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El 13 de març de 2009 va fer 20 anys que es va dissenyar la WWW (acrònim anglès de World Wide Web, teranyina
d&rsquo;abast mundial) o web és una xarxa de pàgines escrites en hipertext i connectades entre sí mitjançant vincles, de
manera que formen un sol cos de coneixement pel qual s&rsquo;hi pot navegar fàcilment. Hem après molt durant aquest
temps, moltes possibilitats, noves paraules i conceptes redefinits. Què faríem avui sense els cercadors? De manera
semblant, com podíem viure sense mòbils fa uns anys? D&rsquo;alguna manera ens creem (o ens creen) la necessitat
d&rsquo;ús i consum. En diferents ritmes fem nostra aquesta tecnologia fins que la naturalitzem i se&rsquo;ns fa
transparent en el dia a dia. Des d&rsquo;un punt de vista antropològic, fins i tot una sabata és una tecnologia que ens
aïlla del contacte amb el terra. Però, mentre aprenem, va bé tenir una ajuda d&rsquo;escriptori, quantes cares podríem
posar als dos personatges! La nostra identitat personal es veu afectada (i fragmentada digitalment) per l&rsquo;evolució
d&rsquo;internet. Per un costat, les eines 2.0 que possibiliten als usuaris ser editors d&rsquo;informació, han permès
visualitzar quines eines prefereix cada persona i com les usa, constuint una identitat individual. Al mateix temps, la
interacció amb altres usuaris (en un primer moment fent el trasllat de l&rsquo;espai físic al digital) i les xarxes socials (on
defineixes sovint què fas, on ets i què penses) han suposat una construcció de la nostra identitat social. La podem definir
en funció de la finalitat que donem a les nostre informacions i interaccions. Seguint amb el símil dels mòbils, recordo un
anunci de telefonia, que deia &ldquo;estás o no estás?&rdquo; Crees la teva identitat o no existeixes, o el que és
pitjor, poden crear-te una identitat i no tenir-ne control, tal com indica Juan Freire. Cal fer moltes consideracions respecte
a la seguretat i la privacitat de les dades dels usuaris en un món on es barreja el nivell personal, el professional, el comerç,
el negoci i l&rsquo;oci. També cal tenir present com afecta tot aquest fenòmen de divulgació de la nostra identitat digital
en el cas dels menors, i això ha fet en Juanjo de Haro darrerament en un article en el que reflexiona al voltant dels seus
aspectes més positius i els més negatius. Es fa difícil de dir on anem i com afectarà això a la nostra identitat. Potser no
es tracta tant de predir el futur, com d&rsquo;observar i descriure el que està passant al nostre voltant. Podem començar
per saber on estem, veure cap a quins escenaris en movem i com podem influir en la seva construcció. Es fa necessari
repensar la competència digital que necessitem, tal com explica en Xavi Suñé. El següent vídeo ens pot aportar algunes
pistes d&rsquo;alguns canvis de tendència prou significatius. 2008 Latest Edition - Did You Know 3.0
http://www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8
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