[Presentació de l’estudi Seguretat en l’ús
d’Internet dels nois i noies de 8 a 14 anys
realitzat per la Fobsic en col·laboració
amb el CESICAT]1

[Les notes de premsa]
El conseller Jordi Ausàs presenta un estudi
sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels menors
elaborat per la Fobsic i el Cesicat
Dos de cada tres menors entre 8 i 14 anys tenen compte de correu electrònic i
més de la meitat participa a xarxes socials
El 88,2% dels adults explica als menors al seu càrrec la importància de no donar
dades, fotografies o xatejar amb persones desconegudes
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat del
secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha presentat
un estudi sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels menors de 8 a 14 anys, elaborat per
la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) i el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) a Reus, avui 18 de març.
L’estudi, una enquesta presencial realitzada en el marc de la Festa dels Súpers de
2009 a menors de 8 a 14 anys i els adults que se’n farin càrrec, revela que més de la
meitat dels menors enquestats (51,5%) participa a les xarxes socials tipus Facebook i
a serveis de missatgeria instantània com el Messenger. A més, gairebé dos de cada
tres menors (63,6%) té compte de correu electrònic.

La seu del Cesicat
El conseller Jordi Ausàs ha presentat aquestes dades a la seu provisional del Cesicat,
a l’edifici Redessa de Reus. Abans de la presentació, ha visitat les obres del nou edifici
del Cesicat, al Centre Empresarial Innovació i Desenvolupament ubicat al Tecnoparc
de Reus. El conseller ha estat acompanyat de l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el
delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté, i el director territorial de Governació a
Tarragona, Francesc Tarragona.
El Departament de Governació i Administracions Públiques impulsa el Cesicat amb
l’objectiu de garantir una Societat de la Informació segura per a la ciutadania, les
empreses i les administracions públiques. El Cesicat és l’òrgan destinat a executar les
polítiques públiques de seguretat en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la
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comunicació. Donada la seva importància, aquest nou centre implica el Govern, per
desplegar competències en telecomunicacions, modernització de l’administració,
consum i comerç electrònic, i també les administracions locals, la xarxa d’universitats i
el sector privat, a través de cambres de comerç i empreses.
Respostes dels menors
Entre les dades recollides destaca que el percentatge de menors que parla o xateja
per Internet amb persones desconegudes és només del 3,5%. Del 96,5% que diu que
no ho fa, un 81,2% ho fa només amb persones que coneix mentre que el 15,3% ni
parla ni xateja per Internet.
Pel que fa als correus electrònics, un 3,3% dels menors obre els correus de persones
que no coneix, el 15,7% indica que els obre o no depenent del títol, el nom o l’adreça
de l’emissor, mentre que el 74,8% els esborra sense obrir-los. Un 5,5% afirma que no
rep correus de desconeguts o no consulta el correu.
Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors
enquestats afirmen que si es troben amb alguna cosa estranya per Internet ho
comenten o comentarien als pares, el 9,5% ho comenten als amics o amigues, el 5,6%
als germans o familiars i el 3,7% als professors. El 16,5% dels menors enquestats no
ho comenten amb ningú.
En cas que algú desconegut els hi proposi quedar o demani informació personal i
fotografies a través d’Internet, el 9,7% dels menors enquestats no li explica a ningú,
mentre que el 76,6% afirma que ho fa o ho faria als pares, el 8,4% a un amic, el 3,2%
a germans o altres familiars i el 3,2% als professors.

Resultats entre els adults enquestats
Pel que fa a les respostes donades pels adults responsables dels menors, el 29,5%
dels enquestats afirma navegar per Internet amb els menors sempre o gairebé sempre
que es connecten. En canvi, el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho fa mai o
gairebé mai.
Respecte a la informació que donen al menor sobre els riscos d’Internet, el 88,2% dels
adults enquestats expliquen als menors la importància de no donar dades, fotografies
o xatejar amb persones desconegudes. El 63,3% dels adults creu que els menors
estan prou informats sobre aquests riscos.
Respecte al coneixement que tenen de les activitats dels menors a Internet, el 50,4%
dels adults enquestats afirma que els menors al seu càrrec estan donats d’alta a
serveis com Messenger o Facebook. D’aquests, el 76% estava amb ells quan es van
donar d’alta. Per la seva banda, el 45,7% dels adults diu que els menors al seu càrrec
no estan donats d’alta i el 3,2 no ho sap.
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El 54,8% dels adults enquestats revisa habitualment l’historial i els serveis als quals
està donat d’alta el menor, el 26,6% ho fa algunes vegades i el 18,5 no ho fa mai o
gairebé mai.
18 de març de 2010

Seguretat en l’ús d’Internet entre els menors
Enquesta realitzada per la Fundació Observatori per a la Societat de la
Informació de Catalunya (Fobsic), conjuntament amb el Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya (Cesicat) en el marc de la Festa dels Súpers 2009, el
passat mes d’octubre.
En total es van fer 431 entrevistes de forma presencial assistides per ordinador a
menors de 8 a 14 anys i als adults que els acompanyaven.

A. Principals resultats: respostes dels menors
Ús d’Internet







El 91,4% dels menors enquestats fan servir ordinador fora de l’escola.
El 92,1% dels menors enquestats que fan servir ordinadors fora de l’escola fa
servir Internet fora de l’escola.
El 4,2% dels enquestats indica que no està cap o menys d’una hora a la setmana
connectat a Internet, el 56,8% es connecta d’1 a 3 hores setmanals, el 21,8% entre
4 i 6 hores i el 14,8% més de 6 hores. La mitjana d’hores de connexió setmanals
és de 3,85 hores.
El 63,6% dels menors enquestats té compte de correu electrònic.
El 51,5% dels menors enquestats està donat d’alta a serveis com Messenger o
Facebook.

