja els ho dic, fa cinc anys no ens vàrem ni plantejar
demanar-ho a nins de 6 anys perquè ens pensàvem que era una
burrada demanar-ho a nins de 6 anys i ara els dic que si l’any
que ve tornam a fer un altre estudi segurament ja haurem d’anar
fins i tot als de 5 anys, perquè és el que ens trobam. 

Aquest és un fet i un element de referència. És un element
de referència en el sentit que, és clar, si tu fas deixadesa de
funcions quan el teu nin té 14 i 15 anys i accedeix per primera
vegada a la xarxa, bé, tu ja has tingut allà 14 anys abans que, per
molt malament que ho hagis fet com a pare, bé, aquests 14 anys
si no has estat un cas perdut qualque cosa hauràs pogut fer feina
amb el teu fill. Ara bé, si ara ja des que en té 6 i des que en té 5
es fica dins l’habitació i fa per internet el que hauria de fer amb
tu, és clar, cada vegada estam reduint més l’espai d’interacció,
cada vegada estam reduint més l’espai de pares com a pares,
no? 

Per tant, a això, hi hem d’estar atents, hem d’estar atents a
aquests tipus de coses i a veure, supòs i estic convençut que
aquesta no és la realitat de les persones que es troben a aquesta
sala, però la realitat de les persones que es troben a aquesta sala
no és la realitat de la nostra societat. A mi, si m’ho permeten i
encara que això quedi al Diari de Sessions, a veure -i no vull
semblar el que no som-, però la societat que tenim és una
societat de Homers Simpsons, i hem de ser molts conscients
d’aquest tipus de coses... No, és clar, a veure... i és una
exageració, però moltes vegades el que hi ha en aquesta sala no
és un reflex del que hi ha a la nostra societat.

El que hi ha a la nostra societat són altres coses, d’acord?, i
segurament si tothom tengués l’interès de les persones que hi ha
a aquesta sala el món no seria el món que tenim, seria un altre
tipus de món, segurament molt millor del que tenim, però bé, la
realitat és aquesta. La realitat és això. 

Li don tota la raó que mitjançant l’estudi no es pot concloure
si exactament els de 6 anys fan això o si els de 6 anys fan allò
altre. Sí que es veu que entre els dos blocs que tenim hi ha
diferències i que són diferències significatives. Són diferències
no significatives només des d’un punt de vista del que fan o del
que deixen de fer, sinó que també són fruit d’un procés de
maduració i d’un procés lògic de maduració i crec que fins i tot
és necessari no? Crec que quan un té 16 anys, si des dels 5 anys
que va començar a entrar a internet, als 16 anys se li fica
l’ordinador a la seva habitació, no tenc res a dir, al contrari, crec
que és positiu. Crec que quan té 16 anys ha de tenir el seu espai
d’autonomia, ha de tenir la seva llibertat, ha de tenir el seu espai
perquè bé, un creix i s’ha de separar del seu nucli familiar, ara
això és ben normal i és positiu, ara bé, si això comença als 5
anys, problema. Si això comença als 5 anys, problema. És aquí
on crec que s’ha de fer pedagogia i s’ha de fer incidència. Per
tant, més o manco jo no sé si li he contestat o...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Comas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar dar la bienvenida
al Sr. Rubén Comas Forgas, ha sido muy interesante, la verdad
es que si muy importante han sido las comisiones anteriores con
la presencia de diferentes conferenciantes no mucho menos lo
ha sido la suya, lo tengo que decir, está siendo esta
comparecencia muy ilustrativa y muy importante para los
analfabetos digitales que en una palabra nos consideramos
algunos con respecto a nuestros hijos, los menores. 

