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� Tota recerca té la seva
recompensa. Un grup del
Parc Científic de Barcelo-
na ha rebut un premi que
destaca les investigacions
més insòlites. L’estudi va
descobrir que les rates te-
nen la capacitat de distin-
gir dues llengües dife-
rents, com els humans. A
posteriori van provar que
els rosegadors no discri-
minaven entre les llengües
si es parlaven al revés.

Aquest fet, segons els au-
tors, demostra que la capa-
citat de detectar diferèn-
cies de ritmes en la parla
no és exclusiva de les per-
sones i els primats. Dijous
passat els responsables de
l’estudi –Joan Batista Tro-
balón, Juan Manuel Toro i
Núria Sebastián Galles–
van rebre el Nobel IG, un
guardó que atorga la revis-
ta humorística científica
Annals of Improbable Re-
search (‘annals de recerca

improbable’). La cerimò-
nia es va fer amb tots els
honors a Sanders Theatre
de la universitat nord-
americana de Harvard. Els
autors van comentar: «Re-
bre aquest premi ens ha fet
molta gràcia, és una altra
forma de reconeixement a
la ciència», en paraules de
Trobalón. L’investigador
també és conscient que el
resultat del seu treball pot
provocar rialles entre «els
profans» de la ciència.

Científics catalans reben un Nobel
humorístic a la recerca menys útil

LAIA BRUFAU / Barcelona

Tres excooperants
denuncien el
president de l’ONG
Global Infantil per
maltractaments

� Barcelona. Tres excoo-
perants de l’ONG Glo-
bal Infantil, amb seu a
Barcelona, han presen-
tat una denúncia contra
Gil Losada, president
d’aquesta organització
i director d’un dels seus
centres d’acollida, si-
tuat a la capital d’Etiò-
pia, Addis Abeba, per
maltractaments a nens,
intrusisme mèdic i
amenaces als volunta-
ris, tal com va avançar
La Vanguardia. Així ho
van confirmar ahir
fonts de la fiscalia del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya,
que no van voler donar
més detalls sobre el
contingut de la denún-
cia. L’Agència Espa-
nyola de la Cooperació
Internacional, que va fi-
nançar dos projectes
per valor de 141.000
euros al centre d’acolli-
da etíop on presumpta-
ment van tenir lloc els
fets, va exigir a l’agru-
pació que destitueixi
temporalment, i fins
que tot s’aclareixi, Lo-
sada, i va posar els fets a
les mans del ministeri
fiscal. Fonts pròximes a
l’ONG van indicar que
la versió dels quere-
llants contrasta amb la
d’altres cooperants i
col·laboradors d’aquest
centre. A quest diari va
intentar ahir, sense èxit,
posar-se en contacte
amb l’organització per
conèixer la versió de
l’agrupació. El director
general de l’Agència de
Cooperació al Desen-
volupament i Acció
Humanitària de la Ge-
neralitat va demanar
confiança en el procés
judicial. / EL PUNT

� El Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha va re-
conèixer ahir la feina feta
per l’ONG iraquiana Al-
Mesalla Center a favor de
la pau i dels drets humans.
De les set persones i enti-
tats que aspiraven al guar-
dó, els responsables del
memorial van escollir Al-
Mesalla Center, segons va
explicar la regidora de Co-
operació i Solidaritat de
Reus, Pilar Pérez. El pre-

mi, que està dotat amb
5.000 euros i una litografia
de l’artista, es va lliurar
ahir al vespre al Centre de
Lectura de Reus en un acte
presidit per la vídua de Jo-
sep Vidal i Llecha i presi-
denta honorària de l’asso-
ciació del mateix nom.

Al-Mesalla va ser fun-
dada a Bagdad com a cen-
tre d’activitats l’any 2004,
poc després de la invasió i
la caiguda del règim de
Saddam Hussein. Des

d’aleshores promouen els
valors de la democràcia en
la societat civil d’Iraq, així
com el diàlegs entre els
sectors, la no-violència ac-
tiva per resoldre conflictes
i comptant sempre amb la
participació de les dones.
Fa més de vint anys que el
Memorial per la Pau Josep
Vidal i Llecha reconeix la
feina de persones o entitats
que fomenten la pau, com
va fer l’home, fill de Reus,
que dóna nom al guardó.

Al-Mesalla Center rep el premi Vidal
i Llecha per la seva labor per la pau

EL PUNT / Reus

Les carreres que els últims
anys han tingut una de-
manda inferior als 30
alumnes tenen un futur ne-
gre. Ahir, la comissionada
per a Universitats, Blanca
Palmada, va presentar a les
universitats les línies mes-
tres del nou mapa de titula-
cions, que ha d’estar perfi-
lat al mes de gener i que
promet un debat molt in-
tens en les pròximes set-
manes.