Riscos en l’ús d’Internet






El 3,3% dels menors enquestats obre els correus electrònics de persones que no
coneixen, el 15,7% indica que els obre o no depenent del títol del missatge, el nom
o l’adreça de l’emissor, i el 74,8% els esborra sense obrir-los. Un 5,5% indica que
no li arriben correus de desconeguts o bé que no consulta mai el correu electrònic.
D’entre els menors que disposen de Messenger o Facebook, el 51,4% fa servir el
seu nom en la fitxa personal, el 23,4% indica que fa servir el seu nom una mica
canviat, i el 23,4% fa servir un nom inventat o nick.
El 3,5% dels menors enquestats afirma parlar o xatejar per Internet amb persones
desconegudes, el 81,2% indica que no parla o xateja per Internet amb persones
desconegudes, i el 15,3% que no parla ni xateja per Internet.
D’entre els menors que fan servir ordinadors fora de l’escola, el 3,0% canvia
configuracions de seguretat de l’ordinador o del navegador d’Internet.
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Ús d’Internet i comunicació amb pares, familiars, professors i amics







El 65,9% dels menors enquestats afirmen que si es troben amb alguna cosa
estranya a Internet com fotografies de coneguts en pàgines estranyes, llocs web

que demanen informació personal o d’altres persones, li expliquen (o li explicarien
si no els ha passat mai) als pares. El 9,5% li explicaria a un amic o amiga, el 5,6%
a germans o familiars i el 3,7% als professors. El 16,5% dels nois i noies
enquestats no li explica o li explicaria a ningú.
En cas que algú desconegut els hi proposi quedar o demani fotografies o
informació personal, el 76,6% dels nois i noies enquestats afirma que li explica (o
explicaria) als pares, el 8,4% a un amic, el 3,2% a germans o altres familiars i el
3,2% als professors. El 9,7% indica que no li explica a ningú.
Pel que fa als possibles dubtes sobre Internet, el 78,2% indica que els hi comenta
als pares, el 15,3% als professors, el 15,1% als germans o altres familiars i el
10,2% a un amic.
Respecte al permís per penjar fotos o informació personal a Internet, el 81,9% dels
menors enquestats indica que no penja fotos ni informació personal. El 7,9% afirma
que demana permís als pares encara que no surtin, i el 5,3% que no demana
permís a ningú.

Mecanismes de seguretat: contrasenya i antivirus







El 41,5% dels menors enquestats afirma tenir una contrasenya difícil (més de 8
caràcters, amb números i lletres i paraules que no existeixen). El 28,5% afirma que
la seva/seves contrasenyes no compleixen aquestes condicions, i el 2,3% que
algunes sí i algunes no. El 26,9% no té o no sap el que és una contrasenya.
El 90,7% dels menors enquestats que tenen contrasenyes no comparteix el nom
d’usuari i contrasenya de Messenger o Facebook amb els amics, i el 5,8% indica
que sí que ho fa.
El 72,4% dels menors enquestats sap què és un antivirus.
Entre els menors que saben què és un antivirus i fan servir ordinador a casa, el
82,9% disposa d’antivirus a l’ordinador que fa servir a casa, el 7,7% no sap si en té
i el 5,2% no en disposa.
El 43,9% dels menors que tenen antivirus a l’ordinador que fan servir a casa
l’actualitzen (o saben que l’actualitzen) automàticament, i el 13,5% manualment. El
42,6% no sap si l’actualitzen o no contesta.

B. Principals resultats: respostes dels adults responsables dels menors
Ús d'Internet


L’ordinador que fan servir els menors a casa és d’ús compartit en el 79,1% dels
casos, i en el 16,7% és d’ús personal.
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El 90,1% dels adults enquestats que disposen d’ordinador afirma disposar també
d’Internet.
El 87,6% dels adults enquestats porta algun control (activar el control parental,
posar l’ordinador en una zona comú de la casa, revisar l’historial, etc.) de l’ús
d’Internet del fill.
El 50,4% dels adults enquestats indica que el seu fill està donat d’alta al
Messenger o Facebook, el 45,7% diu que no està donat d’alta, i el 3,2% no sap si
està donat d’alta.

Control de l’ús d'Internet






El 76,0% dels adults responsables de menors que estan donats d’alta al
Messenger o Facebook els va ajudar o acompanyar mentre es donava d’alta en
aquests serveis.
D’entre aquests adults que van acompanyar els menors quan es donaven d’alta al
Messenger o Facebook, el 73,3% indica que va llegir les condicions d’ús, i el
62,4% que va configurar el grau de seguretat. El 10,3% no va fer cap d’aquestes
coses.
El 54,8% dels adults enquestats que disposen d’Internet revisa moltes vegades
l’historial o bé els serveis als que es dóna d’alta i empra més freqüentment el
menor, el 26,6% ho fa algunes vegades i el 18,5% no ho fa mai o gairebé mai.
El 29,5% dels adults enquestats naveguen per Internet amb el menor sempre o
gairebé sempre que es connecta, el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho
fa mai o gairebé mai.

Informació als fills dels riscos d’Internet




El 88,2% dels adults enquestats li explica al menor la importància de no donar
dades, fotografies o xatejar amb desconeguts.
En relació a les converses amb els menors sobre els possibles riscos d’Internet, el
46,6% dels adults enquestats indica tenir-les moltes vegades, el 36,0% algunes
vegades i el 17,4% mai o gairebé mai.
El 56,1% dels adults està al dia dels nous riscos d’Internet i els comparteix amb el
menor, el 27,8% està al dia però no els comparteix, i el 16,0% no està al dia.

Informació dels adults sobre els riscos d’Internet




El 63,3% dels adults creu que els menors estan prou informats dels riscos
d’Internet.
El 68,7% dels adults enquestats creu que té prou informació en temes de seguretat
informàtica.
Pel que fa a les vies per les que s’informen de temes de seguretat informàtica, el
66,8% ho fa a través d’amics o companys de feina i el 64,5% en premsa o revistes.
Amb percentatges inferiors trobem que el 30,6% s’informa buscant a Internet, el
12,3% fent consultes a telecentres i el 5,3% s’informa d’altres maneres. El 5,3%
dels adults enquestats no s’informa sobre temes de seguretat informàtica.
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El 72,9% dels adults afirma que li agradaria rebre informació sobre temes de
seguretat informàtica.
 Pel que fa a la forma en què els agradaria rebre aquesta informació, al 62,4% li
agradaria rebre-la per correu electrònic, al 51,6% per televisió, al 47,8% per
premsa o revistes i al 45,9% per una pàgina web. Al 28,3% li agradaria rebre
informació sobre temes de seguretat informàtica mitjançant cursos o xerrades.
Activitats dels menors



En el 86,3% dels casos els menors fan activitats extraescolars regularment.
El 84,5% dels adults limiten l’ús d’Internet del menor perquè no descuidi les
activitats escolars i que realitzi altres activitats.

