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Els pares espanyols subestimen
el risc d'internet per als seus fills
ODos de cadatres
progenÍtors de nens
assetjats a la xarxa
desconeixen elfet
ALBAG.LAGUNA
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ls pares espdnyols subestimen els riscos als quals estan exposats els seus fills

al connectar-se a internet.
majoria dels progenitors de nens
que han vist, han enviat o han rebut imatges sexuals, han sofert assetiament cibernétic o han conlactat amb desconeguts a través de la
La

OEls expeds
aconsellen que els
adults usin I'ordinador
amb els nois

seva habitació. L'infonne indica que
I'ús principal de Ia xilnil ent re elsjoves és fer les tasques escolars i que
molt pocs (amb prou feines un 4%)

espar.
La investigació, portada a t€rme
per la Universitat del Pais Basc (UPB)

fan una utilització abusiva de l'ordinador, entesa com la que fa perdre un apat o hores de son per con-

la London School ofEconomics en
col laboració amb la Unió Europea,

nectar-se.

a

poden trobar. Recórrer a uresures
restdctives pot eütar els perills, pe
ró també limita I'aprenentatge dels
xavals i pot arribar a excloure'ls del
séu cercle sociab, va explicar ahir
Miguel Angel Casado, un dels investigadors del projecte.
Encara que els primers passos en
el nón cibernétices fan cadavegada
més aviat (als 7 anys) i es dedica cada
vegada més fcrnps a navegar (77 minuts diaris, enfront dels 88 lrabituals a la resta del continent), el certés
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MENYS OUE EN
PAISOS

i f¡nforme revela que Espanya
és entre els pa¡isos en els quals
els més petits són menys
presents a les xarxes socials.
Aixd no s¡gn¡fica que en s¡guin
pocs (a prop del 4OYo dels nens
d'entre I i 13 anys posseeixen
un perfil a Tuent¡ o a Facebook),
peró la xifra empetiteixs¡es
compara amb altres llocs
com Holanda, on el 609/0 dels
menors de 9 i 10 anys util¡tzen
hab¡tualment aquest t¡pus de
plataformes,
EIXEMFI.IT EXPONqI'.IC iAL
a No obstant, I'auge d'internet
pemet pronosticar un ¡ncr€ment
exponencial de l'ús d'aquestes
xarxés entre lésfranges méó
curtes d'edat. Per aquest motiu
és important educar-los des
dé petits i dotar-los dl,e¡nes
CR

digitals".
LASOLUCIO: EDUCAH
3 Els mésjoves no posseeixen
la capac¡tatcrít¡ca perpoder
valorar la conveniéncia defenir
un perf¡ltancat en lloc d'un que
sigu¡ accessible públ¡camenL
Els nens de fins a 12 anys
presenten més dificultats per
bloque¡ar correus indesit¡ats
o m¡ssatges d'algú amb qui
no dés¡tg€n estaren contacte
o, simplement, percanviarla
conf¡gurac¡ó de la privac¡tat de
laxaxa soc¡al.

que estem per sota de la mitianá europea en criteris relatius a I'ús de la
xarxa, perd també pel que fa a I'ex-

EDucAcró DrGrrAL // Qu e la

utililzació

d'internet estigui menys estesa que
en altres paisos explica en part els
bons resultats d'Espanya en I'enquesta, pe¡ó, tal com van comentar ahir els responsables de I'análisi, les dades del nostre país són po-

sitives també en comparació amb
d'altres en qué l'ús de la xarxa és similar al nostre, com Romania, que
compta amb una de les taxes més altes d'assetjamenton línei de recepció
¿'imrtspc

diferéncies en funció del sexe
no són gaires, peró I'estudi apunta
que ells es connecten molt més per
jugar, mentrequeelles acostumen a
preferir les plata[ormes de cornunF

amb aquesta última, I'Assoc
Estatal d'Advocats Cristians
sociació UniversitirriaJoves 1

lnfornació Objectiva lorme
¿Quina classe d'¡matg€s sexuals han vist
els menors els 12 últims mesos?

