
 

 
Les lleis que s'institueixin avui per regular la informació 
en Internet seran determinants per al tipus de societat 
que tindrem en el futur. 
 
 
 

La privadesa és necessària perquè puguem mantenir 
relacions socials variades:  
Només així ens assegurarem un desenvolupament 
personal multidimensional i ple. Per mantenir-la, 
necessitem tenir control sobre les facetes de nosaltres 
mateixos que ensenyem a cada persona. 
 
Exemple: no ens comportem de la mateixa manera amb la nostra 
parella, amb els nostres amics i amb el nostre cap. És en part 
gràcies a aquestes facetes que podem gaudir de relacions amb 
diferents graus d'intimitat i proximitat i que desenvolupem 
diferents aspectes de la nostra personalitat sense que unes 
s’entremetin en altres.  

 
 
La privadesa és important per a molts aspectes de la vida 
que no necessàriament estan lligats a la criminalitat: tenir 
privadesa significa tenir una zona (metafòrica, no 
necessàriament geogràfica) lliure d'observadors. 
 
 
Exemple: no hi ha res de criminal en el meu cos però no 
m’exhibeixo nu/a pel carrer. El mateix podem aplicar als meus 
sentiments, pensaments, desitjos... 

 
 
 

 
 
 
En l'ambient laboral, protegeix de la discriminació als 
treballadors o els aspirants a un post de treball. Dades 
sanitaris, d’orientació sexual, de pertinència a una religió, 
de filiació política o futbolística, etc. són irrellevants per a 
l’acompliment del deure professional.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La privadesa permet i facilita els canvis de rumb vitals, la 
superació d'errors. 
 
Si una persona ha comès un error, fins i tot un crim en el 
passat, hauria de tenir la possibilitat de començar de nou.  
 
 
 
 

 
 
 
 
En l'àmbit laboral la privadesa, protegeix de la 
discriminació als treballadors o els aspirants a un treball. 
Dades sanitaris, d’orientació sexual, de pertinència a una 
religió, de filiació política o futbolística, etc. són 
irrellevants per a l’acompliment del deure professional.  
 
 
 

 
La privadesa ens proporciona seguretat i relaxació; ens 
permet protegir-nos en una zona lliure d'intrusions i 
mirades externes per fer allò que no faríem en públic per 
pudor, por al ridícul, o por al que uns altres puguin pensar 
de nosaltres. Mentre més accés i informació sobre 
nosaltres tinguin els altres, més vulnerables som davant 
ells.  
 
Exemple: afavoreix l’aprenentatge, perquè en un espai privat jo 
puc practicar activitats noves sense por d'equivocar-me. 

 
 

 
La privadesa ens proporciona seguretat i relaxació; ens 
permet protegir-nos en una zona lliure d'intrusions i 
mirades externes per fer allò que no faríem en públic per 
pudor, por al ridícul, o por al que uns altres puguin pensar 
de nosaltres. Mentre més accés i informació sobre 
nosaltres tinguin els altres, més vulnerables som davant 
ells.  
 
Exemple: en un espai privat jo puc buscar informació delicada, per 
exemple sobre col·lectius gais, perquè no sé si ho sóc.  

 
 



 
La privadesa ens proporciona seguretat i relaxació; ens 
permet protegir-nos en una zona lliure d'intrusions i 
mirades externes per fer allò que no faríem en públic per 
pudor, por al ridícul, o por al que uns altres puguin pensar 
de nosaltres. Mentre més accés i informació sobre 
nosaltres tinguin els altres, més vulnerables som davant 
ells.  
 
Exemple: jo puc fer una cançó en la que digui tot el que penso 
d’una persona, o d’una situació en l’escola o en el país en un espai 
privat, sense comprometre’m públicament.  

 

 
La privadesa ens proporciona seguretat i relaxació; ens 
permet protegir-nos en una zona lliure d'intrusions i 
mirades externes per fer allò que no faríem en públic per 
pudor, por al ridícul, o por al que uns altres puguin pensar 
de nosaltres. Mentre més accés i informació sobre 
nosaltres tinguin els altres, més vulnerables som davant 
ells.  
 
Exemple: a casa meva  jo puc relaxar-me sense necessitat de cuidar 
la meva aparença o el meu comportament.  