Segons el criteris pre-
sentats per la Generalitat,
que els rectors debatran en
una reunió convocada pel
dia 16 d’octubre en el
marc del Consell Interuni-
versitari de Catalunya
(CIC), les «titulacions tin-
dran un nombre d’estu-
diants de nou accés a l’en-
torn dels 80 i en tot cas mai
per sota de 30». La Gene-
ralitat vol garantir que to-
tes les carreres tinguin de-
manda i no es malbaratin
així recursos públics. A la
pràctica, això vol dir que
moltes carreres per sota
dels 30 hauran de desapa-
rèixer o bé caldrà refor-
mar-les i fusionar-les. Per
a les seves propostes, les
universitats hauran de te-
nir en compte la «demanda
en els darrers cursos», se-
gons consta en el docu-
ment que ahir van rebre els
vicerectors de docència de
les universitats.

Viabilitat
Quan facin la seva propos-
ta, les universitats també
hauran de «justificar la

viabilitat» i demostrar la
«disponibilitat del profes-
sorat» per impartir la ma-
tèria, així com preveure un
període de pràctiques ex-
ternes de tots els estu-
diants que haurà d’equi-
valdre a 60 crèdits. En to-
tal, s’estableixen 10 requi-
sits que han de satisfer les
propostes de nous ense-
nyaments. Per elaborar el
futur mapa universitari,
que s’haurà de desplegar
durant els pròxims dos
cursos, la Generalitat tam-

bé va anunciar ahir els 10
criteris per decidir el ma-
pa, entre els quals hi ha
l’equilibri territorial, un
aspecte que podria benefi-
ciar universitats com ara la
UdG i la URV, o l’«enfor-
timent de l’especialització
de cada universitat». Això
voldrà dir que cada univer-
sitat s’haurà d’especialit-
zar en certes àrees de co-
neixement. El procés per
elaborar el mapa serà rà-
pid. L’Estat i Catalunya
estan a la cua en el procés

d’adaptació a l’Espai Eu-
ropeu d’Educació Supe-
rior (EEES) i ja no hi ha
més marge de temps.

Polèmica per l’AQU
Les universitats hauran de
presentar abans del mes de
desembre les seves propos-
tes definitives per al mapa,
que haurà de ser aprovat a
partir d’una resolució del
conseller del ram, Josep
Huguet. Durant el procés,
les universitats també
s’hauran d’adaptar al reial

decret d’ordenació dels en-
senyaments universitaris
que ha d’aprovar el govern
espanyol. En el projecte
que hi ha de moment, el
Ministeri d’Educació asse-
nyala que les titulacions
hauran de ser revisades per
l’Agencia Nacional de
Evaluación de Calidad
(Aneca), un aspecte que
xoca de ple amb les inten-
cions d’Universitats, que
no té cap intenció de renun-
ciar a l’Agència de Qualitat
Universitària (AQU) de
Catalunya.

La Generalitat no acceptarà carreres
amb menys de 30 alumnes a primer

Universitats presenta els 20 criteris per elaborar el nou mapa de titulacions adaptat a l’EEES

� Les universitats ja es poden oblidar de les
carreres que els últims anys han tingut una de-
manda de menys de 30 alumnes. Aquesta és
una de les 20 condicions que ahir va presentar

Imatge de la Facultat de Medicina de la UB. / MARTA MARTÍNEZ

MARCEL BARRERA / Barcelona

� El Departament Univer-
sitats va demanar fa uns
mesos a les universitats
que durant aquest curs que
ha començat no exigissin
ni català ni castellà als
alumnes estrangers de pri-
mer curs, a l’espera d’estu-
diar millor la reforma legal
que ho permet. Aquesta
setmana, i arran d’un co-
municat dels degans de
Medicina, la Generalitat
ha anunciat que demanarà
a les universitats que con-
voquin proves d’accés. Un
alt càrrec d’una universitat
va criticar ahir la «impro-
visació» que en matèria
lingüística hi ha al depar-
tament.

la Generalitat a les universitats, les quals hau-
ran de lliurar, a partir d’aquests criteris, les se-
ves propostes de titulacions de grau durant la
segona quinzena del mes de novembre. Les
universitats també hauran de «fonamentar en

estudis i avals externs» les seves propostes de
carreres. Amb aquesta reforma, els alumnes
també hauran de saber anglès per obtenir un tí-
tol universitari i superar 60 crèdits de pràcti-
ques en empreses.

Universitats va
demanar que
no es fessin
proves de
català
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Dentro de la semana temática
Parlem d’energia?, organizada
por el Àrea de Medi Ambient
del Ayuntamiento de Reus a tra-
vés del Espai d’Informació Me-
diambiental, esta tarde (18.30
horas) tendrá lugar un debate
que llevará por título Els cul-
tius energètics. Són realment
una opció tecnològica? La me-
sa redonda contará con la par-
ticipación del director del Cen-
tre de Recursos per la Protecció
de la Salut i el Medi, Cándido
Álvarez; Mònica Vargas, del Ob-
servatori de la Globalització y
Salomó Torres, de Unió de Pa-
gesos.