18 de març de 2010

7

[Les reaccions]
La notícia de la visita i la presentació de l’estudi
als mitjans de comunicació

[Premsa escrita]
El 51,5% de los menores catalanes participa en redes
sociales por Internet
El 63,6% tiene cuenta de correo electrónico, según un estudio de la Fundación
Observatorio de la Sociedad de la Información
18/03/2010 | Actualizada a las 18:42h | Internet y Tecnología

Reus (Tarragona). (EFE).- El 51,5 de los menores catalanes de entre 8 y 14 años
participa en las redes sociales como Facebook y utiliza servicios de mensajería
instantánea como el Messenger, y casi dos terceras partes (63,6%) tiene cuenta de
correo electrónico.
Así se desprende de un estudio sobre la seguridad en el uso de Internet de los menores
de 8 a 14 años, elaborado por la Fundación Observatorio de la Sociedad de la
Información (Fobsic) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat),
que hoy ha presentado en Reus el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs.
El estudio, una encuesta presencial realizada en el marco de la Fiesta de los Súpers de
2009 a menores de 8 a 14 años y a los adultos que los acompañaban, revela la
implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre los
menores catalanes. La mitad de los encuestados (51,5%) participa en redes sociales
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como Facebook y utiliza servicios de mensajería instantánea como el Messenger.
Además, casi dos de cada tres menores (63,6%) tiene cuenta de correo electrónico.
Entre los datos recogidos destaca que el porcentaje de menores que habla o chatea por
Internet con personas desconocidas es sólo del 3,5%, mientras que, del 96,5% que dice
que no lo hace, un 81,2% afirma que sólo mantiene comunicación con personas que
conoce y el 15,3% ni habla ni chatea a través de Internet.
Con respecto a los correos electrónicos, un 3,3% de los menores abre los correos de
personas que no conoce y el 15,7% indica que los abre o no dependiendo del título, el
nombre o la dirección del emisor, mientras que el 74,8% los borra sin abrirlos. Un 5,5%
afirma que no recibe correos de desconocidos o no consulta el correo.
Respeto a la comunicación con padres, familiares o profesores, el 65,9% de los menores
encuestados afirman que si se encuentran con algo extraño por Internet lo comentan o
comentarían a los padres, el 9,5% a los amigos o amigas, el 5,6% a los hermanos o
familiares y el 3,7% a los profesores.
El 16,5% de los menores encuestados no lo comenta con nadie, según los datos del
estudio. En caso de que algún desconocido les proponga un encuentro o les pida
información personal y fotografías a través de Internet, el 9,7% de los menores
encuestados dice que no se lo explicaría a nadie, el 76,6% afirma que lo dice o lo diría a
los padres, el 8,4% a un amigo, el 3,2% a hermanos u otros familiares y el 3,2% a los
profesores.
Con respecto a las respuestas dadas por los adultos responsables de los menores, el
29,5% de los encuestados afirma navegar por Internet con los menores siempre o casi
siempre que se conectan, mientras que el 41,8% lo hace algunas veces y el 28,8% no lo
hace nunca o casi nunca.
Respeto a la información que dan al menor sobre los riesgos de Internet, el 88,2% de los
adultos encuestados explican a los menores la importancia de no dar datos, fotografías o
chatear con personas desconocidas. El 63,3% de los adultos cree que los menores están
suficientemente informados sobre estos riesgos, según la encuesta.
En cuanto al conocimiento que tienen de las actividades de los menores en Internet, el
50,4% de los adultos encuestados afirma que los menores a su cargo están dados de alta
en servicios como Messenger o Facebook y, de éstos, el 76% estaba con ellos cuando
activaron las cuentas.
Por su parte, el 45,7% de los adultos dice que los menores a su cargo no están dados de
alta y el 3,2 no lo sabe. El 54,8% de los adultos encuestados que tiene Internet en casa
revisa habitualmente el historial y los servicios a los cuales está dado de alta el menor,
el 26,6% lo hace algunas veces y el 18,5% no lo hace nunca o casi nunca.
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19 de març de 2010, pàgina 23.

11
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19 de març de 2010, pàgina 9.
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[Mitjans digitals]

Un estudi demostra que el 30% dels menors utilitzen Internet sense la
supervisió dels seus pares
Actualitzat a les 15:02 h 18/03/2010

Reus (ACN).- Un estudi pioner dut a terme per la Fundació Obervatori
per a la Societat de la Informació de Catalunya de manera conjunta amb
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) ha donat
per resultat que un 30% dels pares no supervisen els webs que els
menors visiten a la xarxa i prop d'un 42% ho fan de manera puntual. Al
mateix temps, aquest estudi destaca que dos de cada tres menors,
d'entre 8 i 14 anys, tenen correu electrònic i més de la meitat participen
en xarxes socials com el Messenger o el Facebook. El conseller de
Governació, Jordi Ausàs, ha explicat aquest dimarts a Reus aquest
resultats després d'un total de 431 entrevistes presencials fetes durant el
passat mes d'octubre.
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El 10% de niños catalanes no explica a sus padres si un
desconocido le cita vía Internet
El 9,7% de menores catalanes de entre 8 y 14 años no explica a nadie cuándo un desconocido
le pide una cita a través de Internet o información personal y fotografías, según un estudio
sobre seguridad de menores en el uso de la Red presentado hoy en Reus por el conseller de
Gobernación de la Generalitat, Jordi Ausàs.