 
 

 
La privadesa ens proporciona seguretat i relaxació; ens 
permet protegir-nos en una zona lliure d'intrusions i 
mirades externes per fer allò que no faríem en públic per 
pudor, por al ridícul, o por al que uns altres puguin pensar 
de nosaltres. Mentre més accés i informació sobre 
nosaltres tinguin els altres, més vulnerables som davant 
ells.  
 
Exemple: en un espai privat jo puc inventar lliurement.  

 
 

 
 
Per a les empreses, ajuda a preservar secrets corporatius, 
protegint els beneficis del treball. També protegeix la  
competitivitat empresarial. 
 
Exemple: una empresa competidora ha desenvolupat una 
App boníssima que impedeix que res no s’oblidi mai. Jo la 
copio, el que ja és un delicte, però a més no inverteixo en 
investigació per a desenvolupar una altra amb la qual el 
meu mòbil pugui competir amb el seu, amb el qual no 
col·laboro en el progres.  
 



 
 
 
En l'àmbit polític, la privadesa protegeix a les societats 
democràtiques i pluralistes. La llibertat política requereix 
que les persones tinguin el dret de mantenir en secret el 
seu vot. 
 
Exemple: és la meva primera votació i vaig a votar amb el meu 
pare. I jo penso diferent però com està mirant la papereta que trio 
i no vull tenir problemes, o decebre-li, trio la que sé que li agradarà.  

 
 

En l'àmbit polític, la privadesa protegeix a les societats 
democràtiques i pluralistes. La llibertat política requereix 
que les persones tinguin el dret de mantenir en secret les 
seves associacions. 
 
Exemple: la vigilància informàtica ja ha estat usada per impedir 
protestes a Egipte, Turquia, i el Regne Unit, entre uns altres. I la 
protesta és un dret democràtic del ciutadà, una de les maneres de 
comunicar-nos amb els nostres representants i de controlar els 
excessos habituals del  poder polític.   

 
En l'àmbit polític, la privadesa protegeix a les societats 
democràtiques i pluralistes. La llibertat política requereix 
que les persones tinguin el dret de mantenir en secret les 
seves idees polítiques, si així ho desitgen.  
 
Exemple: Jo puc pensar que la democràcia no és un bon sistema 
polític i que només haurien de votar les persones que entenen el 
que estan votant però sóc representant d’un partit polític i no puc 
expressar la meva opinió, perquè pedreria molts vots.  

 
 
 
 

Ni l’Estat ni cap empresa o grup no necessiten dades sobre 
la vida privada de ningú. No podem confiar que en faran 
un bon ús, perquè sempre hi haurà governs, empreses, o 
individus que tinguin interès a callar a certs ciutadans, i 
una forma de protegir-los és permetent que amaguin 
informació o facetes sobre si mateixos que podrien posar-
los en perill davant qui busqui fer-los mal o impedir la seva 
llibertat d'expressió. 
 
Exemple: sóc aspirant  a alcaldessa però tinc una malaltia crònica, 
o un amant, o el meu pare va ser un lladre... res d’això no té a veure 
amb el treball que desenvoluparé. 

 
 



 
Malgrat que jo no sigui un activista o un dissident, i no 
tingui gens que amagar, ni per tant témer políticament, no 
sé si l’endemà tindré que amagar alguna cosa. 
 
Per exemple: ara el govern és democràtic, però i si en el futur no 
ho és? Tenint en compta que tots les dades estant sent 
emmagatzemats, aquest govern futur podria utilitzar-los en contra 
meva.  

 
 
 
 
Hi ha raons per a dubtar de l’eficàcia de la vigilància 
massiva: no s’ha aconseguit evitar cap atemptat 
terrorista.  
 
 
 
 
 

 
 
La vigilància massiva ni és necessària per a la seguretat 
pública ni s’ha mostrat eficaç fins ara: no s’ha aconseguit 
evitar cap atemptat terrorista. 
 

 
 
 
En un estudi encarregat per l'organització d'escriptors PEN 
Amèrica i duta a terme pel FDR Group en 2013 es va 
descobrir que un de cada sis escriptors ha evitat escriure 
o parlar sobre temes que poguessin fer-li objecte de 
vigilància per part d'agències d'intel·ligència. En forçar als 
escriptors a autocensurar-se per por de possibles 
conflictes o represàlies, la vigilància en Internet ja està 
deteriorant l'esfera pública i privada. 
 
 

 