C A M B RA D E CO M E R Ç

Conferencia inaugural del
6è Màster Internacional
en Fiscalitat i Dret Laboral

El Saló Noble del Palau Bofa-
rull fue el escenario el pasado
martes de la conferencia
inaugural del 6è Màster In-
ternacional en Fiscalitat i
Dret Laboral. El protagonista
del acto fue el delegado de la
Agencia Tributaria de Tarra-
gona, Eduardo Palacio, quien
centró su intervención en la
situación fiscal en el Camp de
Tarragona. El acto se realizó
en el Palau Bofarull, sede de la
Diputació de Tarragona, por-
que ésta colabora por primera
vez en la edición de este mas-
ter que organiza la Cambra de
Comerç de Reus.

C E N T R E D E L ECT U RA

El memorial Josep Vidal i
Llecha, para la ONG Al
Mesalla Center

Mañana viernes, a partir de
las 20.15 horas, se entregará
en el Centre de Lectura el
premio Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha, a la ONG
iraquí Al Mesalla Center.

Debate sobre la
opción de los
cultivos
energéticos

M E D I O A M B I E N T E

La red de recogida neumática de
basura sigue creciendo. Ayer
entraron en funcionamiento 32
nuevos buzones en Països
Catalans (entre Camí de
Riudoms y la calle Antoni de
Bofarull), Joan Bertran y Mare
Molas. Esta nueva ampliación
comporta la incorporación de
unas 900 viviendas a este
sistema. El objetivo de los
próximos años es extender esta
red a otros puntos,
construyendo dos centrales
más, en el norte y sur de la
ciudad.

POR JOAN MORALES

Los vecinos de Joan Bertran, Ma-
re Molas y de un tramo de Països Ca-
talans desde ayer ya pueden de-
positar su basura en los 32 nuevos
buzones de la red de recogida neu-
mática. Durante esta semana, es-
te novedoso sistema convivirá con
los tradicionales contenedores,
que no serán retirados hasta el pró-
ximo lunes.

La recogida neumática es un
sistema automatizado en el que la
basura -separada por fracciones
(envases, materia orgánica, papel
y rechazo)- se transporta por as-
piración a través de una red de tu-
berías hasta la central, en este ca-
so ubicada en la zona del Velòdrom,
donde se recoge de forma separa-
da y se compacta para trasladarla
a los puntos de tratamiento final.

Este sistema, que desde la pasada
primavera ya funciona en el tramo
final del Passeig Prim y en algunas
calles de la zona del Velòdrom, es

complementario al del resto de la
ciudad y pretende mejorar la ima-
gen de las calles, evitar la ocupa-
ción de los espacios públicos y el ver-
tido de basura alrededor de los con-
tenedores. Los únicos residuos
que no se pueden recoger mediante
este sistema son el vidrio, porque
dañaría las tuberías, y los volumi-
nosos o demasiado largos que po-
drían atascarse en los conductos.
Por este motivo, se mantiene el
iglú de recogida de vidrio y se po-
ne en marcha un sistema de reco-
gida de voluminosos puerta a puer-
ta (los miércoles a partir de las 22
horas).

Por otra parte, el Ayuntamien-
to tiene previsto, durante los pró-
ximos años, ampliar este sistema
de recogida de basura a otros pun-
tos de la ciudad. Para ello se cons-
truirán dos nuevas centrales en el
sur y el norte de la ciudad, en lu-
gares todavía por concretar.
■ ■ ■

jmorales@diaridetarragona.com

M E D I O A M B I E N T E ■ E S T Á N I N S TA L A D O S E N PA Ï S O S C ATA L A N S , J O A N B E R T R A N Y M A R E M O L A S

Entran en funcionamiento 32 nuevos
buzones de la recogida neumática

◗ Imagen de los nuevos buzones que han entrado en funcionamiento en Joan Bertran. FOTO: PERE FERRÉ

El objetivo es
extender la red
construyendo dos
centrales en el sur y
el norte de la ciudad



�20.00. Sala La Vicaria del Cen-
tre d’Amics de Reus. Inauguració
de l’exposició de pintures de Ma-
ria Gené.
RIUDOMS
�21.00. Sala d’exposicions del
Cerap. Inauguració de l’exposició
de Pedro M. Calavia.
ROQUETES
�20.00. Biblioteca Municipal. In-
auguració de l’exposició El Canal
porta vida. 150 anys del Canal de
la Dreta de l’Ebre.
TARRAGONA
�19.00. Pati del Rei Jaume I. In-
auguració de l’exposició La lac-
tància materna a Tarragona: 10
anys de do de pit.

Presentacions
REUS
�19.00. Centre d’Art Cal Massó.
Presentació i inici de la Mostra
de Videocreació, comissariada
per David Fernàndez Solé. Cada
divendres.
TORTOSA
�19.30. Sala polivalent de la Bi-
blioteca Marcel·lí Domingo. Pre-
sentació del llibre Faules, de Jo-
sep Igual, amb la presència de
Gerard Vergés.

