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CAMBRILS • CLAUSURA D’UN CURS FORMATIU PER A BOMBERS

Un simulacre d’accident, punt i
final d’un curs per a bombers
Els bombers van haver
de realitzar ahir una
pràctica que no va
deixar ningú indiferent.
Es tractava d’un
simulacre que concloïa
un curs de formació
organitzat per la UGT i
amb el suport del
Departament
d’Emergències.
Raquel Samaniego | Cambrils
raquels@aqui.cat

Quatre cotxes es van veure
implicats en un espectacular accident que va deixar
bocabadat a tot aquell qui
passava. Es tractava d’un
exercici pràctic d’un curs de
formació sobre excarceració de víctimes, integrat per
20 alumnes que van haver
de demostrar ahir totes les
seves habilitats i els coneixements adquirits.
Davant la brutalitat del suposat incident, multitud de
veïns, vianants i cotxes que
circulavenpelcostatdelarierad’AlforjaidelParcdelPinaret, paraven alarmats pel
succés. Es van formar algunes retencions per la curiositat dels que no podien aturar el cotxe i baixar a veure
què passava. Els veïns i vianants, una vegada a prop,
respiraventranquils.Aquesta és la sensació que la majoria dels allí presents van
transmetre,jaqueesvan«espantar en veure l’accident».
Sobre aquesta qüestió, JorgeRedondo,bomberdeTarragona i delegat d’UGT, va
voler remarcar que «ho fem
enmig del poble perquè la
gent sigui conscient que pot
passarrealmentiperquèvegicomactuenelsbombersen
aquests casos», explicava.
Els bombers van arribar al
lloc dels fets com si es trac-

BREUS
TORREDEMBARRA

L’exposició sobre
refugis s’inaugura avui
Els refugis antiaeris que es
van construir durant la
guerraaTorredembarraseran motiu d’una exposició
que es durà a terme del 30
de novembre al 10 de generalaSalaLluísd’Icartial
Pati del Castell. La inauguració serà a les 20 hores i
es tracta d’una exposició
que combina textos, fotografies, documents originals,objectesiprojeccions
audiovisualsambl’objectiu
d’explicar el fenomen de la
construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil,aTorredembarra,alBaix
Gaià i a Catalunya. Els horaris de visita és de dilluns
a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. Dissabtes, només de matins.
CAMBRILS

Actuació del cor de la
URV, diumenge dia 2

Al costat del Parc del Pinaret, els alumnes van demostrar els coneixements adquirits al curs d’excarceració de víctimes, organitzat per UGT. [RAQUEL SAMANIEGO]
QUÈ PENSA LA GENT DEL CARRER?

M’he espantat
perquè pensava que
podia ser gent del poble.
És molt alarmista fer-ho
aquí, però és important
perquè aprenguin

Ho podrien fer a
un altre lloc tancat, per
exemple. Està molt bé
que facin les seves
pràctiques però no cal
fer espectacle

Ho trobo massa
exagerat. Penso que
estan molt bé aquests
exercicis, perquè agafin
experiència, però millor
fer-ho a altres llocs

Conchi Ojeda

Armand Martí

Carmen Díaz

Veïna de Cambrils

Veí de Cambrils

Veïna de Cambrils

tés d’una situació real i van
haver d’aplicar, no només la
tècnica, sinó el tractament
psicològicperatendrelesvíctimes correctament en tot
moment, així com les perso-

nes acompanyants que puguessinpatirsímptomescom
ansietat o desesperació.
Van ser tres actors, de la
Companyia Nocturna de
Barcelona,elsquevanrepre-

sentar diversos trastorns o
fractures.
La primera rescatada d’un
vehicleaccidentatvaserl’actriuVirginiaGuerrero,quefeia veure que tenia una frac-

tura de fèmur i pelvis i, a
més,estavaembarassada.La
segona,encaixadatambéentre ferramentes, era Virginia
Melgar, que suposadament
estava inconscient i tornava
decopensimoltdesorientada. El tercer actor en escena
era Isaac Badia, cosí suposat
de la segona accidentada i
queestavaenestatd’angoixa.
La primera excarceració
es va realitzar en 19 minuts
i, la segona, en 21, ambdues
supervisadesentotmoment
per un instructor que avaluava els alumnes bombers.
En finalitzar, i després que
la zona quedés desocupada,
tant estudiants, professors
com actors van fer una posada en comú per analitzar
com ho havien fet.
Aquest curs es realitza per
bombers una vegada a l’any
a cada província catalana.

