
LA NOSTRA PRIVACITAT EN PERILL 

 
Els canvis que comporten la revolució digital han impactat rotundament en la nostra             

vida. Han transformat radicalment els modes de treball, de viatge, de compra…            

També han canviat la manera de relacionar-nos entre nosaltres com a persones i             

han augmentat el control de l’estat i dels més poderosos sobre nosaltres, els             

ciutadans, a partir de les noves tecnologies. 

 

Totes les nostres dades, gestionades per complexos algoritmes, proporcionen a les           

grans multinacionals suficient informació per fer-nos tenir al nostre avast informació           

sobre salut, llocs en el món, cultures, viatges, planetes…, de manera immediata.            

Fins i tot, gràcies a l’empremta que deixem amb els nostres searchings sobre             

Internet acabem rebent després, més informació relacionada sobre el nostre grup de            

música preferit o sobre, per exemple, una oferta perfecte de les noves sabates que              

tan desitges. Però no tot el que ha generat la revolució digital són beneficis, el fet                

que les empreses i l’estat puguin accedir a les nostres dades comporta un perill per               

a la nostra privacitat. 

 

Fa uns dies, a l’hora del pati a l’escola un amic meu em va parlar una bona estona                  

sobre els cascos inalàmbrics que es volia comprar i que jo encara no coneixia.              

Minuts després, abans de començar la classe de matemàtiques vaig obrir el mòbil i              

em va arribar un anunci sobre els mateixos cascos dels que, feia un moment, el meu                

amic m’havia estat parlant. Alguns podrien pensar que va ser pura coincidència            

però, en canvi, a mi això em va servir per plantejar-me si realment gaudim d’intimitat               

i si la realitat és que estem continuament controlats. La veritat fa molta por pensar               

que la informació que anem rebent per les xarxes ens influeix en la nostra presa de                

decisions, i que a través d’aquestes els poderosos només ens fan veure i donar              

importància a les notícies que a ells els interessa destacar i amagar a les que no. 

 

Una societat del control és la realitat que vivim actualment, però mai abans l’havíem              

viscut? Potser sempre em estat controlats per l’estat i les grans multinacionals a             



partir, per exemple, de la televisió. I llavors, la gestió de dades és només una               

extensió d’aquest control que la societat ha patit sempre. Sense poder respondre            

certament aquesta pregunta, si podem concloure que l’era digital i la gestió de             

dades que se’n deriva ens ha de fer alçar la veu per manifestar la nostra intimitat                

contra la gent de poder afamades de control sobre nosaltres. 

 

 

 

 

 


