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L’ABÚS   EXCESSIU   DE   LA   “BIG   DATA”  
 
Com  tots  sabem,  la  tecnologia,  que  mai  és  neutral,  s’ha  convertit  en  la  clau  que  tant  pot  fer                   
la  nostra  societat  més  lliure,  com  convertir-la  en  una  desagradable  distopia.  La  societat              
digital  en  la  qual  vivim  ens  fa  creure  que  per  tal  de  mantenir  l’ordre  general  s’ha  de  recórrer                   
a  un  control  gairebé  desmesurat  dels  ciutadans  i  de  les  seves  dades  personals.  Tal  com  va                 
alertar  Denis  Diderot, “Vigila  amb  l’home  que  parla  de  posar  les  coses  en  ordre.  Això                
significa  posar  les  coses  sota  el  seu  control” .  Així  doncs,  la  clau  està  en  l’ús  que  es  fa  de  la                     
tecnologia,   en   com   s’articula   la   seva   regulació   i   les   seves   possibilitats.  
 
Per  una  banda,  el  fet  que  institucions  públiques  o  sense  ànim  de  lucre,  com  institucions                
sanitàries  o  ONG’s,  puguin  obtenir  les  nostres  dades  personals  podria  ser  un  punt  a  favor  a                 
les  tècniques  d’ús  massiu  de  dades.  Gràcies  a  la  incorporació  de  les  tecnologies  més               
avançades,  seguint  i  aplicant  uns  criteris  garantistes  orientats  a  l’interès  general,  és  possible              
dur   a   terme   estudis   sociològics   públics   que   impliquin   grans   avenços   per   a   la   nostra   societat.   
 
Per  altra  banda,  recentment,  des  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  es  van  usar  les  dades               
proporcionades  per  les  diverses  operadores  del  país  durant  10  dies  per  estudiar  la  mobilitat               
de  tots  els  espanyols.  Aquest  fet,  però,  va  ser  un  tema  molt  polèmic  entre  la  ciutadania,                 
cada  vegada  més  conscient,  que  reclama  una  posició  tan  ètica  com  legal  sobre  l’ús  de                
dades.   
 
Si  bé  l’administració  pública  pot  fer  bon  ús  d’aquestes,  altres  institucions  privades  com              
empreses  comercials,  plataformes  digitals  o  bancs,  poden  obtenir  un  gran  benefici  propi             
gràcies  al  negoci  que  fan  amb  la  “big  data”.  Moltes  operadores,  per  exemple,  a  partir  de  les                  
dades  generades  en  els  nostres  dispositius  electrònics  (mòbils,  ordinadors,  tauletes           
digitals,...)  comercien  de  forma  habitual  i  sense  el  nostre  permís  amb  el  rastreig  dels  nostres                
moviments   com   si   fos   un   negoci.  
 
Arribats  a  aquest  punt,  és  normal  preguntar-se  qui  té  l’accés  a  les  nostres  dades  i  quines                 
concretament,  o  per  a  què  serveixen  aquestes  a  la  ciutadania.  És  per  això  que  apareix  la                 
necessitat  de  definir  certs  drets  com:  quina  informació  pot  ser  qualificada  de  secreta  per               
l’Estat,   fins   a   on   arriba   el   nostre   dret   a   la   informació,   a   la   privacitat,   etc.  
 
En  conclusió,  no  és  estrany  afirmar,  doncs,  que  tot  i  el  bon  ús  de  la  “big  data”  en  algunes                    
situacions,  som  una  societat  regida  pel  control  constant  i  excessiu  de  les  nostres  vides.  És                
així  com,  sense  els  límits  i  restriccions  necessàries,  hem  passat  de  ser  una  societat  digital,                
participativa  i  lliure,  a  una  societat  de  control,  on  el  nostre  rastre  s’ha  convertit  en  un  negoci  i                   
la   nostra   vida   una   font   d’ingressos.  
 



 
 
 
 

 