Diversos
ALCOVER
�Concurs de dibuix El Peix Pe-
dra. Museu Municipal d’Alcover.
El Museu organitza aquesta acti-
vitat amb motiu de la celebració
de les Jornades Europees del Pa-
trimoni a Catalunya. Tema, el
Peix Pedra. Poden participar,
nens i nenes de 3 a 12 anys. Per
a qualsevol consulta cal adreçar-
se al telèfon 977 846 452, o a la
Biblioteca Municipal.
EL VENDRELL
�II Setmana de la Gent Gran.
16.00. Pistes de petanca de la
zona esportiva de Mas d’en Gual.
Demostració i pràctica de petan-
ca i de bitlles.
�18.30. Centre Cívic L’Estació.
Xerrada i classe pràctica sobre El
txi-kung i els seus beneficis, a
càrrec de Lena Dahlgren.
LLORENÇ DEL PENEDÈS
�22.00. El Centre. Projecció del
documental Nomadak TX, de
Raúl de la Fuente. Dins el cicle
«El documental del mes».
MONTBLANC
�II Nit de la Pintura. Recordant
Martínez Lozano. 19.00. Sala de
Plens de l’Ajuntament. Acte de
benvinguda.

�21.15. Restaurant Simó de Pa-
lau. Sopar col·lectiu del grup
d’artistes. Demostració de pintu-
ra a càrrec de Manel Plana, al
llarg de la demostració hi haurà
una actuació musical.
MONT-ROIG DEL CAMP
�Correllengua 2007. 20.30. Casa
de Cultura Agustí Sardà. Recital
de poesia patriòtica a càrrec de
l’Associació de Poetes Locals i
amb la col·laboració de Víctor In-
sausti.
�21.30. Concert a càrrec del
grup de Torredembarra de músi-
ca tradicional L’Hort del Nap.
REUS
�20.15. Sala d’actes del Centre
de Lectura. Acte de lliurament del
Memorial per la Pau Josep Vidal
Llecha 2007.
�22.00. Teatre Bartrina. Cineclub
amb la projecció de la pel·lícula
L’últim Show, de Robert Altman.
VOSE.
TARRAGONA
�XV Mercat d’Art «El Negrito i la
Negrita». Fins al 29 d’octubre.
�18.30. Biblioteca Pública. Cicle
«Literatura a escena». Insolèn-
cies, de Joan Fuster. Representa-
ció de textos de l’autor a càrrec
del grup del Teatre el Magatzem.
Obert a tothom.
TORTOSA
�Cucafera Folk. 5a Mostra de
Folklore Popular. 19.00. Engega-
da de coets per anunciar l’inici de
les activitats.
�19.00. Plaça d’Espanya. Inici
del recorregut per diversos car-
rers del Ban de les Tres Cucafe-
res.
�19.30. Portal del Romeu i re-
corregut pels carrers del centre.
Entrada dels Gaiters de l’Aguilot i
la Colla Jove de Dolçainers.
�20.30. Saló de Plens de l’Ajun-
tament. Pregó tradicional a càr-
rec dels Gaiters de l’Aguilot.
�21.00. Plaça d’Espanya. Balda-
nada popular.
�21.30. Plaça d’Espanya. Ronda-
lla a la plaça, Juanito Aragonés,
Joseret i la Rondalla Tortosina.
�22.00. Plaça d’Espanya. Ball
tradicional amb el grup Xarop de
Canya.

Cap de setmana
TARRAGONA
�L’Aiguabarreig de Mequinensa.
GATA (Grup d’Amics de Toni
Achón) ha organitzat aquesta
sortida per aquest diumenge, 7
d’octubre. Més informació: tel.
699 564 518.

Exposicions
ALFORJA
�Fotografies de la memòria. El
segle XX en imatges. Sala de Cul-
tura. Exposició que mostra gràfi-
cament certs aspectes de la nos-
tra història recent.
AMPOSTA
�El Bosc. Museu del Montsià.
Fins al 6 de gener del 2008.
�Les Terres de l’Ebre: de la neoli-

tització a la romanització. Sala
d’exposicions del Museu del
Montsià. Dilluns tancat.
�Terry (Barcelona 1979-Amposta

2007). Museu del Montsià. Dins
del cicle «Espais d’Arts Visuals».
Fins al 18 de novembre.
ARNES
�Estepas ibéricas. El paisaje olvi-
dado. Molí de l’Oli - Punt d’Infor-
mació del Port d’Arnes. Fins al
22 de desembre.
CAMBRILS
�Espai El Pati. Exposició de pat-
chwork de Montse Forcadell. Fins
al 8 d’octubre.
�Figures. Sala Àmbits. Escultu-
res de Roser Sàrries Bosch. De
dilluns a dissabte. Fins al 15
d’octubre.
�20 anys del Premi de Fotografia

Vila de Cambrils. Sala Àgora. Di-
umenges i festius tancat. Fins al
13 d’octubre.

