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El monopoli de Google i els Estats
Units d'Amèrica
Podríem definir un monopoli com una gran concentració de poder en un mercat, en el cas de
Google, el mercat de la recerca d'informació, que li dona el poder d'explotació de la informació i li
permet fer fora del mercat els competidors, comprant-los o arraconant-los a posicions marginals.
En la recerca d'informació (la porta d'entrada a tot plegat...) Google gaudeix als Estats Units de
gairebé el 95% de quota de mercat si comptem la pàgina habitual de resultats, la cerca d'imatges
i mapes, la cerca de vídeos, etc. Totes elles, propietat d'Alphabet, la matriu de Google.

Europa és un vassall del continent Google, solament es salven d'aquesta distribució Txèquia i
Corea del Sud amb els seus portals de cerca. Rússia i la Xina són altres imperis en el món de la
cerca.

Els adolescents i joves americans passen més temps davant d'una pantalla d'ordinador
fent el que sigui, que davant d'una pantalla de televisió. El que surt per una pantalla de televisió està
més o menys controlat institucionalment, i sinó vegem les batalles existents al voltant de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

No és així en el cas de la porta d'entrada a quasi tot en les pantalles d'ordinador grans o
petites. La Comissió Europea ha tingut les seves guerres amb Google que han acabat en multes
astronòmiques per a un mortal, però no per a un senyor monopoli.

Ara, el Departament de Justícia dels Estats Units ha començat una investigació. També ho ha
fet la la FTC (Comissió Federal de Comerç) sobre Google i d'altres ens que tenen la voluntat ferma
d'esdevenir monopolis digitals, com Facebook o Amazon. Totes elles són plataformes dominants i
no regulades que tenen un gran poder en la comunicació, el comerç i la informació. Veurem doncs
aquelles escenes d'una estrada de gent seriosa i un paio (o paia) amb cara d'estressat
contestant preguntes amb punta i intel·ligents. Ni s'hi poden negar ni es poden posar "xulos",
com passa a d'altres llocs.

No és que Google ho faci malament, ans al contrari, ho fa molt bé. En l'àmbit de la cerca
d'informació (on exerceix de porter de la discoteca universal més "guai" del món) l'evolució dels
darrers deu anys ha estat extraordinària. En res s'assemblen els resultats d'una cerca de fa deu
anys a l'actual. En aspecte i en contingut. Tots els avenços computacionals, lingüístics i psicològics
han estat incorporats amb la seva gràcia.

A més, com a grup d'influència, la matriu de Google és el principal "lobista" del seu país en
despesa (per un país de "lobis" no està gens malament, i la dada suposa una sorpresa per a qui
escriu tot seguint l'estil borbònic de "sin que se note el cuidado"). En aquest sentit, Google és
membre visible de la Iniciativa RE100, que compromet a tot un seguit de grans empreses a
utilitzar energia provinent 100% de fonts renovables (Google és una gran consumidora
d'electricitat). La tasca d'influència també la fan bé, amb certa gràcia. 

Però el 95% és tot, i les forces dominants en un mercat no subjecte a cap restricció poden
potser afavorir al consumidor (el que cerca) a curt termini, però a llarg termini lleparà, llei de vida.
Google va començar situant de forma prominent a la pàgina de resultats les seves propietats en el
món del vídeo, els mapes, els productes, de fet, expulsant de la nostra vista altres opcions que en
el seu moment eren millors.

Ha començat a contestar les preguntes tot sol pispant material dels altres sense fer referència
directa a l'autor i sense ni tan sols donar les gràcies (trencant el pacte no escrit de que tu entres
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mitjançant els teus "bots" als meu ordinador per captar i indexar la meva informació, a l'hora que
consumeixes el meu ample de banda que pago jo, però almenys fas referència a la informació que
he fabricat jo mitjançant un valuós enllaç). I tres quarts del mateix amb el sitema Android per a mòbils
i Chrome com a navegador.

Una candidata Demòcrata a les primàries del partit, Elizabeth Warren, ha començat a parlar de la
necessària divisió de la companyia. Estiguem atents a la pantalla, configurarà el futur de
l'anomenada societat de la informació. Cap dels que seguin a dalt o a baix de l'estrada gosaran
"vacil·lar".
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Abans-d’ahir l’Institut Lacetània
de Manresa  em va convidar a fer
la presentació del llibre Lacetà-
nia 50 anys. 1968-2018», enca-

rregat amb motiu de l’aniversari. L’autor
n’ha estat Francesc Vila, director de l’es-
cola en els períodes 1986-89 i 2002-2006 i
amb altres càrrecs directius en diversos
períodes, assistit per les exprofessores
Rosa Lóbez i Carme Botifoll.