Como fuente de documentación, y casi nos tendríamos que
plantear el nombre de los derechos de los menores ante las
nuevas tecnologías, como dice, me ha convencido, estas
tecnologías ya hace mucho tiempo que están con nosotros y sin
embargo no sé si es que hemos pasado un poco o qué, pero
realmente no estamos demasiado inmersos en ellas muchos de
nosotros. La mayoría de los estudiantes universitarios tienen en
sus manos una herramienta extraordinaria para buscar
información, herramienta que por otro lado necesita aprendizaje
para usarla bien, creo yo, y en este sentido me gustaría hacerle
una pregunta, ¿usted cree que el profesor enseñará a los
alumnos a manejar la herramienta o en este caso la herramienta
manejará al profesor un poco?, porque la mayoría de los
alumnos, según he visto en la estadística, han aprendido a
manejar internet de una manera autónoma y sólo ha sido un 3,8
a través de la escuela o de la universidad.
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Si a lo largo de la historia los métodos de enseñanza han
venido cambiando indiscutiblemente en la actualidad están
creciendo a una velocidad extraordinaria y la sensación,
además, es que quizá no lo han hecho al ritmo que toca, por lo
menos nos hemos quedado atrasados algunas generaciones. Que
los alumnos estudien y busquen información a través de internet
es inevitable y creemos que es muy bueno, pero no toda la
información es buena y correcta, tampoco. Mi pregunta al
respecto sería, ¿qué entiende por una utilización eficiente y
responsable de los alumnos? ¿Cree que una asignatura del
futuro podría ser cómo usar bien internet?, ¿cree usted que el
uso académico de internet sirve para que el alumno estudie de
una manera más eficaz?, ¿cree que és más ameno? Y por último,
¿cree usted que el uso de internet, la facilidad de acceder a
cualquier materia, terminará un poco con la creación y el
ingenio que conocemos ahora, que tenemos por normal?

Me quedo con dos cosas de las últimas que ha dicho que es
con la formación desde el principio y campañas de
sensibilización al respecto. Estoy convencida de que igual que
se están usando campañas para llegar a la población se podría
hacer mucho más desde las administraciones en este campo,
muchísimo más de lo que se ha hecho. Por otro lado, también
me ha gustado mucho de ver como a un canguro internet, yo
también lo creo, creo que hay mucha dejadez de
responsabilidades y también mucho complejo con respecto a los
padres de los hijos y las tecnologías, ya no me atrevo a decir
nuevas tecnologías, ¿no?, sino tecnologías de la información. Y
con esto me quedo, felicitarle otra vez por su comparecencia,
muy interesante y nada más, agradecérsela.

Muchísimas gracias.

EL SR. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE
PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Rubén Comas i Forgas):

Gracias a todos ustedes. La información sin procesamiento
no es conocimiento, por tanto, si la información no va
acompañada de un procesamiento nunca va a generar el
conocimiento, va a ser un libro de texto que vamos a tener en
una estantería, pero no va a pasar más allá. Creo que debemos
ser conscientes de eso. Internet puede albergar tantos
documentos, tantos textos, tantas líneas, tantas palabras, tantos
poemas tan bonitos como existen, pero como no seamos capaces
de entenderlos, de leerlos, de procesarlos y de asimilarlos y a
partir de ahí generar nuestro propio conocimiento de poco o
nada va a servir. Por tanto, esa es una de las máximas. 

Debo decirle que ese problema es un problema acuciante y
muy serio, muy serio en el sistema educativo, si nosotros lo que
pretendemos en el sistema educativo es incorporar las
tecnologías para apoyar nuestra función docente, a mí me da la
sensación que no lo estamos consiguiendo, no lo estamos
consiguiendo tanto como pudiéramos. Le voy a poner un
ejemplo. A nosotros en la Universidad de las Islas Baleares, en
la facultad a la que yo pertenezco, vamos a empezar el próximo
año, aprovechando que empieza Bolonia, aprovechando este
momento que para unos tiene connotaciones muy negativas,
para otros muy positivas, yo me quedo en el punto medio si me
lo permiten; aprovechando que empieza este nuevo momento en
la historia de la universidad hemos optado por incorporar, ya
que se nos dio la posibilidad a través del Ministerio de

Educación y Ciencia, de incorporar una nueva asignatura y es
una asignatura que tiene que ver con las estrategias de
documentación académica y está basada en los principios de la
alfabetización informacional. 

