
  

 
 

CARTA DELS MOSSOS D’ESQUADRA ALS JOVES DE CATALUNYA  
 
Benvolguts, 
 
Des de fa onze anys, cada 11 de febrer se celebra el Dia Internacional 
d’Internet Segura. Enguany, amb motiu d’aquesta data, des de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra volem aportar el nostre granet de sorra tot 
explicant-vos quin treball realitzem a nivell preventiu i recordant-vos uns  
consells de seguretat bàsics perquè gaudiu de les Xarxes Socials de manera 
agradable i segura. 
 
Abans de tot, però, voldríem que coneguéssiu quina opinió tenim la Policia de 
Catalunya sobre Internet i les Xarxes Socials. Doncs bé, pensem que Internet 
i les Xarxes Socials són molt positives i, en el món actual, necessàries. Són 
una gran eina per aprendre, comunicar-se, divertir-se i participar socialment 
sempre, està clar, que siguin ben utilitzades pels seus usuaris. 
 
I quina és la nostra aportació perquè això sigui possible? Doncs bé, la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra realitzem des de l’1 de maig de 2008 el 
Pla d’Acció Internet Segura. Aquest pla consisteix en una sèrie de 
presentacions preventives que es realitzen als diferents col·lectius de la 
societat i, en especial, a l’entorn educatiu (alumnes, mares, pares i docents). 
 
Les nostres presentacions abracen un ampli ventall de temàtiques, des de les 
més genèriques com a introducció a les noves tecnologies, passant per 
aquelles més adreçades a la reflexió i la sensibilització i acabant per uns 
tallers imminentment pràctics sobre configuracions de perfils de privacitat, de 
routers, de telèfons intel·ligents, etc.  
 
Per tal que us en feu una idea de l’abast de les nostres xerrades, us direm 
que el curs escolar 2012-2013 vam fer 3.952 presentacions arribant a 
112.051 assistents. No està gens malament, oi? 
 
A més, disposem del correu corporatiu internersegura@gencat.cat. Aquesta 
bústia té com a objectiu rebre informacions d’interès policial i assessorar als 
ciutadans que tinguin algun dubte o alguna problemàtica relacionada amb 
Internet i les Xarxes Socials. 
 
I com sempre, no oblideu que per qualsevol fet urgent que requereixi d’una 
actuació immediata teniu a la vostra disposició el telèfon d’emergències 112. 
 
A continuació i per acabar, us recordem els 10 consells més essencials 
perquè gaudiu amb seguretat d’aquesta gran eina que ha suposat una 
revolució en la manera de viure i d’entendre la realitat : 
 

� Darrere d’un pseudònim hi pot haver qualsevol 
� No dono informació personal, ni tan sols amb el meu pseudònim. Així 

protegeixo la meva vida privada i la dels altres 



  

� Només utilitzo la webcam amb la meva família i els meus amics 
� No quedo personalment amb persones desconegudes 
� Tinc cura de les fotografies que publico 
� Jugo als jocs en línia amb moderació 
� Sé que a Internet no tot el que llegeixo és veritat i verifico la informació 

que trobo 
� Quan trobo imatges desagradables surto de la pàgina i li comento a un 

adult. 
� No faig sentir malament a altres usuaris i no permeto que em facin 

sentir malament a mi.  
� Resumint, navego amb prudència perquè Internet és un lloc públic. 

 
Ara sí, només ens resta desitjar-vos un feliç Dia Internacional d’Internet 
Segura. Salutacions, navegants! 
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PD. Aquí us deixem l’enllaç oficial del Dia Internacional d’Internet Segura 
http://www.diainternetsegura.es/  per si en voleu saber més. 
 


