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Comespoden
geolocalitzar els fills
Creixen les ‘apps’ per controlar on són els nens; els pedagogs

avisen que s’han de fer servir amb el seu consentiment
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

L’ ós del Piri
neu porta un
xip que per
met con
trolar la po
sició d’al

guns exemplars; passa el mateix
amb el linx ibèric a Andalusia.
Als gossos i als gats se’ls implan
ta un identificador amb les da
des dels seus amos. I a escala hu
mana, només l’autora de cièn
ciaficció Elizabeth Moon ha
defensat de debò que totes les
persones rebin un codi de barres
en néixer o que se’ls instal∙li un
sistema que emmagatzemi la se
va història vital: identitat, estat
de salut, lloc de residència...
“Per si algú es perd, per si ne

cessita ajuda, per si...”, relatava
Moonenuna entrevista a laBBC
fa uns mesos. Són les fantasies
d’una escriptora, però aquests

mateixos arguments són els que
sostenen els impulsors de siste
mes de geolocalització de nens i
adolescents. “Els nostres fills
són on diuen que són? De debò
que han anat a casa d’un amic?
Hanestat en locals o llocs queno
són adequats? Han arribat bé a
l’escola? Estan fora de perill?
Instal∙la’ls la nostra app al mòbil
i manténlos controlats a tota
hora”, assenyala un dels anuncis
a Android.
Que l’NSA es retiri. Ara els pa

res també poden exercir de
Gran Germà. Les botigues d’An
droid i Apple tenen desenes
d’aplicacions que s’instal∙len al
mòbil del menor i en el dels pa
res, i els connecta com si fossin
dos telèfons bessons. A través
d’un sistema GPS es capta la po

sició del noi. Algunes fins i tot
permeten establir una “àrea se
gura” de la qual el nen no hauria
de sortir, i si creua al carrer del
costat els progenitors reben una
alerta al mòbil tipus watsap. “El
seu fill ha abandonat la zona de
control”. Les més avançades
ofereixen la possibilitat d’acti
var la càmera del mòbil del nen.
Així t’assegures d’on és i amb
qui.
“Algunes d’aquestes aplicaci

ons van néixer per localitzar el
propi mòbil en cas de pèrdua o
robatori, però han evolucionat a
la geolocalització de persones
amb malalties neurodegenerati
ves, i ara, per a nens i adoles
cents”, afirma Miquel Àngel
Prats, coordinador del grau
d’Educació Infantil a la Blan
quernaURL i director d’un
grup d’investigació sobre tecno
logia i escola. A les reunions que
coordina Prats amb pares i pro
fessors de diferents centres edu
catius han abordat aquest tema.
“Són sessions en les quals par
lem del bon ús de la tecnologia, i
els pares pregunten per aques
tes apps i dispositius que perme
ten geolocalitzar els fills; hi ha
un interès creixent”, continua.
A l’última edició del Mobile

World Congress es va presentar
un híbrid de telèfon i rellotge
per a nens d’entre 4 i 11 anys
anomenat FiLip que es promo
ciona, precisament, amb el gan
xo de geolocalitzar el nen les 24
hores del dia. Aquesta espècie
d’AppleWatch infantil es col∙lo
ca al canell del menor i es con
necta a una app instal∙lada als
mòbils dels pares. Permet saber
ne la posició i crear zones segu
res; alhora, el nen té la possibili
tat de posarse en contacte amb
cinc números predeterminats a
través del rellotge. En cas
d’emergència, hi ha un botó ver
mell quemarca demanera auto
màtica tots els números que els
pares han gravat prèviament.
“És ideal per als que conside

ren que és massa d’hora per do
nar unmòbil als fills”, es llegia al
Mobile –la majoria de persones
tenen el primer telèfon als 13
anys–. FiLip va començar a ven
dre’s fa dos anys als Estats Units
i s’espera que arribi a Europa i
Llatinoamèrica al llarg d’aquest
any, segons es va anunciar al
congrés de mòbils de Barcelona
el mes de març.

