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Alemanya prohibeix els ‘smartwatches’
per a nens amb funció de supervisió
Els pares els utilitzaven per escoltar els mestres dels seus fills durant les classes
ALBERT MOLINS RENTER
Barcelona

El Govern alemany ha prohibit la
venda d’alguns rellotges intel∙li
gents per a nens –fins i tot ha de
manat als pares que els destruei
xin– perquè s’ha descobert que es
pot activar remotament el micrò
fon amb què van proveïts. Per a
l’Agència Federal de la Xarxa
–l’organisme que ha prohibit
aquests smartwatches– el proble
ma no és tant que es pugui espiar
els nens, com que es pugui espiar
qualsevol persona sense el seu
consentiment.
Segons aquesta agència, hi ha
un gran nombre de proveïdors al
mercat alemany que ofereixen
rellotges intel∙ligents per a nens
amb funció de monitoratge, que
actuen com un ganxo per als pa
res que es veuen, així, més dispo

sats a comprarlos un d’aquests
rellotges als seus fills.
Aquests smartwatches –adre
çats a nens entre 5 i 12 anys– in
clouen una funció de supervisió
com per exemple la que utilitzen
els dispositius per controlar els
nadons. Aquests que s’acaben de
prohibir, concretament, porten
incorporada una targeta SIM.
Amb una aplicació al seu telèfon,
els pares poden controlar el re
llotge i poden fer que truqui a un
número de telèfon arbitrari, sen
se que el nen ho adverteixi. Això
permet als pares escoltar les con
verses dels seus fills i del seu en
torn sense que ningú no se n’ado
ni.
A més, sempre hi ha la por que
un hacker pugui aconseguir el
control de l’equip i espiar els nens
i aconseguir informació personal.
Cal recordar que a Alemanya

estan permesos els telèfons que
poden fer trucades –com l’Apple
Watch–, però és il∙legal gravar
converses privades sense con
sentiment. A més, les autoritats
alemanyes han actuat contra di

Amb una aplicació era
possible activar el
micròfon del rellotge
intel∙ligent sense que el
nen ni ningú ho advertís
verses ofertes d’aquests disposi
tius que es podien trobar a inter
net.
L’Agència Federal de la Xarxa
ha aconsellat en particular a les
escoles que prestin molta més
atenció als rellotges dels seus

alumnes. Sobretot a aquells que
incorporen aquesta funció de su
pervisió. “D’acord amb les nos
tres investigacions, els pares uti
litzaven els rellotges, per exem
ple, per escoltar els mestres
durant les classes”, ha dit el presi
dent de l’Agència Federal de la
Xarxa, Jochen Homann, en un
comunicat oficial.
L’agència fins i tot ha demanat
que aquells que haguessin com
prat algun d’aquests rellotges els
destrueixin fins a deixarlos in
utilitzats. També recomana que
els propietaris documentin la
destrucció i enviïn a l’agència, a
través d’internet, alguna prova
que efectivament han destruït el
rellotge.
Una vegada les autoritats hagin
rebut les proves que s’han desfet
per sempre del rellotge, els reme
tran un certificat que donarà fe

del final del gadget.
Aquesta no és la primera vega
da que l’Agència Federal de la
Xarxa diu als ciutadans alemanys
que destrueixin un dispositiu. Al
febrer ja va prohibir la venda de
la nina Cayla, que va etiquetar
com un “dispositiu d’espionat
ge”, i que també era capaç de re
velar informació personal. Apa
rentment, les nines van ser equi
pades amb tecnologia de
transmissió de ràdio que podria
permetre que els nens fossin es
piats.
Pel que sembla, la nina anava
equipada amb un dispositiu blue
tooth que li permetia “escoltar” i
“parlar” amb els nens. També era
capaç d’accedir a internet. Tot i
això, les autoritats van advertir
que la nina era vulnerable als pi
rates informàtics que podien te
nir accés a les dades personals
dels propietaris.
“Els objectes que oculten cà
meres o micròfons i transmeten
dades involuntàriament posen en
perill la privacitat de les perso
nes. Això també s’aplica a les jo
guines dels nens”, va dir J. Ho
mann en aquella ocasió.
Amb la nina Cayla, l’agència
també va demanar que les perso
nes que l’havien comprat la des
truïssin.c