El cor de la Universitat Rovira i Virgili dirigits per
MontserratRíosactuaràel
properdiumengedia2,ales
20 hores a l’Ermita de la
Mare de Déu del Camí de
CambrilsdinselXVCiclede
Concerts de Música Vocal
que organitza la Coral VergedelCamí.Aquestseràel
tercer concert del Cicle, i el
quartiúltimtindràllocel23
dedesembreacàrrecdela
Coral Verge del Camí, acte
onespodràcol·laboraramb
la Marató de TV3.
EL VENDRELL

Programa especial de
‘La Calaixera’
RàdioElVendrellemetràdimartsvinentunespecialdel
magazín La calaixera amb
motiu del primer aniversari
d’aquest programa de
l’emissora vendrellenca.
Aquesta edició de La calaixera es farà en directe des
delcentrecívicL’Estaciódel
Vendrell. Començarà a les
11hores iacabaràales13.30.

CAMBRILS

COSTA DAURADA

Detingut per intentar
robar en un domicili

Shaila Dúrcal inaugura
el Nadal a PortAventura

La Policia Local
de Cambrils va detenir dimecres Enrique V. G. per
robatori amb força a l’interior d’un habitatge situat al carrer Picos de Urbión
de Cambrils. Aquesta persona, a més, se li imputa
trencament de condemna.
L’Òrgan reclamant és el
Jutjat de vigilàncies penitenciàries número 2 de
Burgos.
En el moment de la detenció portava una arma de foc

REDACCIÓ.¬

simulada, diverses targetes
de crèdit presumptament
robades i diverses anotacions.
En aquestes anotacions hi
havia adreces, vehicles,
noms de persones, comerços, horaris, etc. És a dir,
una recollida d’informació
de possibles víctimes futures, quasi totes de Cambrils
i de Salou. Tot fa pensar que
aquests delictes s’haurien
produït en un futur immediat.

Alguns dels objectes intervinguts al detingut a Cambrils. [CEDIDA]

REDACCIÓ.¬ El Nadal va arribar
a PortAventura divendres
passat, dia 23 de novembre,
després de cloure una temporada terrorífica de Halloween.
Dilluns dia 3 de desembre,
però, la jove cantant Shaila
Dúrcalielseufuturmarit,Dorio, inauguraran oficialment
el Nadal de PortAventura i
junts viuran les novetats i les
atraccions nadalenques que
omplen el parc temàtic durant aquesta temporada.

La parella, acompanyada
per un Woody que durant
aquestes dates es converteixenundivertitPareNöel,
recorreran el passatge del
Bosc Encantat i gaudiran de
la màgia i la llum que el Nadal porta cada any a PortAventura.
Aquestes festes nadalenques al resort de la Costa
Dauradaesprolongaran fins
al 6 de gener, dia que PortAventura tancarà la seva temporada 2007.
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ALTAFULLA • ALGUN DELS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ HAURIA DE VOTAR A FAVOR O ABSTENIR-SE PERQUÈ TIRIN ENDAVANT

El govern en minoria intentarà
avui aprovar els pressupostos
El govern d’Altafulla
(ABG, CiU i ERC) vol
aprovar en el plenari
d’aquest vespre (19
hores) uns pressupostos
marcats per la
contenció. L’executiu,
en minoria, necessita el
suport d’algun grup de
l’oposició.
J. Salvat | Altafulla
jsalvat@aqui.cat

L’aritmètica del plenari municipal d’Altafulla és molt
complicada.Desprésdel’expulsiódijouspassatdel regidor de Plataforma Units per
Altafulla (PAU), Francesc
Blanc, el govern està en minoria.CiU iERC -ambunregidor cada un- han tancat filesambelstresrepresentants
d’Alternativa Baix Gaià. A
l’oposició queden, a més del
regidor de PAU, dos edils socialistes i un del PP, IDEAL i
AUPA-sisentotal-.L’alcalde
d’Altafulla, Francesc Farré
(ABG),vaadmetrequefinsa
l’hora del ple els grups de
l’oposició no definiran el seu
vot i que no està assegurada
l’aprovació del pressupost.
Pressupost de contenció