EL VENDRELL
�Art sacre de la parròquia. Mu-
seu Deu. Fins al 15 d’octubre.
�Establiments comercials amb
història del Baix Penedès. Museu
Arqueològic. Exposició del IX
Concurs de Fotografia del Ven-
drell. Fins al 4 de novembre.
�Rostros del mundo. Sala Muni-
cipal d’Exposicions Benvingut
Socias. Olis d’Anna Sartó. Fins al
21 d’octubre.
�Sentiments, pensaments. Ca-
mil·la Pérez Salvà Ceràmica. Ex-
posició de ceràmica. Fins al 3 de
novembre.
L'AMETLLA DE MAR
�Peces de ciudad. Espai Art i
Cuina (c/Sant Joan). Exposició
fotogràfica de Núria Jardí.
MÓRA D'EBRE
�Salvador Espriu: lluny d’aquí,
prop d’aquí. Biblioteca Pública
Comarcal. Mostra itinerant sobre
la biografia i obra d’aquest es-
criptor. De dilluns a dissabte.
Fins al 14 d’octubre.
REUS
�Camins de llum. Sala Fortuny
del Centre de Lectura. Pintures
de Paquita Ciurana. Fins al 4 de
novembre.
�Cartells de la República. Col-
lecció Barenys-Busquets. Museu
d’Art i Història. Fins al 15 de ge-
ner del 2008.

�Galeria Anquin’s. Pintures de
l’artista barcelonina Alícia Grau.
Fins al 17 d’octubre.
�La felicitat de (viure a) la ciutat
de dalt. Centre d’Art Cal Massó.
Exposició en homenatge a Carles
Amill. Fins al 5 de gener del
2008.
�Les llengües, un gran tresor. Bi-
blioteca Central Xavier Amorós.
Fins al 20 d’octubre.
�Mac. Traços de cinema. Centre
de la Imatge Mas Iglesias. Mos-
tra que aplega cartells cinemato-
gràfics del reusenc Macari Gó-
mez. Dilluns tancat. Fins al 25 de
novembre.
�Cicle Resistències/Dissidències.
Centre d’Art Cal Massó. Fins al
18 d’octubre.
�V Biennal d’Arquitectura Alejan-
dro de la Sota. Seu del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Fins
al 30 de novembre.
SALOU
�Sala d’exposicions del Club
Nàutic. Exposició de l’artista An-
gels Folguera.
SANTA COLOMA DE QUERALT
�Treballs de Patchwork. Sala Pe-
tita del Castell. Exposició de tre-
balls de Patchwork a càrrec de
l’Associació de Dones Colomi-
nes. Fins al 14 d’octubre.
TARRAGONA
�Carles Mani. Un modernista al
marge. Sala d’exposicions Caixa
Tarragona. Fins al 25 de novem-
bre.
�Cementiri de Vespella de Gaià.
Sala d’exposicions del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Fins
al 19 d’octubre.
�Concurs fotogràfic del Casal
Tarragoní: 1968-2000. Local dels
Xiquets de Tarragona. Fins al 6
d’octubre.
�Cultura-Cultures. Museu Nacio-
nal Arqueològic. Una selecció
d’objectes arqueològics, etnolò-
gics i artístics de diverses cultu-
res. Fins al 4 de novembre.
�Esllavissament. Galeria d’art
ARTGN. Exposició d’Oscar Padi-
lla. Fins al 28 d’octubre.
�L’aigua, els colors. Galeria d’art
Odena’s. Aquarel·les de Josep
Cebrián. Fins al 20 d’octubre.
�Pautes. Sala d’exposicions Llac.
Obres de Joan A. Blanc. Fins al
12 d’octubre.
�Pedres precioses. Museu Na-
cional Arqueològic. Fins al 31 de
gener del 2008.
�Raconets de Canaima. Sala Bar-
haus del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Fotografies de Carme
Ollé. Fins al 30 de novembre.

�Tarragona Romana - Patrimoni i
història. Ateneu. Foto i art digital
de Jordi Freixa. De dilluns a di-
vendres. Fins al 4 de novembre.
�Un dia a Mongòlia. Centre Cul-
tural i Social de la Fundació La
Caixa. Aproximació a la cultura i
les tradicions dels mongols amb
pintures, escultures i màscares
rituals. Fins al 6 de gener del
2008.
�Vida. Museum Cafè. Pintures i
escultures de Carolina Palau.
Fins al 13 d’octubre.
�Videogrames. Sala d’exposi-
cions de l’Antic Ajuntament.
Obres de Gerard Gil. Fins al 14
d’octubre.
�XX Exposició de pintura monu-
mental i turística de Tarragona i
Tarragonès. Tinglado 1 del Moll
de Costa del Port. Dilluns tancat.
Fins al 7 d’octubre.
TORTOSA
�Fronteres i cruïlles: Patrimoni i
contemporaneïtat. Sala Antoni
Garcia de l’Antic Escorxador. Fins
al 2 de desembre.
�Sala Josep Cañé del Palau Mon-
tagut (seu de la Comunitat de
Regants). Exposició del Fons
d’Art de la URV Campus Terres
de l’Ebre.
VALLS
�Espai d’Art de Sal Grossa. Una
mostra d’obres de disset alum-
nes de l’Escola Taller Tot Art.
Fins al 14 d’octubre.
�Gabinet Gaudí; una experiència
didàctica. Museu de Valls. Fins al
7 de novembre.
�Institut d’Estadística Alternativa
de Valls. Capella de Sant Roc.
Fins al 2 de desembre.
�Monedes del món. Sala d’expo-
sicions de l’AAEET. Fins al 23 de
novembre.
�Naturméteo. Sala Sant Roc de
l’Institut d’Estudis Vallencs. Una
exposició de fotografies de fenò-
mens meteorològics. Fins al 14
d’octubre.

