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AVUI PARLEM DE...

MORIR DIGITALMENT · LEGAT DIGITAL
Elvira Recasens

Temps enrere quan l’empremta digital no gaudia
de la mateixa força que avui, una persona davant la mort només calia que tingués en compte
el fet de deixar clares les seves últimes voluntats a nivell econòmic i patrimonial per mitjà d’un
testament. Però les coses han canviat molt i les
xarxes han adquirit un protagonisme important i
formen part del nostre dia a dia.
¿Què podem fer actualment amb el llegat digital?. ¿Com gestionar totes les fotografies penjades, les col·leccions de música, correus electrònics, documents al núvol...? Quan una persona
mor la seva empremta digital sovint segueix a la
xarxa. A Catalunya està aprovada la Llei de Voluntats digitals, una normativa pionera que permet designar un hereu que gestioni el patrimoni
d’internet del difunt. El projecte de Llei que es va
presentar el 28 de febrer del 2017 en una roda
de premsa a Barcelona, adapta les normes sobre successions del dret civil català.
¿Què fan Facebook, Twitter, Linkedin, Google,
Instagram... amb els comptes quan algú mor?
Doncs cada plataforma té la seva pròpia política; n’hi ha que els mantenen durant un temps
actius i d’altres no arriben a tancar-los mai.

Alguns no permeten que ningú adopti el nom
d’usuari del difunt mai més i altres el cedeixen
a un altre internauta. De tota manera, en cap
cas es facilita la contrasenya a ningú ni tampoc
l’accés al compte. Aquesta nova llei dóna seguretat jurídica a una situació que no és fàcil ni
clara.
Alguns notaris comencen a assessorar sobre
què fer amb els béns digitals a l’hora de testar. Incloure el patrimoni del qual es disposa en
format digital pot estalviar molts problemes als
hereus, exactament igual que succeeix amb el
patrimoni físic. El notari José Carmelo Llopis,
delegat de Noves Tecnologies del Consell General del Notariat al Consell dels Notariats de la
UE explica que «no existeix un testament digital
com a tal, sinó que els béns digitals poden incloure’s en el testament ordinari».
Una figura que entrarà en escena properament
serà la del marmessor digital; és a dir la persona
que el testador designi al testament per gestionar la seva herència digital. És la persona encarregada de fer complir l’última voluntat del difunt.
L’ideal és que sigui una persona amb coneixements tant jurídics com informàtics.
Arran de la problemàtica que es genera entorn
les xarxes socials d’un difunt estan sorgint cada
dia més empreses que ofereixen ocupar-se
dels tràmits, de triar com acomiadar-se digitalment i de què fer amb la informació penjada a
la xarxa. La nostra societat s’acabarà preocupant pel seu llegat digital tal i com ens preocupem per un enterrament o per un testament
físic. I és que les noves tecnologies formen part
de les nostres vides més del que realment som
conscients.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 9 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 10, a
2/4 de 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS
(0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 de 6 de
la tarda, pregària familiar amb els més petits.

ELS ORÍGENS DEL CRISTIANISME A SABADELL. Dijous dia 13, a 2/4 de 8 del vespre i a
l’Auditori Mn. Joan Nonell, conferència càrrec de
Mn. Robert Barò, doctor en història per la UAB i
llicenciat en teologia.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 16, a 2/4 de 6 de
la tarda, pregària amb els més petits de la comunitat.

Ens ha arribat a la redacció un poema escrit per una de les àvies que es visiten des
del Voluntariat de Càritas. El va llegir per
Nadal en la festa que van fer, però fins ara
no l’hem tingut per publicar-lo. Es bonic
veure com una persona malgrat l’edat pot
continuar sent sensible i creativa. Enhorabona Maria Sabatés!
Mare heu vist el cel?
És blau, molt blau
les estrelles brillen
i donen gran resplendor
i sembla que tremolin de fred per al Senyor.
Mare, i al Nen, que li portarem?
Tota l’escalfor del nostre cor
i una capseta tancada

Mt. 5, 13-16

Vosaltres sou
la sal de la terra,
vosaltres sou
la llum del món.

que hi haurà el millor de tot.
Mare, i nosaltres, què menjarem?
Panses i figues i torrons,
abraçades i petons.
Maria Sabatés
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