Farréreconeixquelasituació
econòmica de l’Ajuntament
és complicada a causa del
descensdelarecaptacióatravésdel’ImpostdeConstrucció (ICIO). «Estem notant
molt l’aturada del sector de
la construcció. El 2006
l’Ajuntament va recaptar
1.300.000 euros a través de
l’ICIOienel2007nomésarribem a 300.000. Per tant, el
pressupost per al 2008 és de
contenció.Hemhagutdereduir dràsticament partides
de la despesa corrent i també les inversions», explica
Farré.Elpressupostqueavui

MONT-ROIG DEL CAMP

El CAP acull la
campanya de
donació de
sang avui
REDACCIÓ.¬ ElCentred’Atenció

Primària(CAP)deMont-roig
atendrà avui els veïns que
vulguin donar sang entre les
17.30 i les 21.30 hores. Com
d’altres vegades, aquesta
campanya de donació està
organitzada per l’Associació
de Donants de Sang del Baix
Camp, i recorre diversos poblesdelacomarca.Durantel
mes de desembre, la campanyadedonaciódesangalmunicipi es farà dimecres dia 5
a Mont-roig (de 17.30 a 21.30
hores al CAP) i diumenge 16
aMiamiPlatja(ons’instal·larà una unitat mòbil davant el
poliesportiu municipal, perquè els que vulguin col·laborar amb aquesta causa puguin donar sang de 10.30 a
13.30ide15.30a17.30hores).

SALOU

Jornada sobre
dependència
de la Fundació
rivada STS

La recessió del sector de la construcció ha afectat l’elaboració del pressupost municipal d’Altafulla per al 2008. [J.S.]

esportaaaprovaciódelplese
situaalvoltantdels6milions
d’euros i és lleugerament inferior al del 2007, que va ser
d’uns 6,3. El capítol d’inversionsésde220.000euros,tot
iqueFarrévaindicarquepodria arribar a 255.000 euros.
L’alcalde comenta que
aquest any 2008 serà molt
complicatperaAltafullaique
han hagut de reduir certes
despeses. Va posar com a
exempleelbutlletímunicipal,
que passarà de ser mensual a
bimensualolareducciódeles
horesextraordinàriesiladespesa en telèfon i electricitat.
«Cadadepartamenthahagut
dereduirenun20iun30per
cent el seu pressupost per al
2008», indica Farré.

La Fundació Privada STS organitza avui per
primer cop una jornada que
tractarà sobre la dependència, però no des del punt de
vista de la llei sinó des de les
òptiques dels professionals
que treballen amb persones
dependents. La jornada serà inaugurada a les 10.00 hores per la consellera d’Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila; l’alcalde de Salou, Antonio Banyeres, i el
president d’STSGRUP, FernandoGrugués.L’actetindrà
lloc al nou Centre Sociosanitari i Residència Assistida
Salou que ha obert les portes aquesta setmana i que
inaugurarem a principis de
l’any vinent.

REDACCIÓ.¬

Negociacions fins a darrera hora amb l’oposició
◗ Les negociacions entre el govern i els grups de l’oposició des de divendres passat majoritaris- han estat molt intenses els darrers dies i no se sap
si alguns d’aquestes cinc formacions –PSC, AUPA, PP, Ideal i PAU- votaran a favor dels
pressupostos o s’abstindran i
faran que s’aprovin. En la junta
de portaveus de divendres no
va quedar clar el posicionament dels cinc grups municipals respecte als números per
al 2008.
Un dels grups que podria facilitar que els pressupostos altafullencs tirin endavant és

l’IDEAL. El seu regidor, Josep
Maria Pérez, ja va abstenir-se
en la votació fa unes setmanes
de les ordenances municipals.
Pérez considera que la situació econòmica de l’Ajuntament és molt complicada i caldria que tots els partits municipals deixessin les picabaralles polítiques i busquessin el
consens.
Altres grups, com el PSC, ja
han deixat clar que votaran en
contra. Segons el seu portaveu,
Josep Maria Gené, «als dos regidors del seu grup no els han
deixat participar en la seva elaboració». També el regidor de