Cursets i tallers
EL VENDRELL
�Baix Penedès. Curs de cuina
per a innocents dels fogons.
Curs dirigit a tothom que vulgui
millorar la relació amb els seus
fogons, aprendre a crear plats
senzills, sans i equilibrats. Es
portarà a terme del 2 d’octubre al
13 de desembre. Més informa-
ció: Escola de Turisme del Baix
Penedès, tel. 977 682 938, 607
379 050 o www.escolaturis-
mebp.org.

L ’ A G E N D A

L E S  N E C R O L Ò G I Q U E S

Alió
�Josefa Soler Montblanc.  Va
morir als 77 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la
parròquia d’Alió.

Banyeres del Penedès
�Llúcia Reyes Oliveros.  Va mo-
rir als 97 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, a la parròquia de
Banyeres del Penedès.

Bot
�Manuel Mañà Bosch. Va morir
als 78 anys. Exèquies, ahir, a la
parròquia de Bot.

Montblanc
�Aurora Canela Serra.  Va morir
als 56 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, a la parròquia de
Santa Maria de Montblanc.

Reus
�Domitila Lázaro Lorenzo. Va
morir als 79 anys. Exèquies, ahir,
al tanatori de Reus. Seguida-
ment, va ser traslladatt a Royuela
(Terol).
�Josep Mariné Molluna.  Va
morir als 93 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’11 del matí, a la par-
ròquia de la Puríssima Sang.

Riudoms
�Domingo Llaberia Terrada.  Va
morir als 85 anys. Exèquies, ahir,
a la parròquia de Sant Jaume de
Riudoms.

Tarragona
�Concepción Amador Bravo. Va
morir ahir als 91 anys. Exèquies,
avui, a les 11 del matí, a la parrò-
quia de Sant Salvador.

�Antonio Baena López. Va morir
abans-d’ahir als 83 anys. Exè-
quies, avui, a 2/4 de 10 del matí,
a la parròquia de Sant Maria, al
barri de Bonavista, de Tarragona.
�Ana Maria Ondoño Soriano. Va
morir ahir als 86 anys. Exèquies,
avui, a les 5 de la tarda, a la par-
ròquia de Sant Joan de Tarrago-
na.

Vilallonga del Camp
�Eugènia Figuerola Salas.  Va
morir als 85 anys. Exèquies, ahir,
a la parròquia de Vilallonga del
Camp.

Vila-seca
�Simona-Teresa Fernández Cor-
res.  Va morir als 74 anys. Exè-
quies, avui, a les 10 del matí, a la
parròquia de Sant Esteve de Vila-
seca.

TARRAGONA 24h: Cipres: 977214566. Jaume I, 46. / Nit: Fuertes:
977545090. Raval, 56 (La Canonja). / De 9 a 22h: Ciutat: 977543189. urb.
La Granja, Gran Canaria, 11 (Torreforta). / De 9 a 21h: Dronda 977221862.
Vidal i Barraquer, 7. / De 9 a 22h: Esque: 977219455. Rovira i Virgili, 6. / De
8:30 a 20:30h: Felip: 977223255. Dr. Mallafré Guasch, 2. / De 9 a 22h: Fulla-
na: 977214517. Colom, 1. / De 9 a 22h: Garcia: 977549790. San Benildo, 10
(La Granja). / De 9 a 21h: Milian: 977232722. Canyelles, 6. / Dia: Vidal:
977216959. Enginyer Cabestany, 2. / REUS Dia: Caelles: 977757376. Antiqua-
ris, 2. / 24h: Guillen-Navàs-Sentís-Villanueva: 977322751. Països Catalans, 116. /
De 9 a 21h: Ibáñez-Alguero: 977313457. av. Barcelona, Bloc Blau. / De 9 a 22h:
Bello: 977313289. pg. Prim, 32. / De 8:30 a 22h: Bofarull: 977316666. Roger de
Belfort, 49. / De 9 a 20:30h: Borràs: 977754775. Milà Fontanals, 2. / De 9 a 22h:
Llevat: 977313046. General Moragues, 107. / De 9 a 20h: Maduell: 977320707.
crta. Riudoms, 49. / De 8:30 a 22h: Morales: 977310949. del Vent, 44. / De 9 a
22h: Peidró: 977757301. Escultor Rocamora, 1. / De 9 a 22h: Piqué: 977127084.
pl. del Mercadal, 8. / AMPOSTA Dia: Albella: 977702613. av. Santa Bàrbara,
18-20. / Dia: Ferre: 977 706 247. pg. Canal, 7. / CALAFELL 24h: Pujol:
977692738. av. Sant Joan de Déu, 79. / CAMBRILS 24h: Suils: 977368569.
Moragas i Barret, 2, local 2. / CUNIT 24h: Prat: 977160412. av. Tarragona, 4. /
DELTEBRE Dia: Martí: 977480032. av. Goles de l’Ebre, 217. / Nit: Albiol:
977489750. Bruch, 21. / EL VENDRELL 24h: Parra: 977660275. Sant Xavier,
23. / FALSET 24h: Cortiella: 977830037. pl. Quartera, 14. / 24h: Compte:
977830914. Sant Marcel, 2. / GANDESA 24h: Ruiz: 977420069. Major, 17. /
CAMARLES 24h: Beltran: 977470010. Vint-i-vuit, 7. / LA SÉNIA Dia: Mestre:
977713233. Mig, 17. / Nit: Escuder: 977575178. Ramon i Cajal, 20. / MONT-
ROIG DEL CAMP 24h: Marti: 977837864. av. Catalunya, 30. / MONTBLANC 24h:
Sagardoy: 977860020. Ducat, 3. / GARCIA 24h: Capella: 977401510. Centro, 10.
/ ROQUETES 24h: Cuartiella-Guimera: 977500929. Major, 12. / SALOU 24h:
Besora: 977380343. pl. Bonet, 1. / SANT CARLES DE LA RÀPITA 24h: Bel:
977741460. Sant Isidre, 87. / TORREDEMBARRA 24h: Arasa: 977642704. av.
Verge de Montserrat, 4. / TORTOSA 24h: Gamundi: 977500923. av. Colom, 8
(Ferreries). / ULLDECONA 24h: Puig: 977720161. Sant Lluc, 34. / VALLS 24h:
Climent: 977600763. Anselm Clavé, 35. / VILA-SECA 24h: Domingo: 977394084.
Tarragona, 5.

