
És fàcil constatar que cada cop hi 
ha més infants que naveguen per 
l’esfera digital. Molts d’ells les empren 
solitàriament, sense acompanyament 
adequat. Tenen accés a tota mena 
de continguts. Alguns d’ells no són 
idonis per la seva edat, ni per al seu 
desenvolupament harmònic. Naveguen 
per tota mena de regions i no sempre es 
relacionen amb persones amb bones 
intencions. 

A l’esfera digital hi ha el millor i el pitjor 
de la condició humana. Ben emprada, 
pot ser un espai de creixement, 

d’informació i d’ampliació de mires, però 
mal emprada, pot portar a l’isolament, 
a la por, a l’abús, a l’explotació o bé 
a la vulneració de drets com el de la 
intimitat. 

Els infants són ciutadans de ple 
dret, però són vulnerables i, per tant, 
estan exposat a tot tipus de mals, 
especialment quan ronden sols per 
aquesta mars digitals. Cal reconèixer 
els seus drets, tant en l’àmbit presencial, 
com l’escola, la família, la via pública, 
com també en l’esfera digital. En aquest 
àmbit, s’observen abusos i afectacions 
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Amb motiu del dia dels drets del infants, 20 de novembre, és pertinent 

una reflexió sobre una nova categoria de drets que també cal reconèixer 
en els infants com en tot col·lectiu humà. Ens referim als drets digitals. 

Cap nen sense el caliu d’una llar



molt greus que perjudiquen el seu 
desenvolupament emocional i mental. 
Cal un acompanyament per al bon ús 
de les xarxes socials. No podem deixar 
els infants sols en la intempèrie digital. 

En els darrers anys s’ha començar a 
teoritzar sobre la necessitat d’una nova 
carta de drets tenint en compte aquest 
nou espai on fem tantes operacions: 
comprar, vendre, informar-nos, 
comunicar-nos, treballar o distreure’ns. 
Cal marcar unes línies vermelles i 
penalitzar el qui les transgredeixi. 

L’esfera digital no és barra lliure. 
No s’hi pot, impunement, mentir, 
sense conseqüències. No es pot 
assetjar sexualment una menor sense 
conseqüències. No es pot maltractar 
algú emparant-se en l’anonimat que 
ofereix la xarxa. Cal un ús responsable 

de la xarxa i per això cal reivindicar els 
drets digitals dels infants, però també 
la responsabilitat dels adults que hi 
naveguen i que actuen, molt sovint, 
sense escrúpols, aprofitant-se de la 
vulnerabilitat d’alguns col·lectius.

Cal un acompanyament per al bon 
ús de les xarxes socials. 