EUROPA PRESS. 18.03.2010

El estudio, elaborado por la Fundación Observatorio de la Sociedad de la Información
(Fobsic) y el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), señala que
sólo el 29,5% de padres navega por Internet con los menores siempre o casi siempre que
se conectan. Un 28,8% no lo hace nunca o casi nunca.
El 54,8% de adultos con Internet en casa revisa habitualmente el historial y servicios a
los que se ha dado de alta el menor, frente a un 18,5% que no lo hace nunca. El 3,2%
ignora si sus hijos usan servicios como Messenger y Facebook, aunque el 88,2% les
avisa de la importancia de no ceder datos o chatear con desconocidos.
El 51,5% de los menores afirma que participa en redes sociales y servicios de
mensajería instantánea, y el 63% tiene una cuenta de correo electrónico. Según la
encuesta, el 3,5% chatea con desconocidos, y el 3,3% abre correos electrónicos de
desconocidos.
También participaron en la presentación, en la sede provisional del Cesicat, el secretario
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Bosch; el alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez; el delegado del Gobierno en Tarragona, Xavier Sabaté, y el director
territorial de Gobernación en Tarragona, Francesc Tarragona.
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El 30% dels menors utilitzen Internet sense la
supervisió dels seus pares
Un estudi pioner dut a terme per la Fundació Obervatori per a la
Societat de la Informació de Catalunya de manera conjunta amb el
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) ha donat
per resultat que un 30% dels pares no supervisen els webs que els
menors visiten a la xarxa i prop d'un 42% ho fan de manera puntual.
Al mateix temps, aquest estudi destaca que dos de cada tres menors, d'entre 8 i 14 anys,
tenen correu electrònic i més de la meitat participen en xarxes socials com el Messenger
o el Facebook. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha explicat aquest dimarts a
Reus aquest resultats després d'un total de 431 entrevistes presencials fetes durant el
passat mes d'octubre.
Els resultats d'aquest estudi desvetllen també que el 88,2% dels adults expliquen als
menors que té al seu càrrec la importància de no donar dades, fotografies o xatejar amb
persones desconegudes.
El conseller Ausàs ha dit que aquest estudi és una 'fotografia interessant' per conèixer
els usos d'Internet i que al mateix temps, tot i els riscos, l'estudi demostra la gran
penetració i l'alt grau de la conscienciació dels adults a la xarxa.
En tot cas s'ha volgut destacar que aquest estudi és interessant per conèixer amb detalls
els usos que els menors fan de la xarxa com la reacció dels pares davant aquests perills.
Dades destacades de l'estudi
Entre les dades més importants, destacar que el percentatge de menors que xategen per
Internet amb desconeguts només és del 3,5%, mentre que el 81,2% ho fa únicament amb
persones que coneix mentre que el 15,3% ni xateja ni parla a través d'Internet.
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Quan els correus electrònics, un 3,3% dels menors obre correus de persones que no
coneix, un 15,7% explica que els obre o no en funció del títol del correu mentre que un
74,8% els esborra sense obrir-los.
D'altra banda, el 54,8% dels adults enquestats i que tenen Internet a casa afirmen que
revisen l'historial de webs als que s'ha donat d'alta els menors i el 26,6% ho fa de
manera puntual.
El conseller ha explicat aquestes dades acompanyat per l'alcalde de Reus, Lluís Miquel
Pérez, i el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté. Prèviament, el conseller
Ausàs ha visitat les obres del nou centre Cesicat ubicat el Tecnoparc de Reus.
La nova seu tindrà un espai de 400 metres quadrats i disposarà de les mesures de
seguretat pròpies d'un centre com aquest.
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Un estudi diu que el 30% dels menors utilitzen internet
sense la supervisió dels pares 19/03/2010 - 8:51h
El 18 % dels pares no revisa els serveis als quals estan donats d’alta els menors
Un estudi realitzat per la Fundació Obervatori per a la Societat de
la Informació de Catalunya de manera conjunta amb el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) ha donat per
resultat que un 30% dels pares no supervisa els webs que els
menors visiten a la xarxa i gairebé un 42% ho fa de manera
El 63,3% creu que puntual. Al mateix temps, l’estudi indica que el 63,6% dels menors
de 8 a 14 anys t´é correu electrònic i el 51,5% participa en xarxes
els menors estan
socials com Facebook i serveis de missatgeria instantània com
prou informats
sobre els riscos de la Messenger.
xarxa.

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi
Ausàs, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació,
Jordi Bosch, va presentar aquest dimarts a Reus l’estudi, elaborat a partir de 431
entrevistes presencials en el marc de la Festa dels Súpers del 2009 a menors de 8 a 14
anys i els adults que els acompanyaven.
Les respostes dels menors
Entre les dades recollides, destaca que el percentatge de menors que parla o xateja per
internet amb persones desconegudes és només del 3,5%. Del 96,5% que diu que no ho
fa, un 81,2% ho fa només amb persones que coneix, mentre que el 15,3% ni parla ni
xateja per Internet.
Entre els que disposen de Facebook o Messenger, el 51,4% fa servir el seu nom, el
23,4% indica que fa servir el seu nom una mica canviat, i el 23,4% fa servir un nom
inventat o nick.
Pel que fa als correus electrònics, un 3,3% dels menors obre els correus de persones que
no coneix, el 15,7% indica que els obre o no depenent del títol, el nom o l’adreça de
l’emissor, mentre que el 74,8% els esborra sense obrir-los. Un 5,5% afirma que no rep
correus de desconeguts o no consulta el correu.
Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors
enquestats afirmen que si es troben amb alguna cosa estranya per internet ho comenten
o comentarien als pares, el 9,5% ho comenten als amics o amigues, el 5,6% als germans
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o familiars, i el 3,7% als professors. El 16,5% dels menors enquestats no ho comenten
amb ningú.
En cas que algun desconegut els hi proposi quedar o demani informació personal i
fotografies a través d’internet, el 9,7% dels menors enquestats no li explica a ningú,
mentre que el 76,6% afirma que ho fa o ho faria als pares, el 8,4% a un amic, el 3,2% a
germans o altres familiars, i el 3,2% als professors.
Respecte al permís per penjar fotos o informació personal a la xarxa, el 81,9% dels
menors enquestats indica que no penja fotos ni informació personal, el 7,9% afirma que
demana permís als pares, i el 5,3% que no demana permís a ningú.
Pel que fa a l’ús d’internet, el 92,1% dels que fan servir ordinador fora de l’escola
navega a la xarxa, amb una mitjana de connexió setmanal de 3,85 hores. El 4,2% dels
enquestats diu que està menys d’una hora o cap a la setmana connectat a internet, el
56,8% es connecta d’1 a 3 hores setmanals, el 21,8% entre 4 i 6 hores, i el 14,8% més
de 6 hores.
Les respostes dels adults
Pel que fa a les respostes donades pels adults responsables dels menors, el 29,5% dels
enquestats afirma navegar per internet amb els menors sempre o gairebé sempre que es
connecten. En canvi, el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho fa mai o gairebé
mai.
Respecte a la informació que donen al menor sobre els riscos d’internet, el 88,2% dels
adults enquestats expliquen als menors la importància de no donar dades, fotografies o
xatejar amb persones desconegudes. El 63,3% dels adults creu que els menors estan
prou informats sobre aquests riscos.
Respecte al coneixement que tenen de les activitats dels menors a internet, el 50,4% dels
adults enquestats afirma que els menors al seu càrrec estan donats d’alta a serveis com
Messenger o Facebook. D’aquests, el 76% estava amb ells quan es van donar d’alta. Per
la seva banda, el 45,7% dels adults diu que els menors al seu càrrec no estan donats
d’alta i el 3,2 no ho sap.
D’entre els adults que van acompanyar els menors quan es donaven d’alta al Messenger
o Facebook, el 73,3% indica que va llegir les condicions d’ús, i el 62,4% que va
configurar el grau de seguretat. El 10,3% no va fer cap d’ambdues coses.
El 54,8% dels adults enquestats que té internet a la llar revisa habitualment l’historial i
els serveis als quals està donat d’alta el menor, el 26,6% ho fa algunes vegades i el 18,5
no ho fa mai o gairebé mai.
El 84,5% dels adults enquestats afirmen que limiten l’ús d’internet del menor perquè no
descuidi les activitats escolars i que realitzi altres activitats. L’ordinador que fan servir
els menors a casa és d’ús compartit en el 79,1% dels casos, i d’ús personal en el 16,7%.
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Més de la meitat dels nens catalans d'entre 8 i 14 anys
estan donats d'alta al Facebook i al Messenger
El 9,7% assegura que si un desconegut demana quedar amb ells no ho expliquen a
ningú
LAMALLA.CAT
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat del
secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha presentat
aquest dijous un estudi sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels menors, elaborat per
la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) i el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya (Cesicat). Es tracta dels resultats de l'enquesta
presencial realitzada en el marc de la Festa dels Súpers de 2009 a menors de 8 a 14
anys i els adults que els acompanyaven, i revela que més de la meitat dels menors
enquestats (51,5%) participa a les xarxes socials tipus Facebook i a serveis de
missatgeria instantània com el Messenger. A més, gairebé dos de cada tres menors
(63,6%) té compte de correu electrònic.

