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sententziaren kontrako protestak 
bateratzeko aplikazio berritzailea 
sortu du tsunami Democràtic 
egitasmoak. zer deritzozu?
Manifestarien artean komunikazio 
bide premium gisa erabili da orain 
arte. Jonquerako mugaren mozketan, 
adibidez, mozketa egingo zen tokitik 
gertuen zeuden erabiltzaileak abisa-
tu zituzten lehendabizi app-aren bi-
tartez, eta ondoren, deialdia zabaldu 
zuten Telegram eta gainontzeko sare 
sozialetan. Poliziarekiko ustekabea eta 
aurrerapena bilatzen ditu. Eta ez hori 
bakarrik, deialdiaren jakinarazpena 
jasotzen duten erabiltzaileak konfian-
tzazkoak dira, Tsunami Democràtic-ek 
azken asteetan geo-kokalekuak moni-
torizatu dituelako, jokabide susmaga-
rridun erabiltzaileak baztertzeko. 

zein uste duzu dela aplikazio 
horren gakoa?
Ezaguera teknologiko aurreratua eta 
aurreikuspena. Euren jarduna azter-
tuta, argi dago denbora luzez presta-
tu duten aplikazioa dela. Urriaren 1a 
osteko xake partida jokatzen ari da 
sarean Tsunami Democràtic. Bizitu 
dituzte webgune ofizialen itxierak  

—erreferendumarena edo ANC eta 
Òmnium Cultural elkarteena—, “On 
votar?” aplikazioaren itxiera, zerbi-
tzarien kontrako erasoak, hacktibis-
ten atxiloketak... Argi dute zer duten 
jokoan. Horregatik, teknologikoki 
oso ongi babestuta daude; ahulgu-
nea, beti bezala, pertsonak dira.

hasieratik, interes bizia egon da 
tsunamic Democràtic ere ixteko. 
zer deritzozu?
Adituen arabera, kasik eraitsi ezina 
da. Duela gutxi, Applek Hong Kongen 
zentsuratu zuen bertako aldarrika-
penen mapa eskaintzen zuen apli-
kazio bat. Tsunami Democràtic-en 
sustatzaileek hori saihestu nahi izan 
dute. Horregatik, app-a ezin da jai-
tsi ez Googlen ezta Applen ere. Sor-
tzaileak ez dira identifikatu, eta des-
kargatzeko, erabiltzaileak ez daude 
enpresa handi horien menpe. Beren 
baliabideak erabiltzen dituzte.

badago uste duenik, tsunami 
Democràtic-en eta urriaren 1eko 
egituren atzean jende berbera 
dagoela. 
Zentzua du. Esan daiteke ekintzak 

sarea, ezagutza-bide
“Kazetaritza ikasketak amaitu nituenean 
internet askatasun, jakintza, eta autoe-
zagutza espazio bat zen; kultura kolabo-
ratiboa nagusi zen gune hark katigatu 
ninduen. Kazetaritza digitalean murgildu 
nintzen, eta gutxira agertu ziren Wiki-
leaks eta snowden auziak, edo facebook 
eta sare sozialen indarra.  tV3 telebista 
kateak gaian sakontzen jarraitzeko au-
kera eman zidan, eta erakargarria izaten 
ari da, gizartea geroz eta kontzienteago 
baita teknologiak geure bizitzan duen 
garrantziaz. aritzen naizen esparruari eti-
ketak jartzekotan, kultura digitalarekin 
sentitzen naiz eroso, teknologiaren erabi-
lerak gizartean eragiten dituen aldaketak 
interesatzen baitzaizkit niri”.

2003an ramon llull unibertsitatean kazetaritza 
ikasketak amaitu ondotik, tV3 telebista katean 
teknologiaz eta kultura digitalaz solastatu 
da azken hamabost urteetan Vicky miró Julià 
(Bartzelona, herrialde Katalanak, 1981).