Els avantatges de la geoloca
lització aplicada a persones són
evidents per a Nati Cabrera, es
pecialista en Tecnologia i Edu
cació de laUniversitatOberta de
Catalunya (UOC): “Ajuda en el
cas de col∙lectius vulnerables,
perquè els hem de cuidar amb
una cura especial, com persones
amb alzheimer; també per als
que esdesplacenazonesperillo
ses i volen estar localitzats com
a mesura de prevenció –guerres
o desastres naturals–”. “Ara bé,
no veig tan clar l’ús que se’n pot
fer en la relació paresfills ado

lescents; el pilar d’aquestes rela
cions hauria de ser la confiança
plena, entenent i assumint que
un fill adolescent la pot trair, i
això també és part del procés
educatiu,” continua aquesta in
vestigadora. Els pares correrien
el risc de convertirse en una
unitat de precrim com les deMi
nority report. Actuen abans que
el fill se’n vagi de festa, o que faci
campana, sense deixar que
s’equivoquin. I sobrepassar
certs límits, amb les conseqüèn
cies que tingui, suposa tot un
aprenentatge, destaca Cabrera.
Sí quehi ha consens en la utili

tat per a nens molt petits que ja
van sols a l’escola, o en casos
d’excursions a llocs que com
portin un cert risc. “Però llavors
sempre hem d’avisar el nen que
li hem instal∙lat l’aplicació al
mòbil, o que el geolocalitzem
amb alguna mena de rastreja
dor”, insisteix Prats. “Si no ho
fem i ho descobreix li enviem el
missatge que no hi confiem, o
que el món és tan perillós que
necessitem estar constantment
localitzats, amb la qual cosa es
genera desconfiança en l’entorn
i por”, apunta la investigadora

de la UOC. Un pas més en el de
bat entre seguretat i societat
vigilada.
El que és ideal, afegeix el soci

òleg i especialista en TIC Jordi
Jubany, és trobar l’equilibri en
tre control parental i confiança
mútua, una relació que es cons
trueix a poc a poc i amb esforç.
“Perquè amb el mòbil també et
poden enganyar; i si el deixen en
una zona segura o a casa d’un
amic i en realitat se’n van a un
altre lloc?”, es pregunta.

La tecnologia també potmen
tir, i no són pocs els moments
crucials en què es gasta la bate
ria del mòbil. I llavors, qui
vigila?c

Tecnologia, família i llibertat

Tendències

PRESTACIONS

Monitoritzen
la posició delmenor
mitjançant GPS
i avisen els pares

ZONES SEGURES

Permeten crear
una àrea
de la qual el nano
no ha de sortirmai

‘MINORITY REPORT’

Els pares corren
el risc de convertirse
en una ‘unitat
de precrim’

ERRORS QUE CAL EVITAR

Enviar unmissatge
de desconfiança
i que el món
ésmolt perillós

Us tinc controlats. Les aplicacions
i dispositius aplicats a la localització
de nens per GPS creixen
i ofereixen múltiples
prestacions afegides

Què es vol vigilar. Rutasegu
ra, Cerberus, Thetrack,
Geochild, Teencreo... són
apps i dispositius que per
meten geolocalitzar els
telèfons i les persones que
els porten. Algunes estan
més enfocades a facilitar el
camí de l’escola, com Ruta
segura. Permet crear un
mapa de casa al col∙legi i
avisa si el nen es desvia.
D’altres es van crear només
per al mòbil, però en els
blogs de pares ja es recoma
nen per aplicarles al segui
ment de nens. I el cas ex
trem són les aplicacions
espia, que passen desaperce
budes al menor i controlen
fins i tot la càmera del mò
bil. L’investigador en TIC i
EducacióMiquel Àngel
Prats, de BlanquernaURL,
recomana pensar bé el mo
tiu pel qual es vol utilitzar
una app o dispositiu
d’aquesta mena.

Compte. Si s’abusa d’aques
tes aplicacions es pot “crear
una espiral de desconfian
ça”, adverteix Prats. “Val
més ser honest amb el nen o
adolescent, establirhi una
confiança sana i entendre
que no sempre ens ho expli
caran tot”.

Alguns fòrums d’adolescents
ja comencen a compartir
estratègies per escapolirse
del control mòbil dels pares.
Per exemple, a Android hi
ha maneres de simular geo
localitzacions.