Notícies relacionades



Facebook estudia implantar un sistema de verificació d’edat[17/03/2010]
Facebook eleva a 14 anys l'edat mínima per registrar-se a Espanya[18/02/2010]

Entre les dades recollides destaca que el percentatge de menors que parla o xateja per
Internet amb persones desconegudes és només del 3,5%. Del 96,5% que diu que no ho
fa, un 81,2% ho fa només amb persones que coneix mentre que el 15,3% ni parla ni
xateja per Internet. Pel que fa als correus electrònics, un 3,3% dels menors obre els
correus de persones que no coneix, el 15,7% indica que els obre o no depenent del
títol, el nom o l’adreça de l’emissor, mentre que el 74,8% els esborra sense obrir-los.
Un 5,5% afirma que no rep correus de desconeguts o no consulta el correu.
Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors
enquestats afirmen que si es troben amb alguna cosa estranya per Internet ho
comenten o comentarien als pares, el 9,5% ho comenten als amics o amigues, el 5,6%
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als germans o familiars i el 3,7% als professors. El 16,5% dels menors enquestats no ho
comenten a ningú. En cas que algú desconegut els proposi quedar o demani informació
personal i fotografies a través d’Internet, el 9,7% dels menors enquestats no ho explica
a ningú, mentre que el 76,6% afirma que ho fa o ho faria als pares, el 8,4% a un amic,
el 3,2% a germans o altres familiars i el 3,2% als professors.

Les respostes dels adults

Pel que fa a les respostes donades pels adults responsables dels menors, el 29,5% dels
enquestats afirma navegar per Internet amb els menors sempre o gairebé sempre que
es connecten. En canvi, el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho fa mai o
gairebé mai. Respecte a la informació que donen al menor sobre els riscos d’Internet,
el 88,2% dels adults enquestats expliquen als menors la importància de no donar
dades, fotografies o xatejar amb persones desconegudes. El 63,3% dels adults creu que
els menors estan prou informats sobre aquests riscos.
Quant al coneixement que tenen de les activitats dels menors a Internet, el 50,4% dels
adults afirma que els menors al seu càrrec estan donats d’alta a serveis com
Messenger o Facebook. D’aquests, el 76% estava amb ells quan es van donar d’alta.
Per la seva banda, el 45,7% dels adults diu que els menors al seu càrrec no estan
donats d’alta i el 3,2% no ho sap.
D'altra banda, el 54,8% dels adults enquestats que té Internet a casa revisa
habitualment l’historial i els serveis als quals està donat d’alta el menor, el 26,6% ho fa
algunes vegades i el 18,5% no ho fa mai o gairebé mai.
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Noticiesdot.cat
Resultat de l’estudi sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels menors

Escrit per Josep M Andresel 19 març 2010 – 9:23 Dos de cada tres menors entre 8 i 14 anys tenen compte de correu electrònic i més de la
meitat participa a xarxes socials.
L’estudi, una enquesta presencial realitzada en el marc de la Festa dels Súpers de 2009 a
menors de 8 a 14 anys i els adults que els acompanyaven, revela que més de la meitat dels
menors enquestats (51,5%) participa a les xarxes socials tipus Facebook i a serveis de
missatgeria instantània com el Messenger. A més, gairebé dos de cada tres menors (63,6%) té
compte de correu electrònic.
Entre les dades recollides destaca que el percentatge de menors que parla o xateja per
Internet amb persones desconegudes és només del 3,5%. Del 96,5% que diu que no ho fa, un
81,2% ho fa només amb persones que coneix mentre que el 15,3% ni parla ni xateja per
Internet.
Pel que fa als correus electrònics, un 3,3% dels menors obre els correus de persones que no
coneix, el 15,7% indica que els obre o no depenent del títol, el nom o l’adreça de l’emissor,
mentre que el 74,8% els esborra sense obrir-los. Un 5,5% afirma que no rep correus de
desconeguts o no consulta el correu.
Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors enquestats
afirmen que si es troben amb alguna cosa estranya per Internet ho comenten o comentarien
als pares, el 9,5% ho comenten als amics o amigues, el 5,6% als germans o familiars i el 3,7%
als professors. El 16,5% dels menors enquestats no ho comenten amb ningú.
En cas que algú desconegut els hi proposi quedar o demani informació personal i fotografies a
través d’Internet, el 9,7% dels menors enquestats no li explica a ningú, mentre que el 76,6%
afirma que ho fa o ho faria als pares, el 8,4% a un amic, el 3,2% a germans o altres familiars i el
3,2% als professors.
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Les respostes dels adults
Pel que fa a les respostes donades pels adults responsables dels menors, el 29,5% dels
enquestats afirma navegar per Internet amb els menors sempre o gairebé sempre que es
connecten. En canvi, el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho fa mai o gairebé mai.
Respecte a la informació que donen al menor sobre els riscos d’Internet, el 88,2% dels adults
enquestats expliquen als menors la importància de no donar dades, fotografies o xatejar amb
persones desconegudes. El 63,3% dels adults creu que els menors estan prou informats sobre
aquests riscos.
Respecte al coneixement que tenen de les activitats dels menors a Internet, el 50,4% dels
adults enquestats afirma que els menors al seu càrrec estan donats d’alta a serveis com
Messenger o Facebook. D’aquests, el 76% estava amb ells quan es van donar d’alta. Per la seva
banda, el 45,7% dels adults diu que els menors al seu càrrec no estan donats d’alta i el 3,2 no
ho sap.
El 54,8% dels adults enquestats que té Internet a casa revisa habitualment l’historial i els
serveis als quals està donat d’alta el menor, el 26,6% ho fa algunes vegades i el 18,5 no ho fa
mai o gairebé mai.
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat del secretari
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, va presentar ahir l’estudi
elaborat per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) i el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) a Reus, després de visitar les obres del nou
edifici del Cesicat, ubicat al Tecnoparc de Reus.
La seu definitiva del Cesicat estarà situada a l’edifici Centre Empresarial per a la Innovació i el
Desenvolupament. Tindrà un espai aproximat de 400 m2 i disposarà de les qualitats
constructives i de seguretat necessàries per acollir un òrgan com el Cesicat. A més, s’ubicarà al
mateix edifici el Centre de Procés de Dades, impulsat per l’Ajuntament de Reus, cosa que
permetrà aprofitar les sinèrgies que s’estableixin entre aquests projectes.
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Un estudi demostra que el 30% dels menors utilitzen
Internet sense la supervisió dels seus pares
Reus (ACN).- Un estudi pioner dut a terme per la Fundació
Obervatori per a la Societat de la Informació de
Catalunya de manera conjunta amb el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (Cesicat) ha donat per resultat que un
30% dels pares no supervisen els webs que els menors visiten a la
xarxa i prop d'un 42% ho fan de manera puntual. Al mateix temps,
aquest estudi destaca que dos de cada tres menors, d'entre 8 i 14
anys, tenen correu electrònic i més de la meitat participen en xarxes
socials com el Messenger o el Facebook. El conseller de Governació,
Jordi Ausàs, ha explicat aquest dimarts a Reus aquest resultats
després d'un total de 431 entrevistes presencials fetes durant el
passat mes d'octubre.
18.03.2010 15.00 h // Marc C. Griso // ACN Ref. 537275
Els resultats d'aquest estudi desvetllen també que el 88,2% dels adults
expliquen als menors que té al seu càrrec la
importància de no donar dades, fotografies o xatejar amb persones
desconegudes. El conseller Ausàs ha dit que aquest estudi és una 'fotografia
interessant' per conèixer els usos d'Internet i que al mateix temps, tot i els
riscos, l'estudi demostra la gran penetració i l'alt grau de la conscienciació
dels adults a la xarxa. En tot cas s'ha volgut destacar que aquest estudi és
interessant per conèixer amb detalls els usos que els menors fan de la
xarxa com la reacció dels pares davant aquests perills.
Dades destacades de l'estudi
Entre les dades més importants, destacar que el percentatge de menors que
xategen per Internet amb desconeguts només és del 3,5%, mentre que el
81,2% ho fa únicament amb persones que coneix mentre que el 15,3% ni
xateja ni parla a través d'Internet.
Quan els correus electrònics, un 3,3% dels menors obre correus de
persones que no coneix, un 15,7% explica que els obre o no en funció del
títol del correu mentre que un 74,8% els esborra sense obrir-los. D'altra
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banda, el 54,8% dels adults enquestats i que tenen Internet a casa afirmen
que revisen l'historial de webs als que s'ha donat d'alta els menors i el
26,6% ho fa de manera puntual.
El conseller ha explicat aquestes dades acompanyat per l'alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez, i el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté.
Prèviament, el conseller Ausàs ha visitat les obres del nou centre Cesicat
ubicat el Tecnoparc de Reus. La nova seu tindrà un espai de 400 metres
quadrats i disposarà de les mesures de seguretat pròpies d'un centre com
aquest.