Tiene que ver, precisamente, con ese punto que yo le
comentaba al principio, sin un procesamiento adecuado de la
información, de aquello que nosotros tenemos a nuestro alcance
ya no sólo es que sepamos localizar la información, que es lo
que yo le comentaba antes, que si centramos y únicamente
monopolizamos nuestra tarea de búsqueda ciñéndonos a lo que
nos dan los diez primeros resultados de Google, si internet nos
posibilita tener casi 360 grados de visión, si miramos sólo las
diez, vamos es que estamos no reduciendo es que estamos
cegándonos, estamos absolutamente cegándonos. Nosotros,
desde nuestro departamento, desde nuestra facultad, optamos
por esa posibilidad y el año que viene va a haber una asignatura
en la cual desde el primer curso los estudiantes de la Facultad de
Educación van a tener la posibilidad de conocer maneras,
estrategias, para poder documentarse, pero, aun
documentándose, vamos a estar en las mismas si no somos
capaces de esa información procesarla y generar conocimiento
a través de la misma, si somos capaces de localizar información
que es interesante, que es rigurosa, que es fiable ya no
tendremos este problema que usted comentaba muy
acertadamente, si nuestro conocimiento está en información que
es sesgada, información que no es veraz, información que puede
inducirnos a error pues como leamos eso si nosotros generamos
nuestro conocimiento a partir de eso estamos intoxicándonos a
nosotros mismos. 

Por tanto, ya no es sólo que eso se haga bien sino qué
hacemos luego con lo que encontramos y ahí creo que es uno de
los grandes problemas. A mí me da muchas veces la sensación
que hemos caído, en cierta manera, en un momento social,
histórico que es la sociedad de la reproducción más allá de la
sociedad de la producción. Muchas veces uno analiza discursos,
uno analiza maneras de hacer y lo ve uno también con sus
estudiantes, nos hemos metido en el mundo en que lo que
hacemos es replicar una y otra vez, una y otra vez lo mismo, y
eso está bien hasta cierto punto porque si eso no nos lleva a
mejoras, si eso no nos lleva a ver las cosas de manera diferente
poquitos sacamos. Yo les puedo decir que la universidad ..., una
de las cosas que más me asusta es este tipo de cosas, hemos
caído en la situación que a mí me desagrada muchísimo de ver
la educación como un resultado, de ver que yo entro en la
carrera equis para obtener un certificado y con este certificado
voy a optar a una posición en el mercado laboral, y eso está
bien, pero debería haber algo más. No sólo quedarnos en eso. La
educación debería ser algo más, no sólo eso. No diré que la
culpa de todo ello sea de las tecnologías de la información y de
la comunicación, en absoluto, no estoy diciendo eso, pero parte
de culpa en esa nueva situación creo que sí que tienen. 
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Sí que creo que internet bien utilizado puede facilitar y
puede hacer el aprendizaje más ameno. A mí hay una cosa que
me encanta y es que en los últimos años cada vez más y más
estudiantes se presentan a la clase con el ordenador y uno le va
explicando lo que le tiene que explicar y ellos están atentos y en
el momento en que tú te equivoques con algo te lo pueden decir
porque yo les explico la revolución francesa, cómo se dio y
cómo no se dio y qué consecuencias tuvo, y ellos pueden estar
al mismo tiempo mirando también cosas que tengan que ver con
eso. Por tanto, también ha cambiado la función y el rol del
profesor, no todo el conocimiento recae en nuestras espaldas -
como docente estoy hablando ahora-, sino que nosotros lo que
tenemos que hacer más que nada es hacer de guía y mostrar un
poco el camino y mostrar un poco la dirección, pero luego todo
lo otro que está por al lado no cae sólo en nuestras espaldas, el
conocimiento no está únicamente asentado en la parte del que
habla y los otros están escuchando y ahí se acabo la historia,
sino que la cosa ha cambiado y eso es un elemento positivo,
positivo si es bien utilizado.

El hecho, única y sencillamente, que a mí a veces me parece
que sucede en todo el sistema educativo, de dotar con
infraestructuras, con recursos a las escuelas no es sinónimo de
sociedad de la información y del conocimiento. Tenemos
ordenadores fantásticos, tenemos las mejores conexiones, todo
lo que queramos, ahora bien, si nosotros, como docentes, como
integrantes del sistema educativo, no somos capaces de poner
eso en positivo y que todas esas cosas que ahora le estaba
comentando de que la información seamos capaces de hacerla
ver y mejorar las maneras y las estrategias para que esa
información se torne en conocimiento, ya podemos tener todos
los ordenadores del mundo y las mejores conexiones que creo
que no habremos avanzado mucho o no habremos avanzado
todo lo que podíamos avanzar. Tampoco no quiero dar yo aquí
una visión apocalíptica, catastrófica ni pesimista ni nada de eso,
pero creo que sí que debemos, al menos, pensar acerca de ese
tipo de cosas porque sino no sé, a mí la verdad hay situaciones
que uno ve en este entorno que no me parecen positivas, no me
agradan tanto como me gustaría que pudieran ser.