ENGANYAR EL TERMINAL

El truc

Què cal fer servir
i per quinmotiu
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ANA JIMÉNEZ

L’Agència de Seguretat
Nacional nordamericana
diu que espia per protegir
els ciutadans

Persones anònimes, caps d’Es
tat... l’objectiu de l’espionatge
massiu és divers i variat

L’NSA va robar més de 2.000 milions
de targetes SIM amb tota la infor
mació dels seus propietaris. També
se serveix de Facebook i Twitter

L’última espia tecno
lògica descoberta és
Angela Merkel, que
va vigilar Hollande

EL DEBAT SORGIT
DEL CAS NSA

Món segur Ningú no se’n salva Robatori de SIM Merkel

Barcelona i Cornellà assagen el
rastreig permòbil per anar a classe
M. GUTIÉRREZ Barcelona

Quaranta nens d’entre 8 i 13 anys
de l’institutescola Costa i Llo
bera, a Sarrià, agafen sols cada
dia l’autobús que els porta fins al
seu centre docent. Quan baixen
del vehicle activen un dispositiu
queportenpenjat i els seus pares
reben un missatge al mòbil avi
sant que han arribat bé a la para
da. I després, quan entren per la
porta de l’escola, s’els envia un
altre SMS. Així, les famílies sa
ben que els seus fills són a classe.
Com ells, 93 alumnes d’aquesta
zona de Barcelona assagen el
control per mòbil per anar a es
cola. Formen part d’un progra

ma pilot que elDistricte va posar
en marxa aquest gener en sis
centres públics i concertats i que
desenvoluparà fins al 30 de juny,
explica Joan Puigdollers, re
gidor.
El principal objectiu és la pro

moció del transport públic en
una àrea amb 85 escoles i més de
40.000 alumnes i on les aglome
racions de trànsit són constants.
“Les famílies estàvem d’acord a
fer ús de l’autobús, però es tracta
de nens molt petits i a la ruta hi
ha bastant de trànsit, amb trams
perillosos,” relata Mònica Her
nández, membre de l’ampa del
Costa i Llobera. Quan acabin les
classes al juny pares, professors i

Districte avaluaran els resultats
del programa pilot i decidiran si
continua el curs que ve. “Està
funcionant bé, però encara ens
cal un entorn viarimés humanit

zat,més segur per a les persones,
això sí que suposaria un gran
avenç per al transport escolar”,
afirmaMònica Hernández.
A Cornellà de Llobregat han

engegat un altre programa pilot
que aplega seguretat i tecnolo
gia. Un total de 16 escoles de la
ciutat van començar a fer servir
el mes passat un sistema d’iden
tificació denens a les sortides es
colars o excursions. L’empresa
iKanguro, fundada per dues veï
nes del municipi, ha desenvolu
pat la tecnologia que utilitzen.

“Som mares i sempre ens ha
amoïnat el tema de la seguretat
en les excursions o colònies,
penses que la teva filla es pot
perdre, que li pot passar alguna
cosa... i comptar amb un disposi
tiu així t’aporta tranquil∙litat”,
diu Silvia Fernández, d’iKan
guro.
Es tracta d’uns braçalets

personalitzats, intransferibles i
adaptables que contenen totes
les dades necessàries per identi
ficar els responsables dels nens
en cas que esperdin. La informa
ció que conté el braçalet està co

dificada de forma alfanumèrica i
s’hi pot accedir amb un mòbil
mitjançant la lectura d’un codi
QR. També a través d’un web
que indica el braçalet. Un cop
dins, s’introdueix el codi i s’obté
la informació sobre l’escola del
menor i el contacte dels seus
professors o monitors. El braça
let també porta escrit el número
de telèfon d’Emergències (112).
L’empresa treballa en contacte
amb els Mossos d’Esquadra per
què també puguin accedir a la
informació d’aquests menors si
es perden.
L’Ajuntament de Cornellà

subvenciona el braçalet a 4.464
estudiants de la ciutat, una tec
nologia que també han provat
Fundesplai i algunes escoles
bressol. Abans s’havia fet servir
en l’última edició dels Special
Olympics de Catalunya, en la
qual van participar 1.600 espor
tistes, amb bons resultats.c

SMS I CODIS QR

Els alumnes van
sols a l’escola, però
supervisats; i a les
excursions, també