Clamor als
patis a favor
dels drets
dels nens

FUNDESPLAI

L’entitat Fundesplai va cele
brar ahir el Dia Internacional
dels Drets del Nen amb els
alumnes de 100 escoles i esplais
de tot Catalunya. Els nens van
concentrar als patis i van dibui
xar uns mosaics en forma de
cor. Les fotografies d’aquell
moment es van pujar després a
les xarxes socials, cosa que va
constituir una imatge plàstica
de la seva reivindicació. Enco
ratja’t, el projecte d’aquesta
fundació catalana, pretén cons
cienciar els nens de la necessà
ria igualtat de gènere i la novi
olència, desgraciadament en
cara presents malgrat les lleis
que intenten lluitarhi en con
tra. Fundesplai considera que
cal incidir com més aviat millor
en les desigualtats infantils i per
això el seu propòsit és fomentar
la treball coeducatiu, el res
pecte, la tolerància i la diversi
tat entre els nens, les famílies i
la comunitat a través dels es
plais. / Redacció

PANO RA MA

Estafa de 500.000 €
amb receptes falses

Lletra “minúscula” al
contracte d’un banc

REUS wEls Mossos d’Esquadra
han detingut un farmacèutic i
el seu germà que, des del seu
establiment de Reus i un local
clandestí, falsificaven receptes
i distribuïen medicaments,
alguns de caducats, a cinc
residències geriàtriques. Amb
aquest sistema que el Col∙legi
de Farmacèutics de Tarragona
va detectar i va posar en conei
xement de la policia, tots dos
van estafar gairebé 600.000
euros en un any. / Sara Sans

TRIBUNALS wL’Audiència de
Castelló ha anul∙lat una clàusu
la d’interessos d’un contracte
d’una targeta bancària perquè
la mida de la lletra del docu
ment era “tan minúscula” que
per llegirla no n’hi havia prou
amb l’ús d’ulleres, sinó que
calia “una lupa”. Segons la
interlocutòria, “la clàusula
general del contracte que fixa
l’interès remuneratori no supe
ra el control necessari de trans
parència”. / Salvador Enguix

Amazon i Facebook competiran per LaLiga

COMUNICACIÓ wAmazon i
Facebook estan disposades a
pugnar pels drets de televisió
de LaLiga, segons una confir
mació del president de la Lliga
de Futbol Professional (LFP),
Javier Tebas, al diari en línia El
Confidencial. El nou contracte,
a partir de la temporada 2019
2020, suposaria un gran salt en
els ingressos per temporada
destinats als clubs de futbol. La
previsió de l’LFP és que la
nova concessió li proporcioni
2.300 milions d’euros, una
xifra que suposaria 700 milions

més que el contracte actual, de
1.600 milions. Tebas confia que
la nova adjudicació arribarà als
1.300 milions d’euros pels
drets per a Espanya (300 mili
ons més que en l’anterior) i a
1.000 milions d’euros més pels
drets internacionals (400 mili
ons més que ara). Amazon ja
ha adquirit alguns drets espor
tius, com els d’un partit setma
nal de l’NFL, la lliga professio
nal de futbol americà, i torne
jos de l’ATP (tennis
professional) per al Regne
Unit. / Redacció

Bisbes contra la
ideologia de gènere
RELIGIÓ wEls bisbes espanyols
rebutgen la ideologia de gène
re i les tècniques reproducti
ves que converteixen els fills
en un “producte de laborato
ri”, i també condemnen la
violència masclista. Ahir ho va
manifestar el cardenal arque
bisbe de Valladolid i president
de la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE), Ricardo
Blázquez, en el seu discurs
inaugural de l’assemblea ple
nària. / EP