Bueno, no sé si con esto ya se acaba, ... ¿sí? Pues nada,
muchísimas gracias, como ven soy totalmente neófito en estos
quehaceres y ara tampoc no sé perquè m’he posat a parlar en
castellà. Bé, moltíssimes gràcies per la seva presència i esper,
sobretot, no haver-los avorrit massa, això ja seria la primera
de les meves pretensions i segon, si qualque cosa, encara que
sigui poc del que jo hagi pogut dir els hagi pogut interessar jo
ja estic més que satisfet i moltíssimes gràcies per la seva
presència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Comas. De totes maneres encara tenim
un torn de paraula per si qualque diputat o diputada vol fer
alguna pregunta. El Sr. Costa, no? Endavant.

EL SR. COSTA I SERRA:

Molt breument, però és que si no feia el comentari semblava
que em quedava malament i, per tant, ja han parlat tots els
portaveus, però volia fer una pregunta a partir d’una reflexió
molt petita. Duim ja ara moltes o bastants compareixences i
escoltar els diferents ponents que heu intervengut, evidentment
hi ha plantejaments diversos i contraposats, però sense voler fer
massa d’enfant terrible, em fa la impressió que parteix de la
base que els drets dels menors evidentment qualsevol legislació,
qualsevol cultura, els ha de protegir, però també tenc la
impressió que darrera d’aquest debat moltes vegades en duim un
altre que és la por dels adults davant d’una nova cultura que és
la cultura digital i que ens crea temors i pors i per això la volem
controlar. Evidentment he d’acabar fent una pregunta i qui fa
l’exposició ets tu, per tant, la pregunta la faré, és a dir, he vist
diferents exposicions d’autoregulació, de coregulació i altres de
donar canya perquè s’ha de donar canya. La qüestió és, no
hauríem de limitar, com es limita a la vida real, si val
l’expressió, la vida física, el món virtual, deixar-ho bàsicament
per quan es contravé l’ordenament jurídic, penal i no voler
traspassar molt més l’àmbit moral per moralitzar tot el món
virtual? 

Aquesta és una reflexió, perdó, sembla una mica l’aspecte
més filosòfic de la qüestió, però aquí ve la segona reflexió que
volia fer, abans li ha fet la meva companya i amiga del costat,
m’ha impressionat el final que has dit que és veritat que
independentment que fossis comunista, socialista o de la
Falange, passant també pels del PP, vull dir, venim d’una
generació, d’una cultura, catòdica i, com ho expressaves tu,
d’un funcionament de mecanismes i evidentment hi ha tota una
transformació del que és el món, la societat, els valors i l’ètica
que són molt diferents, i probablement ens ha faltat o ens falta
el debat de l’ètica i de la moral respecte del món d’internet, tal
vegada ara té un altre nom, en el segle passat li dèiem ètica i
moral, però això és un referent universal en la història que
probablement no tenim i que si ens poséssim a compartir
intergeneracionalment els valors de l’ètica i la moral tal vegada
arribaríem a punts connexos. 

Amb això vull dir que molts d’adults quan parlen de les
pors, del que volem limitar pens que el sexe no s’ha de limitar,
per exemple, el que s’ha de limitar és la prostitució, el món
delictiu, per això tal vegada ens faltaria posar un debat ètic amb
relació a això, perquè veuríem -i aquesta és la reflexió que faig
i si d’un cas em corregeixi, que no em dol-, però crec que també
estam passant a un moment on hi ha un canvi cultural molt
important en valors ètics i que la gent, entre cometes, que es
consideri o ens considerem majors, posam impediments. 