El llibre recull la història del centre,
que, com que és més que centenària en
els seus orígens, permet recórrer els di-
versos moments socials i polítics de la
ciutat.  Els orígens cal buscar-los en la
creació de l'Escola d'Arts i Oficis de Man-
resa, que tingué la seva seu al col·legi Sant
Ignasi i s’inaugurà el 9 de maig del 1902.
La seva creació, d’iniciativa municipal i
empresarial, responia a la demanda, cada
cop més gran, de formació de la classe
obrera.  L'alcalde Maurici Fius i Palà, un
republicà federalista, en fou l’impulsor.
Era la demostració de l’absència de l’Estat
i de cap institució d’autogovern. Per això
la societat civil i el municipalisme pro-
gressista suplien allò que l’Estat no feia.

Després de la Guerra Civil Espanyola,
l'escola reprengué la seva activitat al Gru-
po Escolar Generalísimo Franco. I alguns
professors van ser depurats per motius
ideològics. Passats els anys més autàr-
quics del franquisme tot es començava a

bellugar, fins i tot dins del règim. A l’octu-
bre del 1956 es forma la Junta Local de
Formación Profesional amb l’alcalde de la
ciutat, Joan Prat Pons, i els vocals, Ramon
Espelt, director de l’Escola Municipal
d’Arts i Oficis; Ernest Sala, delegat del sin-
dical vertical; Valentí Santamaria, preve-
re; Antonio García, delegat del Frente de
Juventudes; Josep Muntada Bach, inspec-
tor de zona de primària; Joan Ramon
Moré, en representació de la indústria;
Josep M. Manubens. regidor de Cultura, i
Joan Palat.

El 1958, amb la compra i cessió al mi-
nisteri dels terrenys on hauria d’edificar-
se la nova escola, la Cambra de Comerç
manresana es començà a comprometre
en el projecte. I va fer un estudi en què xi-
frava en 7 milions de pessetes anuals la
contribució obligatòria de les empreses
de la comarca del Bages per a la formació
professional (cada empresa havia de pa-
gar a l’Estat l’1,20% dels salaris dels seus
treballadors com a contribució a la for-
mació professional).  En els 30 anys de
franquisme, fins a la inauguració del nou
edifici els treballadors de la comarca, de-
vien javer aportat al govern de l’Estat 210
milions de pessetes per formació a canvi
de res. Fins i tot les institucions franquis-
tes havien de recordar aquella discrimi-
nació. El conveni entre Cambra i ministe-
ri va ser signat pel president de la prime-
ra, Joan Gallifa, industrial i propietari, i
per l’alcalde Moll. Els arquitectes del pro-
jecte foren Pere Armengou Torra i Josep
M. Armengou Vives. Noms tots ells vincu-
lats als qui tallaven el bacallà a l’època de
Franco. La incompetència del règim va
fer allargar, però, deu anys el procés fins a
la inauguració. Hi hagué dues subhastes,
la segona deserta i corregida de forma
irregular amb participació de capital pri-
vat on no arribava el que s’havia compro-

mès l’Estat. Un cop inaugurada, l’alumnat
triava majoritàriament l’horari nocturn,
perquè treballava a jornada completa en
alguna empresa i, en acabar, anaven a es-
tudiar a la Maestria. El professorat també
era pluriocupat. Solien treballar a jornada
completa en una empresa –molts ho feien
a Pirelli– i al vespre feien les classes a l’es-
cola. Aquesta etapa la podem descriure
com de transició d’una escola d’iniciativa
civil i municipal a un centre oficial de
l’Estat.

Vingué després la tercera transició de
passar d’un sistema de gestió de l’escola
en el marc autoritari a un de democràtic i
participatiu. Amb el final de la dictadura
creixé la reclamació per part de profes-
sors del claustre de l’ús del català i de mo-
dificar les formes de govern de l’institut.
És el moment de l’FP1 i l’FP2. Fins que el
curs 1980-81 el centre passa a denomi-
nar-se Instituto Politécnico de Formación
Profesional.

A partir del mes de gener del 1981, tot
l’ensenyament a Catalunya ja depèn del

departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat, que marca les noves formes de go-
vernança democràtica. Coincidia també
amb el primer mandat dels ajuntaments
democràtics. Amb aquestes coincidèn-
cies es produeix el relleu al davant de la
direcció del centre en una línia més
col·legiada i participativa. Són anys d’ex-
perimentació, de renovació, de volunta-
risme, on molts professionals no miraven
prim en les hores extres a les laborals.

I als anys 90 es produeix una quarta
transició per passar d’escola d’FP a escola
d’ensenyament mitjà implantant la refor-
ma educativa. Són anys d’innovació pe-
dagògica, de cursos de reciclatge, d’intro-
ducció dels audiovisuals, la informàtica,
l’experimentació en ensenyament a la di-
versitat. Hores i hores de treball i discus-
sions acalorades. I finalment, d’abordar la
implantació de l’ESO ja com a institut
d’ensenyament mitjà.

De la cinquena transició al segle XXI i
dels reptes actuals en parlarem un altre
dia.

amB les garrOFes

Josep Huguet
excOnseller de la generalitat

ACN BARCELONA

El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) de la Generalitat va infor-
mar la setmana passada que, com
passa en cada campanya, la Direc-
ció General de Desenvolupament
Rural del departament ha actua-
litzat l’aplicació CROMOS, que
permet descarregar les dades de
les explotacions agrícoles de la De-
claració Única Agrària (DUN)
2019. L’accés a l’aplicació es pot fer
a través de l’aplicació DUN.