Farmàcies de torn
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� El Dr. Raül Puig-Adell, capdavanter de
l’artroscòpia a Catalunya, va morir
abans-d’ahir, a l’edat de 64 anys, víctima
d’una llarga malaltia. Puig-Adell va ser un
destacat traumatòleg i un dels pioners a in-
troduir la tècnica de l’artroscòpia per explo-
rar la superfície interna de cavitats i con-
ductes de l’organisme.

Durant la seva trajectòria professional,
va operar amb aquesta tècnica destacats
esportistes. Precisament l’any passat va
intervenir a l’hospital Asepeyo de Sant Cu-
gat l’aleshores jugador del Barça Thiago
Motta. Puig-Adell va realitzar també nom-
broses conferències, cursos i jornades so-

bre aquesta especialitat mèdica, i va ser

«un mestre» i «un exemple» per a molts

dels especialistes més joves, especial-

ment els artroscopistes.

Precisament, diversos traumatòlegs

van destacar ahir en una nota que el doctor

Puig-Adell «ha estat mirall de molts dels

actuals especialistes en artroscòpies i

sempre es va caracteritzar per la seva bo-

na relació amb els aprenents». «Era una fi-

gura de referència», conclouen els espe-

cialistes.

La cerimònia de comiat es va celebrar

ahir dijous, dia 4 d’octubre, a les 10 del ma-

tí, al tanatori de Sabadell.

Raül Puig-Adell

EL PUNT / Sabadell

Metge traumatòleg, va ser capdavanter de l’artroscòpia a Catalunya
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A PA RC A M I E N TO S ■ P R O P U E S TA D E C O N V E R G È N C I A I U N I Ó

Pellicer propone un nuevo
párking para camiones
El portavez de CiU Carles Pellicer
puso ayer de relieve la necesidad de
que la ciutat disponga de un nue-
vo aparcamiento de camiones, au-
tobuses y vehículos pesados ‘ya
que el que ahora existe en la Ave-
nida de Sant Bernat Calbó ha que-
dado pequeño y eso provoca que
muchos de ellos acaben aparcan-
do en las calles de la ciudad’. Se-
gún Pellicer, ‘como consecuencia
de este colapso las calles aparecen
a menudo ocupadas sobretodo los
fines de semana. Por tanto, tanto

conductores como empresarios
no pueden aparcar sus respecti-
vos vehículos en un sitio con con-
diciones y están también expues-
tos a el peligro de robos’. Según el
concejal convergente, su grupo
municipal presentará una pro-
puesta concreta durante la próxi-
ma sesión plenaria. Para CiU, el
nuevo aparcamiento ‘seria un es-
pacio condicionado con diferen-
tes servicios añadidos como una
gasolinera, una cafetería, un lava-
do de camiones, etc.’.

Este activista gijonés recogió
ayer el premio Memorial per
la Pau Josep Vidal i Lecha de
Reus en nombre de la ONG
irakí Al Mesalla Center. Es el
autor de un documental so-
bre la lucha de esta organiza-
ción por la paz y el diálogo.

¿Por qué no han podido ve-
nir a recoger el premio?
Es muy complicado convencer
al gobierno para poder salir
de Irak y el viaje es carísimo.
Además, muchos no pueden
dejar a sus familias porque de-
penden de un solo sueldo. Los
periodistas extranjeros no
pueden entrar, nadie tiene ni
idea de lo que pasa realmente
allí ni de su trabajo.

