DdG

www.diaridegirona.cat

RECICLEU-ME

DIARI DE GIRONA

DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’APUNT FINAL
Rafael de Ribot
PERIODISTA

UNIFORMATS
a consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha
reobert un vell debat
quan ha demanat als
centres escolars en concret, però
també a la comunitat educativa en
general, que plantegin una reﬂexió
«sobre la conveniència de vestir
d’una determinada manera en un
ambient de treball». La qüestió genera profundes divergències, però
parteix d’una coincidència gairebé
unànime: no es pot anar a l’escola
de la mateixa manera que es va a jugar a futbol, ni a la platja ni a la discoteca els caps de setmana. La manera de vestir és el reﬂex de moltes
coses, d’una determinada manera
de ser però també d’una manera
d’estar; si ens creiem que la recerca
de l’excel·lència i la millora dels
nostres centres és una prioritat absoluta, caldrà crear l’ambient perquè aquests s’assemblin més a llocs
d’estudi i treball que no pas a locals
d’oci.
Quan es planteja la qüestió de
l’uniforme, els que en són partidaris
a priori destaquen que són la millora manera d’eliminar les diferències
d’estatus, mentre que els detractors
bramen contra els seus efectes
homogeneïtzadors. Tots tenen les
seves raons, però discutir sobre la
bondat d’establir una norma de vestir és un debat que està fora de la realitat. Només cal passar per la porta
de qualsevol escola per veure que
els nens i nenes, els nois i les noies,
ja van uniformats. El seu aspecte físic és una de les seves màximes
prioritats i tots van vestits pel mateix patró, el que creuen que els permet identiﬁcar-se com a individu
dins d’aquest o aquell grup. El que
està en qüestió no és si els nostres
joves han d’anar uniformats, el que
es planteja és si ho deixem en mans
de la moda, les marques i la publicitat, o si s’estableixen uns paràmetres diferents que no responguin ni
se sotmetin a aquest interessos.

L

CONTRACORRENT

Esther Mitjans

«Abans de penjar
informació, pensa, i si
has de pensar-ho dues
vegades, no la pengis»
L’Associació Catalana de Protecció
de Dades (APDCAT) ha posat en
marxa la campanya «A Internet,
controles?», per conscienciar joves i
adolescents de la necessitat de ser
curosos amb la protecció de dades
personals, sobretot en entorns
digitals com xarxes socials i xats
Vol dir que no corren més perill els
avis que els joves, a Internet?
R Els joves donen cent voltes als grans
pel que fa a les xarxes sosials i internet,
però els avis tenen uns criteris molt
formats, pocs riscos els representa.
P Els joves són inexperts en la vida.
R El 75% dels joves que entren en contacte amb desconeguts en una xarxa social, accepten aquest contacte per curiositat
P La pitjor amenaça és de caire sexual o econòmic?
R L’amenaça més greu és sexual, inP

dubtablement. Però hi ha altres riscos,
resultat de no donar a les dades personals el valor real que tenen. S’hi poden
jugar també el futur laboral.
P Ah sí? Com?
R Podria presentar d’aquí a uns anys el
currículum en una empresa i que l’empresari li digués: «Jo també tinc un seu
currículum, una mica diferent». L’hauria fet rastrejant a Internet, xarxes socials,
etc.
P Quines mesures de seguretat haurien de tenir en compte?
R Han de tenir clar a qui donen informació i per què. Controlar les pròpies dades és la primera mesura. Davant de l’ordinador tenen una sensació falsa de seguretat, de proximitat i d’intimitat.
P S’atreveix a donar-los un consell?
R Abans de penjar informació, pensa, i
si t’ho has de pensar dues vegades, no la
pengis. I després, tingues una contrasenya el més segura possible.

DIRECTORA DE
L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
PROTECCIÓ DE
DADES (APDCAT)
«També pot
haver-hi
provocacions
per part
d’alguns joves.
Estem
presumint la
innocència total
dels joves, i no
és així»
 Esther Mitjans
troba normal que
els joves busqin
els seus límits i
els agradi el risc,
però ressalta que
els pares han de
fer de pares
ENTREVISTA DE
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P Tants adults hi ha, a l’aguait de pescar jovenets per Internet?
R N’hi ha, perquè l’anonimat ho facilita. I no només per l’anonimat,
també perquè no hi ha una regulació
aplicable al cent per cent, perquè les
administracions tenen uns límits. La
solució passa per formar i informar.
P Existeix el fenòmen invers? Era Lolita qui s’aproﬁtava d’Humbert...
R És evident que existeix. Estem pressumint la innocència total dels joves,
i no sempre és així. També pot haverhi provocacions per la seva part.
P Han de llegir els pares el correu
electrònic dels ﬁlls?
R Això ha d’estar en funció de les edats
dels ﬁlls. Es tracta de no prohibir,
però regular. Al ﬁnal el problema és
només d’educació i de comunicació
entre pares i ﬁlls.
P Com controlar l’adolescent, si
dóna mil voltes als pares?
R No és fàcil. A vegades és bo trobar
complicitat dels educadors. Als joves
els agrada el risc, busquen els seus límits. Està bé que sigui així, però els pares han de fer de pares.
P Quan el jove diu «tranquil, que jo
controlo» davant l’ordinador li hem
de fer el mateix cas que quan ho diu
el borratxo que vol conduir?
R Pràcticament el mateix cas, exceptuant fer-li la prova d’alcoholèmia. Poden tenir disgustos força importants.
Però no cal dramatizar, estic convençuda que aquests problemes duraran
com a molt un parell de generacions.

COMUNICAT DEL GRUP MIFAS
En la darrera Assemblea General de Compromissaris de MIFAS celebrada el 19 de març de 2011 es van
aprovar la memòria de l’any 2010 així com els comptes i balanços del mateix exercici. Resta pendent que
els auditors acabin l’auditoria.
En l’Assemblea Extraordinària, celebrada el mateix dia i en compliment dels Estatuts, la Junta actual va
convocar eleccions a MIFAS pel proper 16 d’abril de 2011.
Es va aprovar una reforma d’Estatuts que permetrà posar al dia alguns dels articles que actualment s’hi
tenen en compte, i que era una proposta del Pla Estratègic 2009-2013 aprovat en passades assemblees.
També informar que diferents Patrons de la Fundació MIFAS han de renovar el seu càrrec per esgotament
del seu mandat, motiu pel qual el 10 de maig hi ha nova constitució del Consell del Patronat.
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