ANYS

-,...' 1t-12 t3-f4 15-16

despullat
Gent practicant sexe
Organssexuals
Sexe amb violéncia
Altres
MITJANA

és una fontd'oporlunitats. El risc és present en tots els aspectes de la vida, és tasca dels pares
i els educadors saber canalitzar-lo¡,
va insistir Carmelo Garitaonandia,
vicerector de la UPB, per a qui I'arribada d'internet a les nostles vides
ha estat (tan rápida, que ningú <es-

tava pleparat] per ensenyar als mes
joves.
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Plataformes a través de les quals el menor
ha pat¡t'bullyng'els 12 últ¡ms mesos
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tres entitats quevxn interpol
quelella el 24 de novenrbre. I
manda s'estén al rector per'l
cedit el local.

En el cas dels
menors que nan
vist ¡matges
sexuals-..

Con a defensa, Bassi va d
rar que va ser una conferi
<seriosa> i que no es r.a brrrl¿

¿ho sabien
els pares?
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En el cas dels
menors que han
tingut experiéncies

de'bullyng'...
¿ho sab¡en
els pares?
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Per accidents ('pop-up')
Per missatgeria instantánia
En una xarxa soc¡al
Per'e*mail'.
Enunxat
En una web de jocs
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Missatger¡a

Enviar
o rebre

un'e-ma¡l'

visitar

fotos, mús¡ca
o vídeos
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SALUT

Sanitat arim;
les dones
a usar el
condó femer
ELPERTóDrco
BARCELONA

iniciativa, denomina(a

I

sanrent Prova'l enfe¡není, insj
qr¡e aquest condó aporta a lt
nes (nés autonomiar que el

culíi, pertant, contribrleix a
mentar el control de la fertil
En el marc d':rr¡uest pla,
presa distribuidora abarati
preu d'aquest anticonceptir
rant sis mesos, i per aixó la
tat costard un euro i 2,5 el pa
de tres (fins ara, el preu era
euros cada condó).AEspanyi
mésalvoltantde l'1% de lesd
utilitzen aquest tipus de pr
vatiu, que té uns ava¡ttatger
va detallar ahir el secletar
Pla Nacional sobre la Sida, Tr
FIernández. Per exemple: e
posar fins a vuit hores abal
I'inici de les relacions i es po
xar a I'interior de la vagina
pt'és de la penetració.
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Veure videoclips

Descarregar un Perf¡l
música o
pel'licules
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la sexualitat.
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Les arrels
cristianes (!'Octi(le nl : Ji'au histl
co¡rbotrc en la qual es va dil
sar de Papa en actitud cdmi(

La
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publici titulada

El Ministeri de Sanitat i el
sell General de Col'legis de
macéutics han llanqát una
panya per animar les espa
Ies a usar el preservatiu fen

rebut missatges
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Pap¡. l.'actor va protagoltit,
6 d'octubre passat una conf
cia organitzada per l'Atene
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En el cas dels
menors que han

3

Activitats dels menors
a internet l'últim mes

cació.
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Lajutge titular ha estinli
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Les

admés a

possible delicte contra els s
ments religiosos, així com <
lúrmnies i injúries, segons I'
ciació Hazteoir.org. Juntar

¿Com han vist els menors els m¡ssatges
sexuals?

posició áls seus perills.

h¿r

católica>.

la

rÉs important que els pares s'hi
impliquin, que utilitzin I'ordinador
amb els seus fills i els expliqrrin qrri

Valladolid

una querella presentada cc
I'actor Leo Bassi i el rectoluniversitat de la ciutat, M¿
Sacristán, a causa d'un esp
cle (blasfemr en el qual I'acl
onofava del Papa i de la re

des de casa seva i que Espanya és un
dels paisos on és menys freqüent
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ELFUTURALES
XARXES SOCIALS

de

Tot aixó nalgrat

tinguin ordinador
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El.iutjat d'instrucció númr

que el 84% es connecten a internet

que els nens

Valladolid
investiga Leo
Bassi perfer
(mofa)) del Pa
11

dels casos (53%).
Poc ús ExcEssru //

Una jutge de

ll

revelaquedos decada tres pares que
tenenfills que han patit assetjalrrent
(el 4% dels nois espanyols enquestats) o han contactat amb estranys a
través d'internet (21%) no en tenen
constincia. En €l cas de menors que
han rebut imatg€s de contingut sexual, el desconeixement patern es
dóna en una mica més de la meitat

xarxa, desconeixen aquests fets. Els
pares saben que els perills existeixen a internet, peró no pensen que
puguin afectar els seus fills- Ho posa de manifest I'informe EU Kids 0nlinc, un estudi que analitza el compoftament i els riscos a qué s'enfronleD els menors europeus d'entre 9
i 1 6 anys quan naveguen pel ciber-
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