Àlbums relacionats amb la notícia Àlbum 10830

18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
L'alcalde de Reus i el conseller Ausàs aquest
dimarts durant la visita d'obres feta al nou
edifici del Cesicat.

18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
El conseller Ausàs aquest dimarts durant la
visita d'obres feta al nou edifici del Cesicat.

18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
El conseller Ausàs aquest dimarts durant la
visita d'obres feta al nou edifici del Cesicat
acompanyat de diferents autoritats del
territori.
18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
El nou edifci del Cesicat està ubicat al
Tecnoparc de Reus.

18.03.2010 13.49 h | Cervelló,
El conseller Ausàs aquest dimarts
visita d'obres feta al nou edifici de
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18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
El conseller Ausàs aquest dimarts durant la
visita d'obres feta al nou edifici del Cesicat
acompanyat de diferents autoritats del
territori.

18.03.2010 13.49 h | Cervelló, Marc
El conseller Ausàs aquest dimarts durant la
presentació dels resultats d'aquest estudi
pioner.

ACN també ofereix la possibilitat d’escoltar alguns talls de veu de la roda de premsa i veure un vídeo de la visita a la nova seu
del CESICAT.
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El 51,5% dels menors catalans participa en xarxes socials per Internet
Reus (Baix Camp), 18 mar (EFE).- El 51,5 dels menors catalans d'entre 8 i 14 anys participa en
les xarxes socials com Facebook i utilitza serveis de missatgeria instantània com el Messenger, i
gairebé dues terceres parts (63,6%) té compte de correu electrònic.
Així es desprèn d'un estudi sobre la seguretat en l'ús d'Internet dels menors de 8 a 14 anys,
elaborat per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) i el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), que avui ha presentat a Reus (Baix Camp) el
conseller de Governació, Jordi Ausàs.
L'estudi, una enquesta presencial realitzada en el marc de la Festa dels Súpers de 2009 a
menors de 8 a 14 anys i als adults que els acompanyaven, revela la implantació de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre els menors catalans.
La meitat dels enquestats (51,5%) participa en xarxes socials com Facebook i utilitza serveis de
missatgeria instantània com el Messenger. A més, gairebé dos de cada tres menors (63,6%) té
compte de correu electrònic.
Entre les dades recollides destaca que el percentatge de menors que parla o xateja per Internet
amb persones desconegudes és només del 3,5%, mentre que, del 96,5% que diu que no ho fa,
un 81,2% afirma que només manté comunicació amb persones que coneix i el 15,3% ni parla ni
xateja a través d'Internet.
Respecte als correus electrònics, un 3,3% dels menors obre els correus de persones que no
coneix i el 15,7% indica que els obre o no depenent del títol, el nom o la direcció de l'emissor,
mentre que el 74,8% els esborra sense obrir-los.
Un 5,5% afirma que no rep correus de desconeguts o no consulta el correu.
Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors enquestats
afirmen que si es troben amb alguna cosa estranya per Internet ho comenten o comentarien als
pares, el 9,5% als amics o amigues, el 5,6% als germans o familiars i el 3,7% als professors.
El 16,5% dels menors enquestats no ho comenta amb ningú, segons les dades de l'estudi.
En cas que algun desconegut els proposi una reunió o els demani informació personal i
fotografies a través d'Internet, el 9,7% dels menors enquestats diu que no ho explicaria a ningú,
el 76,6% afirma que ho diu o ho diria als pares, el 8,4% a un amic, el 3,2% a germans o altres
familiars i el 3,2% als professors.
Respecte a les respostes donades pels adults responsables dels menors, el 29,5% dels
enquestats afirma navegar per Internet amb els menors sempre o gairebé sempre que es
connecten, mentre que el 41,8% ho fa algunes vegades i el 28,8% no ho fa mai o gairebé mai.
Respecte a la informació que donen al menor sobre els riscos d'Internet, el 88,2% dels adults
enquestats expliquen als menors la importància de no donar dades, fotografies o xatejar amb
persones desconegudes.
El 63,3% dels adults creu que els menors estan prou informats sobre aquests riscos, segons
l'enquesta.
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Quant al coneixement que tenen de les activitats dels menors a Internet, el 50,4% dels adults
enquestats afirma que els menors al seu càrrec estan donats d'alta en serveis com Messenger o
Facebook i, d'aquests, el 76% estava amb ells quan van activar els comptes.
De la seva banda, el 45,7% dels adults diu que els menors al seu càrrec no estan donats d'alta i
el 3,2 no ho sap.
El 54,8% dels adults enquestats que té Internet a casa revisa habitualment l'historial i els serveis
als quals està donat d'alta el menor, el 26,6% ho fa algunes vegades i el 18,5% no ho fa mai o
gairebé mai. EFE.

