
L’ús correcte de les noves tecnologies

E
l conseller delegat de Snapchat, 
una aplicació que elimina auto-
màticament en segons la imatge 
rebuda en un telèfon mòbil, té 23 
anys. Els usuaris d’aquesta app 

són la majoria adolescents als quals Face-
book i altres xarxes socials els han quedat 
antigues. L’univers virtual i el seu negoci  
es desenvolupen entre la població més jove 
del planeta, bolcada en els telèfons a un rit-
me frenètic que no tothom pot seguir. 
L’èxit de Snapchat l’avala el fet que Mark 

Zuckerberg intentés adquirir-la per més  
de 3.000 milions de dòlars. La condició ju-
venil d’aquesta aplicació encaixa amb la 
innovadora visió del món a la qual ha obli-
gat –la mateixa joventut– l’expansió de les 
noves tecnologies. El seu caràcter d’esfera 
inexplorada també planteja uns forats  
negres amb què resulta difícil afrontar 
molts esdeveniments de la vida quotidia-
na. D’aquesta manera, Snapchat es con-
verteix en una arma de perillós doble tall 
quan la persona usuària no té escrúpols ni 

educació: aquesta app es pot utilitzar per 
assetjar i provocar estralls en el destinata-
ri. Però també és veritat que, dins d’un vo-
lum potencial de 400 milions de missatges 
amb fotos o vídeos, els que finalment s’en-
viïn amb males pràctiques seran minoria. 
Hem d’estar atents a l’evolució d’aques- 
ta eina perquè no consolidi espais per a la 
impunitat. Però l’ensenyament de les no-
ves tecnologies ja no pot cenyir-se al seu ús 
tècnic: saber utilitzar-les és molt més im-
portant.

D
esprés de l’excel·lent notícia 
del nomenament d’un direc-
tor de prestigi internacional i 
llarga experiència com el japo-
nès Kazushi Ono com a batuta 

titular de l’OBC a partir de l’any 2015, una 
altra institució musical catalana, el Gran 
Teatre del Liceu, es disposa a redreçar la  
seva gestió per superar la seriosa crisi  
en què està sumida a causa de la situació 
econòmica general, de la retallada de les 
subvencions i d’una inadequada direcció 
general en l’etapa anterior. El pla estratè-
gic donat a conèixer ahir pel nou director 
general, Roger Guasch, que ha de ser apro-
vat d’aquí un mes, conté diverses notícies 
positives. La primera és la suspensió de 
l’ERO temporal que estava previst per al 
pròxim mes de juliol i la programació, 
aquell mes, d’una òpera amb ganxo popu-
lar com és Porgy and Bess. Aquesta activitat 
en època estiuenca forma part d’un altre  
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Un pla de viabilitat per al Liceu
aspecte positiu del pla de viabilitat, el d’in-
crementar les activitats, que havien caigut 
el 40% des del 2007, i aprofitar l’èxit turís-
tic de la ciutat amb accions enfocades a cap-
tar més espectadors i visitants, donant al 
mateix temps més visibilitat al teatre. El 
model artístic i cultural del Liceu que va di-
buixar Joan Matabosch per a la infraestruc-
tura sortida de l’incendi ha estat el que s’ha 
salvat de la crisi, i Guasch assegura que el 
vol mantenir, cosa que també és una bona 
notícia.

 No obstant, el pla que va ser presentat 
ahir planteja més d’una incògnita, i la prin-
cipal és com es portarà a terme l’ajust de 
personal considerat necessari i com es mi-
llorarà la productivitat per fer quadrar els 
números sense que la qualitat del teatre 
se’n ressenti, i considerant a més a més que 
ja es preveu arribar a l’equilibri econòmic 
en la temporada 2014-2015. Salvaguardar 
l’esperit artístic i garantir la sostenibilitat 
econòmica són, doncs, dos dels eixos sobre 
els quals se sustenta aquest pla de viabili-
tat. Un tercer eix proposat és el del disseny 
d’un projecte social compromès amb el 
món musical, el cultural i el conjunt de la 
societat. Quan encara es considera el Liceu 
un teatre elitista i l’òpera com una cosa an-
tiga i/o només per a entesos, el compromís 
del teatre amb la ciutadania és imprescin-
dible, i ho és per a tots dos. D’altra manera, 
l’empobriment d’un depaupera l’altra, i 
 viceversa.

El projecte del nou  
equip directiu de la institució  
és positiu tot i que
planteja més d’una incògnita
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Llenguatge bel·licós, amenaça d’un 
cop de porta... La delegació del rè-
gim de Baixar al-Assad a Ginebra  
no sembla gaire disposada a esta-
blir un diàleg directe i sincer amb 
l’oposició per intentar ni que sigui  
disminuir l’enorme drama que pa-
teix la població.	 3Pàg. 13
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La política econòmica de la dirigent 
s’està demostrant un complet fra-
càs, però això difícilment modera-
rà la seva decisió de liberalitzar el 
canvi. El peso s’enfila pels núvols, i 
Europa i les empreses espanyoles 
paguen els plats trencats dels errors 
de Buenos Aires.	 3Pàg. 23
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La venda de l’edifici del Banc de 
Sang és l’inici d’una nova etapa del 
consorci barceloní. Amb el produc-
te d’aquesta i successives desin-
versions, l’organisme preveu co-
mençar a recolzar projectes de re-
activació.	 3Pàg. 24
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La multinacional ha hagut de dis-
culpar-se pels exabruptes del seu 
conseller delegat, que va dir a les au-
toritats índies que la companyia 
desenvolupava alguns medicaments 
«per als pacients occidentals que 
se’ls poden permetre».	 3Pàg. 30
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Tot i les ferides que té a la mà es-
querra, el manacorí es va classificar 
ahir per a la final de l’Open d’Aus-
tràlia. Va guanyar a Federer els tres 
sets del partit, i demà s’enfronta- 
rà al també suís Stanislas Wa- 
wrinka.	 3Pàg. 13 de ‘Més Esport’
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