Kultura digitala aztergai

Vicky Miró Julià
“urriaren 1a 
osteko xake partida 
jokatzen ari da 
tsunami democràtic”
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erabaki eta antolatzen dituen elite bat 
dagoela, jende kopuru mugatu bat. Ba-
dago, baita, ekintzak egiten diren ere-
muetan babes logistikoa ematen duen 
jendea ere. Eta noski, gero badago gi-
zartearen zenbateko garrantzitsu bat 
ere, gutxienez egitasmoez jakitun izan 
nahi duena: Telegram-en 400.000 ja-
rraitzaile dituzte, hori Kataluniako hi-
ritarren %5a baino gehiago da. Baina 
noski, baliteke, era berean, urriaren 
1ean jarraitutako eskemak aztertu eta 
ikasi duen jendeak sortu izana Tsunami 
Democràtic. 

Nola finantzatu daiteke sofistikazio 
maila horretako app bat? 
Esango nuke alde ekonomikoa ez dela 
garrantzitsuena, kausaren alde norbe-
re ezaguera eta denbora eskaini nahi 
duen jendea dagoen bitartean. 

bitartean, espainiako Gobernuak 
segurtasun digitalaren dekretua 
onartu zuen, hauteskundeen 
atarian. zertarako?
Ordena publikoa mehatxatzen duenari, 
agindu judizialik gabe konexioa mozte-
ko boterea ematen dio dekretu horrek. 
Horren barruan nahi duten guztia sar-
tu dezakete. Eskubide eta askatasun 
digitalen kontrako arrisku-saltoa da. 
Desordena publikoak eragin ditzaketen 
manifestazioen eremuetan, Internet 
konexioa itzali ahal izango den testuin-
gurura garamatza...

zertan desberdintzen dira botere 
hori eta dagoeneko enpresa handiek 
gure datuekiko duten kontrola? 
Vodafone edo Googlek, adibidez, uneoro 
dakite non gauden, zein informazio edo 
webgune erabiltzen ditugun eta noiz 
gauden konektatuta. Baina enpresa ho-
rien arriskua ez da zentsura, baizik eta 

geure informazioa interes komertzialak 
asetzeko erabiltzea. Egia da, baina, Esta-
tuak eskaera batekin euren atea jotzen 
badu, azkar amore ematen dutela...

Gatozen berriro ere dekretura. 
internet konexioa moztu dezakete, 
baina zein puntutaraino daude 
arriskuan komunikabideak?
Dekretua informazioaz eta edukiez ha-
ratago doa: Espainiako Gobernuak In-
ternet sostengatzen duen azpiegitura 
fisikoaren kontrola izan dezake. Zentzu 
horretan, soilik %100ean analogikoa 
den komunikabidea bazara zaude sal-
batuta.

antzeko dekreturik bada inguruko 
herrialderen batean?
Galdera hau adituei egin diedanean, Txi-

na eta Turkia aipatzen dute. Hala ere, eta 
baikorrak izatearren, gisa honetako pre-
sazko dekretu bat onartu ahal izateko, 
ezinbestekoa da Estatuko Aldizkari Ofi-
zialean (EAO) publikatu ondorengo 30 
egunetan Kongresuan onartzea, bestela, 
automatikoki indargabetzen da.  

bukatzeko, gauzak  horrela, zein uste 
duzu dela adierazpen askatasunaren 
osasuna, gaur egun?
Espainiako Estatuan larria da adieraz-
pen askatasunaren osasuna, eta Mozal 
Legearen agerpenaz geroztik, garapen 
kaltegarria du. Rap kantarien kontrako 
espetxe zigorrak, txotxongilolarien atxi-
loketak eta umoristen kontrako salake-
tak ikusi ditugu. Tira, Internetek aginta-
riak amorraraziko ditu, kontrolatzeako 
esparru zaila baita. 

"teknoLogikoki oso ongi bAbestUtA dAUde; AhULgUneA, beti bezALA, pertsonAk dirA". 