29

Catalunya
CATALUNYA

El 10% de niños catalanes no explica a sus
padres si un desconocido le cita vía Internet
REUS (TARRAGONA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) El 9,7% de menores catalanes de entre 8 y 14 años no explica a nadie cuándo un desconocido le
pide una cita a través de Internet o información personal y fotografías, según un estudio sobre
seguridad de menores en el uso de la Red presentado hoy en Reus por el conseller de Gobernación
de la Generalitat, Jordi Ausàs.
El estudio, elaborado por la Fundación Observatorio de la Sociedad de la Información (Fobsic) y el
Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), señala que sólo el 29,5% de padres
navega por Internet con los menores siempre o casi siempre que se conectan. Un 28,8% no lo hace
nunca o casi nunca.
El 54,8% de adultos con Internet en casa revisa habitualmente el historial y servicios a los que se ha
dado de alta el menor, frente a un 18,5% que no lo hace nunca. El 3,2% ignora si sus hijos usan
servicios como Messenger y Facebook, aunque el 88,2% les avisa de la importancia de no ceder
datos o chatear con desconocidos.
El 51,5% de los menores afirma que participa en redes sociales y servicios de mensajería
instantánea, y el 63% tiene una cuenta de correo electrónico. Según la encuesta, el 3,5% chatea con
desconocidos, y el 3,3% abre correos electrónicos de desconocidos.
También participaron en la presentación, en la sede provisional del Cesicat, el secretario de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Bosch; el alcalde de Reus, Lluís Miquel
Pérez; el delegado del Gobierno en Tarragona, Xavier Sabaté, y el director territorial de Gobernación
en Tarragona, Francesc Tarragona.
© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte

Catalunya
CATALUNYA

El 10% de nens catalans no explica als seus
pares si un desconegut el cita via Internet
REUS (TARRAGONA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 9,7% de menors catalans d'entre 8 i 14 anys no explica a ningú quan un desconegut li demana
una cita a través d'internet o informació personal i fotografies, segons un estudi sobre seguretat de
menors a l'ús de la xarxa presentat avui a Reus pel conseller de Governació de la Generalitat, Jordi
Ausàs.
L'estudi, elaborat per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) i el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), assenyala que només el 29,5% de pares navega
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per internet amb els menors sempre o gairebé sempre que es connecten. Un 28,8% no ho fa mai o
gairebé mai.
El 54,8% d'adults amb internet a casa revisa habitualment l'historial i serveis als quals s'ha donat
d'alta el menor, davant d'un 18,5% que no ho fa mai. El 3,2% ignora si els seus fills usen serveis
com Messenger i Facebook, tot i que el 88,2% els avisa de la importància de no cedir dades o
xatejar amb desconeguts.
El 51,5% dels menors afirma que participa en xarxes socials i serveis de missatgeria instantània, i el
63% té un compte de correu electrònic. Segons l'enquesta, el 3,5% xateja amb desconeguts, i el
3,3% obre correus electrònics de desconeguts.
També han participat a la presentació, a la seu provisional del Cesicat, el secretari de
Telecomunicacions i societat de la informació, Jordi Bosch; l'alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el
delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté, i el director territorial de Governació a Tarragona,
Francesc Tarragona.
© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
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[Televisions]

Resum de la notícia del TN Migdia de TV3
L’accés dels menors a la xarxes socials d’Internet és cada cop més habitual i es recomana als pares que
no abaixin la guàrdia respecte els continguts de consulta.
Un estudi assegura que només 1 de cada 3 pares acompanya els menors quan es connecten, malgrat
que la majoria assegura que els aconsellen sobre com navegar de forma segura.
Els Mossos d’Esquadra fan xerrades a les escoles explicant tots els aspectes de les xarxes i els webs, però
no són conscients dels perills.
Eugènia Carmona. Mossos d’Esquadra: “Quan comences a parlar s’obre i comença a sortir tot el que és
la part més fosca que no comenten amb els seus pares”.
Segons una enquesta feta pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya entre menors de 8 a 14
anys, només un 3,5% xateja amb persones desconegudes.
Tot i que l’índex és baix, al tractar-se de menors, el risc és elevat. Un 16% no ho diria si accedissin a
continguts estranys.
Insert Jordi Bosch. Secretari de telecomunicacions i societat de la Informació: “En la mesura en que els
pares no siguin capaços de protegir els seus fills en aquests entorns nous de socialització, estarem
exposant-los a riscos més importants”.

Link per veure la peça emesa per TV3
http://www.3cat24.cat/video/2782650/societat/Els-perills-dInternet-per-als-menors
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Canal Reus Televisió

Canal Reus Televisió també va cobrir la jornada. Estem pendents de rebre una còpia de la
notícia emesa el mateix dijous 18 de març de 2010.

Comunicàlia
Comunicàlia està fent un seguiment de molts dels actes del Departament de Governació i
Administracions Públiques. Algunes de les imatges que va gravar es poden veure al següent
link:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=29543&idioma=0&
departament=25&canal=26

Un dels titulars que ACN mostra a la pàgina web de Comuniàlia és “Un 40% dels joves usen les
xarxes socials d’Internet sense tenir en compte els perills que comporten”.
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[Ràdios]

RAC-1
Jordi Basté va obrir el programa d’El Món a RAC 1 del dia 19 de març de 2010 amb un davantal
dedicat a la seguretat dels més petits en l’ús d’Internet. El davantal és la peça editorial del
periodista en el què, cada dia, destaca el tema que ell considera més important de la jornada.
Adjuntem el document sonor.

