
en la formacio al si de les empreses. bi tine m-
teres per repassar els metodes comptables o el 
sistema de produccio des d'una distancia res
pectable, nomes he d'escriure el codi adient. 

En pocs anys s'han succei't un seguit d'a-
vencos tecnologics que suposaran uns canvis ra
dicals en la nostra manera de viure i treballar. Un 
primer factor es la substitucio gradual del cable 
de coure per la fibra optica. Un cable que es 
prim com un cabell huma pot transportar totes 
les telefonades fetes a Europa un dels dies mes 
carregat de trucades. 

Un segon factor es la digitalitzacio de la infor
macio. Les telecomunicacions, radio i televisio, 
canvien el proces de transmetre la veu, la imatge 
i les dades. La informacio digitalitzada es pot 
comprimir. La informacio d'un gros diccionari 
pot ser enviada en pocs segons arreu del mon. 

uran 1 acces a les xarxes leicuuuiquco e n quoiac-
vol raco de mon. 

Es evident que aquestes perspectives ja han 
obert un important debat en tots els ambits, tan 
social com politic Les conseqiiencies per a la 
nostra civilitzacio no son del tot clares i com tota 
nova descoberta (com va ser el cas de l'automo-
bil) sempre te aspectes positius i negatius. De 
moment, pero, les empreses ja han comencat a 
aprofitar el que sera una gran revolucio del mon 
del treball i de la produccio. 

D'entrada, avui ja ha comencat el que s'ano-
mena l'empresa virtual, es a dir, un nou tipus 
d'empresa que no recorda gens les antigues ins-
titucions empresarials. La possibilitat de poder 
treballar a distancia fa que part del treball es pu-
gui fer a casa. Sobretot, treball administratiu. El 
fax, l'ordinador connectat a una xarxa telemati-
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missio que, a mesura que hi hagi mes usuaris, 
disminuiran. D'altres son mes humans. No tot-
hom esta preparat per treballar d'aquesta mane
ra. El fet cert es que la tecnologia es aqui. Cor-
respon a la persona fer-la servir o no. 

En tot cas, el que si que es clar es que les em
preses i el treball sofreixen una mutacio de con
seqiiencies incalculables. En un moment en que 
la produccio industrial es desplaca cap a pai'sos 
amb ma d'obra barata i que les produccions 
d'alta tecnologia son fetes en bona part per ro
bots i ordinadors sofisticats, el factor dels recur-
sos humans i la qualificacio professional de les 
persones sera cada cop mes un valor important 
per poder fer part d'aquestes xarxes de treball, 
que cada cop mes seran d'un abast mundial. 
Ciencia-ficcio? Temps al temps. 

CARTES 
Les cartes han de tenir una extensid maxima de 30 linies, mecanografiades a doble espai, i han de 
dur les dades per poder identificar i localitzar Vautor: nbm complet, adreca, telefon i numero de DNI. 
En tot cas, NOUDIARIes reserva el dret de publicar-les senceres o be resumides. No es publicaran originals 
amb pseudbnim o inicials i no es mantindra correspondencia amb elsfirmants dels escrits. 

Els comptes del'AV 
deBonavista 

A l'assemblea general de socis 
de l'Associacio de Veins de Bo-
navista de l'any passat, molts so
cis no vam aprovar l'estat de 
comptes presentat per la junta i 
el seu president. Ens va semblar 
que no era correcte no presen-
tar-les per escrit, que eren insu-
ficients i que, a mes a mes, esta-
ven equivocades. L'equivocacio 
era grossa, de milions. Tot aixo 
ho va reconeixer la junta. 

En aquell moment, per poder 
sortir d'aquell mal pas, el presi
dent, Sr. Amades, va prometre 
que en un termini molt breu es 
donaria a cada soci per escrit un 

estat de comptes mes detallat i, 
tambe, que qualsevol soci podia 
passar per l'Associacio per veure 
els llibres de comptabilitat. 

Que se n'ha fet d'aquestes 
dues promeses? L'escrit mes de
tallat dels comptes encara, des-
pres de mes d'un any, no ha es
tat entregat als socis. Pero mes 
greu es el que ha passat amb la 
segona promesa. 

Dies despres d'aquesta as-
semblea, un grup de socis, 
membres de les diverses comis-
sions de treball de l'associacio, 
vam sol-licitar poder examinar 
els llibres de comptabilitat. No 
hi ha cap negativa ferma, pero 
els llibres no els podem veure. 
Mesos mes tard hi tornem a in-

sistir: aquest cop ja s'atreveixen 
a negar-nos els llibres. Final-
ment, el 21 de febrer fern una 
sol-licitud per escrit dirigida al 
president de l'associacio per po
der "consultar i examinar els lli
bres de comptabilitat d'aquesta 
associacio, amb els seus rebuts i 
justificants corresponents dels 
ultims anys (1991,1992,1993)", 

No obtenim cap resposta. Set-
manes mes tard, davant d'a-
quest silenci de prepotencia 
("aqui hi manem nosaltres") i de 
por ("i ara, com ho explica-
rem?"), acudim al local de l'asso
ciacio un dimarts a la tarda per 
poder parlar amb la junta. 

A aquesta reunio amb la junta 
(mes ben dit, amb les restes de la 

naufragada junta actual) se'ns 
ofereix un extracte dels comptes 
ja preparat, pero se'ns continua 
negant la possibilitat de veure 
els llibres de comptes, si no hi 
anem acompanyats d'un notari. 
Al final de la reunio s'obre una 
clariana: l'assumpte sera tractat 
en una altra reunio de junta i ja 
ens contestaran. 

El nostre interes per veure els 
llibres de comptes no es per un 
problema de credibilitat, sino 
mes aviat per la destinacio de les 
diverses subvencions i quotes. 
Pero, per que aquesta por que 
un grup de socis pugui consultar 
i examinar els llibres de comp
tes? No son els nostres diners? 
Quins mecanismes funcionen a 
la nostra conducta perque, un 
cop elegits com a responsables i 
gestors d'alguna cosa publica, 
arribem a convertir-nos en els 

seus propietaris i amos exclu-
sius? 

A punt d'enviar aquest escrit, 
se'ns comunica una resposta fir-
mada pel secretari de l'associa
cio: se'ns torna a negar la possi
bilitat d'examinar els llibres de 
comptes dient que "solo en una 
asamblea general y con la apro-
baclon de una propuesta que 
contemple la creacidn de una co-
mission para revisar los libros de 
la association, se permitird el ac-
cesoa los citados libros". 

Sr. Amades, no va ser en una 
assemblea on voste va dir que 
els socis podrien veure els llibres 
de comptes? 

Juan Manuel Fernandez, Paco 
Gallego, Miquel Sunol, Asuncion 
Camano, Maria del Valle Cano, 

Francisco Arjona, Maria 
Rodriguez. Bonavista. 