Agricultura apunta que des de
l’any 2005 és possible l’accés a les
dades de les explotacions agràries
en format alfanumèric i gràfic, fet
que permet la millora de gestió de
les explotacions i pretén esdevenir
una eina al servei tant del sector
com dels agricultors a títol indivi-
dual. Les dades es poden obtenir

en múltiples formats pels diferents
usuaris i nivells de necessitats: des
de la simple descàrrega en format
Excel per tenir una llista de les par-
cel·les declarades fins a descarre-
gar-les en formats gràfics, com ara
KMZ de Google Earth o Shapefile
per veure-les sobre el terreny en
3D o poder carregar-les al mòbil o
tauleta. 

El departament avança, al co-
municat, que diverses empreses
catalanes ja han desenvolupat ei-
nes per utilitzar aquestes dades, i

ofereixen als seus clients la seva
anàlisi de cara a la gestió tecni-
coempresarial de l’explotació
agrària i les orienten a la planifica-
ció i a la presa de decisions a través
d’aplicacions específiques per a
dispositius mòbils o ordinadors.
El DARP apunta que les més de
30.000 visites i 10.000 descàrre-
gues de dades en relació al sector
agrari publicades per part del
DARP al portal de dades obertes,
reflecteixen l’èxit de l’obertura
d’aquestes dades.

El DARP difon les dades alfanumèriques
i gràfiques dels recintes de la DUN  19
 La descàrrega de dades a
CROMOS és possible gràcies
a la Direcció General de
Desenvolupament Rural 

PREUS DELS PRODUCTES AGRÍCOLES

50 ANYS DEL LACETÀNIA

 
PORCS                                                          preu kg              p. setmana
                                                                             en viu                   passada

Porc selecte                                     1,463                   1,461

Porc de Lleida                                  1,451                   1,449

Porc gras                                           1,439                   1,437

Garrí  (unitat)                                 51,00                  52,00

OVELLES                                                      preu kg              p. setmana
                                                                             en viu                   passada

23,1-25 Kg                                            2,65                     2,65

25,1-28 Kg                                               2,55                       2,55

Pell fina del país                                  7,75                        7,75

VEDELLS                                                      preu kg              p. setmana
                                                                       en canal                   passada

Vedella creuada 
241-270 kg «R»                                    3,75                       3,78

241-270 kg «O»                                    3,31                      3,34

271 kg «R»                                              3,61                       3,61

271 kg «O»                                             3,04                      3,04

Vedell creuat
331-370 kg «R»                                    3,68                      3,68

331-370 kg «O»                                    3,58                      3,58

Vedell frisó
300 kg «R»                                           3,40                      3,40

300 kg «O»                                            3,28                      3,28

                                                                         preu kg              p. setmana
                                                                        €/unitat                   passada

Vedella creuada 
60-65 kg                                                 290                       290

CEREALS                                                           preu              p. setmana
                                                                                tOna                   passada

Blat pinso PE 72                                 197                       197

Blat panificable                                 207                      207

Ordi P.E. 624                                       178                       175

Blat de moro (Urgell)                       188                       185

FARRATGES I FARINES                             preu              p. setmana
                                                                                tOna                   passada

Alfals fenificat                                    185                       185

Segó blat fi                                           210                      210

Segó blat farina                                 180                      180

FRUITA                                                         preu kg              p. setmana
                                                                                                            passada

Poma Golden I 70i+                        0,33                     0,33

Poma ver. americana 70+            0,33                     0,33

Pera Conference 60i+                   0,50                    0,50

Préssec groc B (61-67)                  0,33                     0,53

Préssec pla B (61-67)                    0,48                    0,68

Nectarina groga B (61-67)           0,43                    0,68

AVIRAM                                                        preu kg              p. setmana
                                                                             en viu                   passada

Pollastres groc viu                           1,26                     1,26

Pollastres groc canal                      2,02                     2,02

Gallina lleugera                                0,07                     0,07

Gallina semip. 2 kg.                         0,25                     0,25

Gallina semip. 2,4 kg.                     0,27                     0,27

Gallina pesant                                   0,22                     0,22

CONILLS (Moncun)                                   preu kg              p. setmana
                                                                             en viu                   passada

Conill jove                                            1,95                      1,95

OUS                                                                      preu              p. setmana
                                                                        dOtZena                   passada

XL (+a 73 gr.)                                         1,20                     1,20

L (73 a 63 gr.)                                        0,72                     0,72

M (63 a 53 gr.)                                      0,67                     0,67

S (53 a –)                                                 0,55                     0,55

MERCAT DE BELLPUIG

MERCAT DE LLEIDA 

C. B.

Exemple de CROMOS al visor SIGPAC

ARXIU/MIREIA ARSO

Inici del curs escolar 2018-2019 a l’institut Lacetània de Manresa

ECONOMIA
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