Usted ha logrado grabarlo, 
¿cómo se promueve la paz 
en un país en guerra? 
Están consiguiendo sacar cen-
tenares de personas a la calle
en todo el país para demos-
trar que la guerra civil de Irak
es una imposición de la ocu-
pación militar extranjera, que
estánvivoscomopueblo.Esuna
realidad impuesta por una mi-
licia de 100.000 o 150.000 per-
sonas armadas. Se están en-
frentando los americanos y
los iraníes y acaban pagando
el pato lo irakíes.

¿Qué actividades hacen des-
de Al Mesalla Center?
Han creado una red de ONG
en Irak llamada Laonf, que sig-
nifica no violencia, con el ob-
jetivo unir esfuerzos y coor-
dinarse para organizar cada
año la semana irakí.

¿En qué consiste? 
Salen a las calles a cara des-
cubierta con objetos de paz
como palomas y flores, y re-
parten calendarios para las

escuelas, entre otros mate-
riales de sensibilización. Son
actos muy simbólicos con los
que se niegan a aceptar la rea-
lidad de que la violencia es el
único instrumento de cam-
bio, tenemos que renunciar a
imponer nuestra opinión a los
demás con armas.

¿Cuál es ahora la situación?
Es infinitamente peor que en
el momento de la ocupación,
hace cuatro años y medio, pe-
ro ahora ya no sale en los me-
dios de comunicación. Tengo
un montón de cifras. El 70% de
la población no tiene acceso al
agua y en Bagdad cada mes
mueren dos mil personas a
causa de las guerras sectarias.
Muchas ONG se han retirado
porque no se puede trabajar
allí pero es cuando más nece-
sitan nuestra colaboración.

¿Qué hay que hacer? 
Colaborar a través de las ONG
irakíes, ayudarles a que no ti-
ren la toalla. No necesitan que
les enviemos cooperantes ex-
tranjeros a justificar las fac-
turas, es absurdo. Ellos están
preparados para gestionar sus
proyectos, la presencia de ex-
tranjeros sólo les puede po-
ner en peligro.–I. BATET

◗ Alberto Arce. FOTO: PERE FERRÉ

‘La guerra civil en Irak es
una imposición de la

ocupación extranjera’

[ LA ENTREVISTA ]
ALBERTO ARCE, AUTOR DE UN DOCUMENTAL SOBRE IRAK

La Junta de Portaveus sirvió ayer
para, entre otras cosas, llegar a
un acuerdo entre los grupos
municipales para introducir
normas nuevas en el
funcionamiento de los plenos. El
acuerdo será provisional y, hasta
diciembre, los partidos se
autorregularán presentando un
número máximo de preguntas y
mociones.

POR E.SECO

El objetivo de este nuevo funcio-
namiento interno es agilizar los
plenos municipales y que no se
alarguen excesivamente. Las no-
vedades pactadas entre los seis
partidos con representación mu-
nicipal afectan al tiempo que los
plenos dedican al apartado de con-
trol del gobierno, es decir, a las pre-
guntas y propuestas que presen-
tan los diferentes partidos.

Así, se ha establecido un máxi-
mo de mociones que podrá pre-
sentar cada grupo y que se ha esti-
pulado en dos. Por otra parte, tam-

bién se ha llegado a un acuerdo
sobre el número de preguntas que
podrán realizar cada partido. En
este caso, se ha acordado que el
máximo vendrá marcado por la re-
presentación obtenida por cada
partido, así la CORI podrá reali-
zar hasta dos preguntas por ple-
no, ERC e ICV-EUiA presentarán
un máximo de tres preguntas o
ruegos, el Partit Popular cuatro, y
Convergència y el PSC tendrán de-
recho a un máximo de siete.

A cambio de esta reducción del
número de las preguntas, se ha de-
cidido que los grupos municipa-
les puedan leer la exposición de

los motivos que han originado las
preguntas, algo que ya se había
restringido con anterioridad pa-
ra que no se alargaran tanto los
plenos.

Resignación en la CORI
Aunque esta remodelación ha si-

do acordada por todos los grupos
municipales, Ariel Santamaria,
portavoz de la CORI, reconocía
que «nos hemos quedado solos de-
fendiendo justo lo contrario a es-
te recorte». Santamaria destaca-
ba, sin embargo, el carácter pro-
visional de la decisión, «se hará así
hasta diciembre para ver qué tal
va la cosa», decía.

«La mayoría estaba de acuerdo
en reducir el número de mociones
a un máximo de dos, y aunque no-
sotros no lo queríamos, como mí-
nimo se ha acordado que se podrán
leer lo motivos de las preguntas,
porque a veces, cuando las hacían
no se entendía nada sin la expli-
cación», aseguraba.
■ ■ ■

eseco@diaridetarragona.com
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La regulación de los plenos limita el
control de los partidos más pequeños

El acuerdo estará
vigente hasta
diciembre para
comprobar cuál es
su resultado

◗ Una imagen de una de las recientes sesiones plenarias de esta nueva legislatura. FOTO: TXEMA MORERA


