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Un compromiso 
condicionado

LA vicepresidenta del Govern de la Genera
litat prometió ayer a los alcaldes del Con
sell de Governs Locals que pagaría la deu
da que m antiene con los ayuntamientos, 

una deuda que en algunos casos ahoga, y de qué 
manera, las economías municipales. Probablemen
te, la presidenta se planteó dar una buena noticia 
a los ediles antes de encontrarse con el reproche 
generalizado, especialmente por parte de los alcal
des del PSC. No obstante, el anuncio estaba condi
cionado, no explícitamente, pero si de forma táci
ta. Joan Ortega dijo que pretendía devolver los 600 
m illones de euros que debe a los ayuntamientos 
catalanes a través del dinero que la Generalitat debe 
recibir de Madrid a través de los Fondos de Liqui
dez Autonómica (FLA).
Pero aprovechó para instar al Gobierno central a 
no poner problemas para utilizar esos fondos para 
pagar a los ayuntamientos. Es decir, que advirtió a 
los alcaldes que entra dentro de lo posible que no 
pueda hacer frente a la deuda si el Gobierno no per
mite la utilización de los FLA. Por tanto, si se da esa 
circunstancia, la culpa será única y exclusivamen
te de Madrid y no del Govern de la Generalitat. 
Siempre hay alguien que es más responsable que 
uno.
Terrassa está a la espera de recibir 23,6 millones de 
euros. Ya han acabado los tiempos de los remanen
tes y las arcas municipales, aunque muy saneadas 
en relación a otros ayuntamientos, empiezan a re
sentirse de ios problemas de liquidez propios de la 
coyuntura por la que atravesamos. La recaudación 
municipal por tasas e impuestos se ha reducido no
tablemente, circunstancia a la que se debe añadir 
los recortes en las aportaciones de la Generalitat 
para el mantenimiento de servicios.

La FP cotiza al alza

LOS estudios de Formación Profesional man
tienen su ritmo sostenido de crecimiento 
en un m om ento en el que los jóvenes han 
entendido que aún estando el futuro com 

prometido incluso para los cualificados, la forma
ción es la única herramienta para encontrar la sa
lida. Esta semana se publicaba que Alemania ha re
cibido más de un millón de inmigrantes el año pa
sado, una cifra muy similar a la de Estados Unidos 
y, por supuesto, mucho más elevada que cualquier 
otro país europeo. Ese millón de inmigrantes de
cía El País, tiene un nivel medio de formación su
perior a la del ciudadano medio alemán. Por tan
to, es evidente que ante una oferta tan cualificada 
y en número tan elevado, la formación no es una 
garantía, pero es imprescindible. Los estudios de 
Formación profesional se han ampliado y moder
nizado notablem ente en los últimos años hasta el 
punto de que se han convertido en la antesala, en 
muchos casos, de estudios superiores, el esfuerzo 
en mantener y mejorar ese nivel es una responsa
bilidad de todos.

WhatsApp al cotxe
E M I L I  A S I N

L aplicació p e r a  telèfons 
intel·ligents anom enada 
W hatsApp p erm et envi-

________ ar i reb re  m issatges per
escrit de form a im m edi

a ta  i gratuïta - o  m és ben  dit, sense un 
cost afegit- Des que aquesta aplicació 
va aparèixer, el seu ú s s’h a  estès entre 
els usuaris d ’un  sniartphone substitu 
in t altres m an eres  d e  com un ica r-se  
m itjançant el mòbil com  els sm s 0  la tí
pica trucada -d e  fet, sem bla que avui 
en dia es fa servir el telèfon per qualse
vol cosa m enys per trucar, una idea que 
fa 20 anys ens h au ria  sem bla t inver
sem blan t-. Però m és enllà d e  l'enyo
rança d ’u n a  conversa p er telèfon que 
po t provocar el whatsapp, és innega
ble la seva utilitat i el seu atractiu  com 
a  m itjà de com unicació, sobretot entre 
la gen t jove que veuen  en  la seva gra
tuïtat un dels seus principals reclams. 
Però com  passa  sovint am b les noves 
tecnologies, el seu atractiu  p o t acabar 
generant entre els usuaris u n  cert grau 
d e  dependènc ia , am b la co n seq ü en t 
necessita t de fer-lo servir fins i to t en  
ocasions en  què està prohibit utilitzar- 
lo, com  q uan  conduïm .

La Llei de Seguretat Viària considera

una infracció greu co n d u ir u tilitzan t 
m anualm en t d ispositius de telefonia 
mòbil, navegadors o qualsevol altre sis
tem a d e  com unicació. Per tant, i per si 
algú en  ten ia  algun dubte, u tilitzar el 
whatsapp està prohibit i p o t com por
ta r m ultes de fins a 200 euros i la pèr
d u a  de 3 p un ts  del cam e t de conduir. 
Segons estudis publicats recentm ent, 
utilitzar el whatsapp m entre conduïm  
m ultiplica per quatre  les possibilitats 
de tenir un accident. Quan escrius o lle
geixes un  m issatge, desvies la m irada 
de la carretera d u ran t 4,6 segons. Això 
vol d ir q u e  si circulem  a una velocitat 
de 120 quilòm etres p er hora, arribem  
a  recórrer uns 153 m etres sense m irar 
la ca lçada. P ensem -ho  fredam ent: 
¿algú estaria disposat a  circular per una 
autopista a 120 per hora am b una bena 
davant els ulls durant gairebé 5 segons? 
No ho  crec. D oncs bé, això és precisa
m en t el que estem  fent quan  escrivim

Segons estudis, 
utilitzar el 
whatsapp mentre 
conduïm 
multiplica 
per quatre les 
possibilitats de 
ten ir un accident

