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Lliurament del premi Protecció de Dades 

en el Disseny 2017 i cloenda de la jornada 
‘Noves eines per a la protecció de dades, a 

menys d’un any de la plena aplicació del 
reglament’ 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017 

Per cloure la jornada, permetin-me que els adreci unes breus paraules. En primer 

lloc, vull felicitar els premiats, com no podria ser d’altra manera. Vull felicitar, com 

dic, els dos premiats, però també vull felicitar aquestes divuit empreses, 

associacions, entitats, que han participat en aquesta edició del premi. Les vull felicitar 

molt especialment perquè s’han esforçat i han treballat per millorar la protecció de 

dades. I si a més a més us divertiu, com ha dit la directora de l’autoritat, doncs 

encara millor. Us animo perquè us continueu divertint i perquè l’any que ve també 

proposeu noves aplicacions. 

També vull felicitar l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per aquest premi, de 

què enguany es fa ja la cinquena edició. Crec que els premis que ajuden a prestigiar 

la investigació tecnològica són molt importants. Aquest, en concret, ens ajuda en 

aquest camp de la protecció de dades, que, tal com dèieu, és, evidentment, un dret 

cada dia més rellevant en aquest món sense fronteres, com és el món digital, un món 

on cada cop cal treballar més per tenir les nostres dades protegides. Perquè és veritat 

que moltes vegades aquestes dades les lliurem voluntàriament, però moltes vegades 

les proporcionem involuntàriament. I, per tant, hem de protegir els drets de tots els 

usuaris. 

Aquest és un àmbit estratègic, perquè, precisament, s’hi garanteixen els drets, els 

drets i les llibertats fonamentals. De fet, ja fa temps que es parla de la quarta 

revolució industrial, que és definida per la fusió de les tecnologies digitals físiques i 

biològiques. La dimensió digital és en tots els espais de la nostra vida: l’espai 

professional, l’espai d’oci, l’espai personal, l’espai familiar, l’espai públic, l’espai 

privat. Per fer qualsevol gestió, cada vegada més depenem del món digital. I com 

més creix el pes del món digital en la nostra societat més necessari és crear eines de 
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protecció. Hem de protegir els drets i les llibertats de totes les persones que ens hem 

de moure en aquest món digital, un món que ha arribat amb molta força i empenta, 

de manera que en la protecció de drets anem al darrere. La tecnologia avança, i 

nosaltres anem al darrere. Hauríem d’aconseguir treballar una mica en paral·lel. Això 

és el que més costa, i això és el que treballeu. Per tant, us ho vull agrair 

profundament.  

De fet, garantir aquests drets implica regular, com la Unió Europea fa en aquests 

moments. Aquest reglament europeu de protecció de dades intenta, d’alguna 

manera, regular formalment un marc comú que ja és vigent però que no serà 

obligatori fins el maig de l’any que ve.  

I és significatiu que ja d’entrada l’àmbit d’aplicació no es basi en el territori on 

s’ubiquen els responsables del tractament de dades, sinó en el territori on es farà 

aquesta activitat. Crec que això és molt indicatiu que aquest reglament europeu atén 

les noves realitats, perquè tots sabem que hi ha estats que donen més facilitats que 

no uns altres, diguem-ho així, perquè s’hi ubiqui l’activitat o la seu d’aquest 

tractament de dades.  

Moltes de les coses que volia dir ja les ha dit la directora, i hi coincidim. Ella deia que 

nosaltres el que volem sempre, en definitiva, és construir, tenir, un món millor, no? 

És a dir, fer un món més just, més lliure, més democràtic, on tothom vegi que els 

seus drets són garantits. I crec que amb aquesta jornada, que és complexa 

tècnicament, que és una jornada per a professionals, per a gent que treballa en 

aquest camp, el que perseguiu és ajudar perquè aquest món que volem millor, més 

just, més lliure, més democràtic, ho sigui també des del punt de vista de la tecnologia 

digital.  

És a dir que aquest món digital que volem sigui també més democràtic, més just i 

més lliure. I, per tant, us vull agrair, tant a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

com a tots els qui treballeu en aquest camp i que avui heu presentat els vostres 

projectes, que investigueu per un futur millor, que treballeu perquè en aquest món 

digital sense fronteres que ens apropa hi veiem alhora més garantits i més respectats 

els nostres drets, els individuals i els col·lectius. En definitiva, us dono les gràcies per 

treballar per un món millor.  

Moltíssimes gràcies. 