I acab. Amb una televisió, encara que tengui el canal plus i
tots els canals, bàsicament l’únic temor és aquell canal, que crec
que el posen el divendres o el dissabte, l’XX. Però evidentment
hi ha un debat moral que és molt més complicat perquè rere
aquesta pantalla d’internet no n’hi ha. Jo sí que som molt
partidari de la corresponsabilitat, de l’autoregulació i
coregulació i pens que seria absurd que transgredíssim, fins i tot
legislativament, el marc legislatiu que dugués a components
excessivament morals dels quals hem defugit quan s’han fet
legislacions penals o d’altres característiques que hem tengut,
pens els legisladors, una virtut de fugir, de fer massa moralitat,
i pens que seria bo que els plantejaments no fossin
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excessivament moralistes. Perdó per la petita reflexió, però la
volia llançar.

EL SR. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE
PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Rubén Comas i Forgas):

Estic completament d’acord, és a dir, primer amb el sentit
que hem de ser conscients que vivim un moment de canvi
fonamental, si d’aquí 500 anys s’analitza la història hi haurà un
apartat fonamental que tendrà el mateix valor que hagi pogut
tenir l’invent de la roda, la revolució francesa i els grans
moments de la història, i hi haurà un altre moment de la història
que serà el moment del que varen ser les noves tecnologies i les
tecnologies de la informació i del coneixement. Estic convençut
que estam en un procés de canvi i en un procés de canvi molt
fort i molt significatiu, no? Per tant, davant de qualsevol procés
de canvi revolucionari, hi ha com a mínim dues visions, una que
és aquesta que intenta controlar el màxim el canvi perquè el
canvi no m’influeixi massa, i l’altra que diu que no, que el canvi
ha de rompre amb tot.

Jo no estic d’acord ni amb una ni amb l’altra, en el sentit que
jo crec que la pròpia filosofia d’internet, l’esperit que té és molt
bo en tots els aspectes, en el sentit de -repetesc- la capacitat
d’intercanvi, de generar, des del punt de vista de posar tots en
comú, de construir a través de tots, perquè això és al cap i a la
fi una xarxa, no es tracta d’altra cosa. A mi me pareix i el
processos fins i tot democratitzadors que es poden instaurar a
través d’aquestes tecnologies i les maneres de fer, em pareixen
fantàstics. Ara bé, sense voler caure en moralitats, jo estic
totalment d’acord que no s’hi ha de caure, sí que hi ha segons
quines coses que a mi personalment no m’acaben de plaure. I
sense voler fer moralitat, es podrien arbitrar maneres de fer que
fossin més productives i més beneficioses per a tots. És l’únic
que vull dir. No vull dir que s’hagin de fer ni d’una manera ni
d’una altra, però millorar segons quins aspectes, com pugui ser
l’aspecte de la informació, com pugui ser l’aspecte de per què
empram aquesta informació, no per adoctrinar, al contrari, no
estic parlant d’això, però crec que si no som capaços de fer que
siguin els propis usuaris els que generen el coneixement, els que
generen el seu propi coneixement, caurem en l’error que
acabaran adoctrinats per altres. M’entenen un poc la visió?

Per tant, totalment d’acord amb la visió que vostè dóna de
què estam en un moment de canvi transcendental i que moltes
vegades un està en aquesta situació i no se’n tem. Segur que els
que tallaven caps amb la guillotina i prenent La Bastilla, no se’n
temien que això era un canvi bestial per al futur de la nostra
civilització. Segurament a nosaltres ens està passant el mateix,
no ens adonam que amb el blog que estam fent nosaltres i les
noves maneres de relacionar-nos, estam canviant la història de
la humanitat i mai no tornarà a ser el que ha estat. Però sí que hi
ha certes coses que no crec que tampoc la sobrelegislació no
funciona, jo crec que ja hi ha una legislació prou clara i que la
legislació que serveix per fora d’internet, també hauria de servir
per a internet. Ara bé, hi ha segons quins tipus de coses
d’internet que no es poden controlar de la mateixa manera que
es podrien controlar fora. Per tant, crec que l’equilibri que jo
abans els comentava entre els drets fonamentals, els drets
fonamentals de la gent, dels humans i els drets fonamentals de
les tecnologies de la informació, jo crec que s’han de posar en

una situació d’equilibri i que cap de les dues no estigui per
damunt de l’altra.

No sé si és suficient. ¿Si?, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Comas. Amb això ja s’esgota l’ordre del
dia. Li agraïm la seva presència, crec que una de les conclusions
importants és que en comptes de noves tecnologies,
començarem a parlar de tecnologies de la informació i
comunicació.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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