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PRIVACITATVS CONTROL

Avui en dia, les persones que conformem la societat en la qual vivim, donem a

disposició un nombre infinit de dades personals a l’estat i a les grans empreses (les

quals regeixen el sistema en el qual vivim) tant de manera inconscient com de manera

conscient. Innumerables accions de la nostra vida quotidiana queden registrades i a

disposició d’un tercer, accions tan simples com la visita a una pàgina web, la compra

d’un producte determinat online, la nostra localització... Aquests fets proporcionen una

quantitat d’informació molt útil per aquells que ens volen mantenir controlats. Sovint

pensem que és irrellevant que l’estat tingui a plena disposició aquest tipus d’informació,

ja que a qui li interessa la pàgina web que vaig visitar ahir? A qui li pot ser útil saber les

bambes esportives que em vaig comprar dilluns passat? Doncs bé, la progressiva

recopilació d’aquest tipus de dades personals, és capaç d’establir un perfil sobre cada un

de nosaltres creat mitjançant uns algoritmes específics. Aquest perfil generat a través de

milers i milers de dades que hem deixat “sobre la taula”, conforma una representació

virtual sobre aquell determinat individu, fet que permet a l’estat identificar si aquesta

persona determinada suposa un perill o no per a la societat. Nosaltres com a patidors

d’aquest control podem tenir una visió dualista d’aquest fet. Per una banda, podem

pensar que la plena disposició de les nostres dades personals per part de l’estat pot ser

un fet que violi la nostra intimitat i que reprimeixi les nostres llibertats, ja que a qui no

li agrada mantenir la seva privacitat? Per l’altra banda, podem pensar que si no tenim

“res a amagar” i que per tant no suposem un perill pels de dalt, és un punt a favor que

aquests tinguin accés a les dades de tots els individus que conformen la societat per tal

d’exercir un control que garanteixi una forta seguretat i una millor convivència entre

tots els membres. Aquestes dos possibles visions sobre el tema esmentat, conviden a

una reflexió individual on hom es decantarà per la visió que més s’adeqüi als seus

principis. La qüestió és: fins a quin punt estem disposats a renunciar a la nostra

privacitat per tal d’obtenir una possible millor convivència a la societat on vivim?