0 llegim u n  m issatge al whatsapp.
D urant l’any 2011,904 persones van

perdre la vida a Espanya i 4.590 van re
sultar ferides a causa de distraccions al 
volant. I la causa  m és co m u n a va ser 
l’ús del telèfon mòbil. 1 és q u e ja  ningú 
no d u b ta  q u e  les noves tecnologies 
augm enten  les distraccions al volant, 
fins i to t les de reconeixem ent de veu. 
Un 46% dels co n d u c to rs  reconeixen 
distreurés parlant pel telèfon mòbil fins
1 to t q uan  utilitzen el m ans lliures. Se
gons dades del Servei Català d e  Trànsit 
(SCT). l’ús del mòbil segueix sent la dis
tracció m és com una entre els au tom o
bilistes. Durant l'últim a cam panya con
tra les distraccions feta p er la Direcció 
General de ’frànsit (DGT), el 75% de les 
denúncies van ser per utilitzar m an u 
alm ent el m òbil d u ran t la conducció.

Que totes aquestes dades i estadísti
ques no ens distreguin de la idea p rin 
cipal: l’ús del whatsapp i del mòbil en 
general m en tre  co n d u ïm  és u n a  im 
prudència, i quan  ho fem estem  posant 
la nostra  vida i la dels altres en  perill. 
No hi h a  res que haguem  de llegir o es
criu re q u e  no pugui esperar u n s  m i
nuts. 1 si sou  dels que no en  podeu  re
sistir la tem ptació, sem pre es po t d es
connectar el mòbil o deixar-lo a  la part 
del darrera, fora del vostre a b a s t F un
ciona, ho dic per experiència.

*  L'autor és gerent regional 
de Catalunya del RACC

Juan Diego Botto
JOSÉ ANTONI O W ' p  

AGUADO

J UAN Diego Botto (Bue
nos .Aires, 1975) és fill de 
l’actriu i professora d 'in- 
_________  terpretació  C ristina Ro
ta. G erm à d e  les actrius 

M aria Botto i Nur Levi. El seu  pare, el 
tam bé actor Diego Fernando Botto, va 
desaparèixer el 1977 en  el m arc de la 
cam panya de terror que em prèn la dic
tadura argentina i passa a  engrossir la 
llista dels 30.000 desapareguts de la dic
tad u ra  del general Videla. D esprés de 
la desaparic ió  del seu  pare. la seva 
m are decideix ab an d o n ar l'A rgentina 
i s’exilia a Espanya, fixa la seva residèn
cia a Madrid i adopta la nacionalitat es
panyola.

1^ p rim era  aparic ió  d e  Juan Diego 
Botto en  el m ón de l'espectacle va ser 
al cinem a als 5 anys a  la pel·lícula "Jue
go de poder" (1983) i des de llavors la 
seva carrera com  a  actor no  ha parat, i 
ha participat en  pel·lícules com  "1492:

La co n q u ista  del paraíso", de Ridley 
Scott. A questa p resen tació  del p erso 
natge és necessària per en tend re  l’es
pectacle que h a  escrit i que interpreta 
al costat d e  l’actriu  Astrid Jones, a n o 
m enat “Un trozo invisible de este m u n 
do", que aquest m es de se tem bre p o 
dem  veure al Lliure de Montjuïc. L’obra 
és un text clau en  el context social i eco
nòm ic en  què ens trobem , tracta am b 
intel·ligència el tem a de l’exili, la im m i
gració i el tem a dels abusos de p oder 
de les dictadures i les desigualtats eco
nòm iques.

Cinc m onòlegs brillants i aterridora- 
m en t palp itan ts com  u n  cor tre t d’un 
cos que ens parlen d 'u n  agent de poli
cia q ue creu  que en  aquest país no hi 
cap  ningú més. Un im m igrant que cri
d a  des d ’u n  locu tori a la seva d o n a  i, 
en tre  divertits desencontres i confusi
ons, explica com  li van les coses i la du
resa d e  la distància. Una dona subsa- 
hariana q u e  com pta  al seu fill com  va 
viatjar a Europa i els obstacles q ue va 
trobar en  el “prim er m ón’’.

Un jove que relata la seva experiència 
davant la tortura a l'Argentina de la dic
tadura de la Junta Militar dels 70, i un

hom e que, carregat d e  sarcasm e, filo
sofa sobre el q u e  suposa estar lluny de 
casa i perdre-ho to t per un  exili polític.

Aquests textos estan basats i inspirats 
en  persones i experiències reals cone
gudes gràcies a  la col·laboració d e  di
verses organitzacions i ONG. En gene
ral reflecteix el d ram a dels que viuen 
fora del seu lloc de naixem ent.

Una cinta transportadora com  la que 
ens trobem  als aeroports a  l’hora de re
collir el nostre equipatge al mig de l'es
cenari i les m aletes q ue van p assan t a 
m anera de metàfora d’una realitat que 
ens colpeja en  els m itjans de com un i
cació. A partir d ’aquests e lem ents e s
cenogràfics, la paraula cobra el prota- 
gonism e p erq u è  estem  davan t u n a  
obra m estra en  la línia del teatre d e  Kol- 
tès. Sens dub te  l'obra té m olt d 'au tob i
ografia, d ’exploració en  les arrels de la 
pròpia trajectòria vital de l’arbre fami
liar d e  l’autor, però  co m p ta  sob re to t 
am b u n a  direcció esplèndida per part 
d e  Sergio Peris-M encheta. "Un trozo 
invisible de este  m undo” és una obra 
de teatre  perfecta , m ag istra lm en t 
escrita  i in te rp re tada . No dexeu de 
veure-la.
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