També es va realitzar una entrevista al Director General de la Societat de la Informacio Josuè
Sallent al programa El Món a RAC 1, amb Jordi Basté. Tant l’entrevista com el davantal es
poden escoltar anant a http://rac1.org/a-la-carta/. Un cop allí, s’ha de triar el dia 19 de març
de 2010 en el calendari que hi ha al web i s’ha de baixar el document d’El Món a Rac 1 que
conté la part del programa que va de 9 a 10 del matí.

Altres ràdios que van cobrir l’esdeveniment van ser Radio Nacional de España i Cadena SER.
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[Les notícies del web del CESICAT]
El conseller Jordi Ausàs presenta un estudi sobre la
seguretat en l’ús d’Internet dels menors a les
instal·lacions del CESICAT
Data de publicació: 18/03/2010
Font: CESICAT
Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques, acompanyat del
secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, i de l’alcalde
de Reus, Lluís Miquel Pérez, ha presentat avui a la seu provisional del CESICAT
l’estudi Seguretat en l’ús d’Internet dels nois i noies de 8 a 14 anys.
La investigació, elaborada per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació
(Fobsic) i el CESICAT, és la primera que aporta informació sobre la relació dels catalans
de 8 a 10 anys amb Internet.

Dins del marc de la Festa dels Súpers que TV3 va celebrar els dies 17 i 18 d’octubre de
2009, es van dur a terme més de 400 enquestes a nois i noies d’edats compreses entre
els 8 i els 14 anys on se’ls demanava informació sobre el seu comportament segur a la
xarxa. Al mateix temps, es van fer enquestes als pares o tutors dels nois preguntant,
entre d’altres coses, si advertien els seus fills dels possibles perills que es poden trobar
a la xarxa.

L’objectiu principal de l’enquesta era el de conèixer el comportament dels nois i noies
davant de certs riscos en l’ús d’Internet, així com el de saber quin tipus de control
exerceixen els pares i mares en l’ús de la xarxa dels seus fills.

L’estudi mostra que la gran majoria de nois i noies entre 8 i 14 anys (més del 90%) es
connecten a Internet fora de l’escola. D’aquests, el 63% tenen compte de correu
electrònic. Si desglossem la xifra, destaca la quantitat de nens i nenes de 8 a 9 anys
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que fan servir el correu electrònic: el 41,5%. Entre els 10 i 11 anys, la xifra augmenta
fins al 68% i, entre els 12 i els 14 anys, ja són la gran majoria de joves els tenen correu
electrònic (el 86,1%).

Pel que fa a les xarxes socials, més de la meitat dels nois i noies enquestats (51,5%)
afirma estar donat d’alta a serveis com Messenger o Facebook. Per franges d’edat, un
23% de nens i nenes de 8 a 9 anys afirma estar afiliats a Messenger, Facebook o
similars. La xifra augmenta fins al 58% en nens de 10 a 11 anys i, pel que fa a joves de
12 a 14 anys, s’arriba a un elevat 78%.

Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors
enquestats afirmen que si troben alguna cosa estranya per Internet ho comenten o ho
comentarien als pares, mentre que el 16,5% no ho dirien o no ho diuen a ningú.

Destaca que més de la meitat dels adults enquestats revisa habitualment l’historial del
seu fill a la xarxa, mentre que el 18% no ho fa mai o gairebé mai. Pel que fa al nivell de
satisfacció amb la informació rebuda sobre temes de seguretat informàtica, el 72,9%
dels pares afirma que li agradaria tenir-ne més al seu abast.

Per la seva banda, Jordi Bosch ha dit que l’estudi ha servit per veure quines línies
polítiques s’han de seguir per millorar la seguretat a la xarxa dels més petits. De
l’enquesta, Bosch ha destacat que el 18% dels pares i mares no tenen les eines
necessàries per respondre els dubtes que les TIC generen en els seus fills. Finalment,
Lluís Miquel Pérez ha agraït la confiança que s’ha dipositat en l’ajuntament de Reus
situant la seu del CESICAT a la capital del Baix Camp.
Per descarregar l’estudi complet, cliqueu aquí.
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El conseller Ausàs visita les instal·lacions del CESICAT
Data de publicació: 18/03/2010
Font: CESICAT
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha visitat avui
les futures instal·lacions del CESICAT al Centre Empresarial per a la Innovació i el
Desenvolupament, situat al complex Tecnoparc de Reus.
El conseller ha estat acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, Jordi Bosch, l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, el delegat del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté, i el director territorial de Governació a Tarragona, Francesc
Tarragona, entre d’altres representants institucionals.
La seu del CESICAT, que tindrà un espai aproximat de 400 m2, compartirà edifici amb el
Centre de Procés de Dades, un projecte impulsat per l’Ajuntament de Reus que
permetrà aprofitar les sinergies que s’estableixin entre els dos ens.
Després de visitar les obres, el conseller s’ha acostat a les oficines provisionals del
CESICAT, situades al viver d’empreses de Reus Redessa. Al costat de Bosch i Pérez,
Ausàs ha presentat l’estudi Seguretat en l’ús d’Internet dels nois i noies de 8 a 14 anys,
elaborat per la Fundació Observatori de la Societat de la Informació (Fobsic) el
CESICAT.
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[Algunes fotografies de la visita]

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs; el delegat del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté; l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; Francesc Tarragona, director de
serveis Territorials del departament de Governació a Tarragona, i el director general de la
Societat de la Informació, Josuè Sallent.
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El conseller Jordi Ausàs, el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; l’alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez i el director general de la Societat de la Informació, Josuè Sallent.

Un detall del nou edifici que acollirà el CESICAT.
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Entre d’altres, el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; Francesc Tarragona, director
de serveis Territorials del departament de Governació a Tarragona,l’alcalde de Reus, Lluís
Miquel Pérez; el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs i la segona
tinent d’alcalde de Reus, Empar Pont.

L’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, i el conseller Jordi Ausàs dins de les futures instal·lacions
del CESICAT.

Un moment de la visita a l’edifici que acollirà el CESICAT.
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D’esquerra a dreta: el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch;
el director general de la Societat de la Informació, Josuè Sallent; la segona tinent d’alcalde de
Reus, Empar Pont; l’alcalde de Reus, Francesc Tarragona, director de serveis Territorials del
departament de Governació a Tarragona; Lluís Miquel Pérez; el conseller de Governació i
Administracions Públiques, Jordi Ausàs; el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté;
Josep Morató, quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Reus i el regidor de l’Ajuntament de
Reus Carles Salas.

L’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el conseller de Governació i Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, i el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch.
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