EL VENDRELL

Plataforma Units per Altafulla
(PAU), Fonxo Blanc, votarà en
contra dels pressupostos. Precisament la priorització d’una
partida enfront d’una altra en
el pressupost d’inversions va
precipitar la seva expulsió del
govern. PAU defensava que
s’instal·lés gespa artificial al
camp de futbol municipal i la
resta de grups van decantar-se
per un pla per afrontar el risc
d’inundacions.
En el capítol d’inversions
també destaquen els projectes
d’enllumenat de dues zones: el
barri marítim i l’entorn de la
zona esportiva i educativa.

TORREDEMBARRA

Un estudi de la immigració a la ciutat definirà les Esmenes de CiU per
actuacions i propostes que ajudaran a integrar-la protegir Muntanyans II
REDACCIÓ.¬ El Pla integral se-

rà elaborat per la consultoraSocarge,quefaràunaanàlisi de la immigració al Vendrell i establirà un conjunt
d’accions per tal d’integrarla al màxim. L’alcalde del
Vendrell, Benet Jané, va explicarqueresponalcompromís adoptat pel govern a
l’iniciar la legislatura. «Al
Vendrell tenim un percentatge elevat de població immigrada, un 17%, i hem de
sercapaçosdetrobarelsme-

canismes adequats per integrar-la», va assegurar. Benet
Jané va reconèixer que això
no és una qüestió senzilla i
que per això s’ha decidit recórrer a l’assessorament
d’un grup d’experts «que se
sumi als esforços que ja fa el
consistori en matèria d’immigració».
Un dels experts que encapçalarà la redacció del Pla
serà el director general de la
consultora Socarge, Àngel
Miret,quevaavançarque«és

un repte important, tant pel
nombredepoblaciócompel
tantpercentdepoblacióimmigrada que té». Miret va
destacar que el Pla no serà
tan sols un estudi teòric, sinóqueinclouràpropostesrealistes i aplicables. S’analit-

Els resultats de l’estudi
d’immigració a la ciutat
podrien tenir-se per a
principis de l’any vinent

zarà un ampli ventall d’àmbitsdelavidamunicipalcom
aral’ensenyament,lasanitat,
laseguretat,elmercatdetreball,laconvivènciaenelsespais públics, les religions,
l’habitatge, etc.
El Pla s’elaborarà a través
delcontactepermanentamb
totselsagentssocialsdelVendrell (entitats i associacions,
grupspolítics,ciutadans,sindicats,etc.)iesvaavançarque
els resultats es podrien tenir
a principis de l’any vinent.

REDACCIÓ.¬ Els Diputats al Par-

lament de Catalunya Carles
Pellicer i Carles Sala,
d’acord amb el regidor de
CiU de Torredembarra, Daniel Massagué, van presentar dues esmenes a la Proposta de resolució del tripartit, presentada amb posterioritat a una proposta de
CiU, i que va ser rebutjada
per aquests mateixos, sobre
la incorporació dels espais
lliures del Pla Parcial Muntanyans II a l’espai d’interès

natural Platja de Torredembarra i Creixell.
La primera, vol que s’elaboriunestudi,presentarlesconclusions amb caràcter d’urgència, per tal de determinar
siészonahumida.Lasegona,
vol buscar fórmules de compensacióurbanística,abanda
d’altres acords que es puguin
assolir. En cas que ambdues
esmenessiguinrebutjades,el
GrupParlamentarideCiUles
presentarà en forma de proposta de resolució.
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COMARQUES
CONCA DE BARBERÀ • JA S’HA APROVAT L’AVANTPROJECTE PER REFER LA PRESA DEL POU DE BIELA

S’inicien les restriccions d’aigua
el novembre per primera vegada
La manca de pluges
durant mesos ha obligat
des d’ahir a la nit a
aplicar restriccions.
ACN | L’Espluga de Francolí
redaccio@aqui.cat

Les restriccions d’aigua potable durant l’estiu a l’Esplugasónhabituals.Elquenoés
tan normal és que el poble
s’hagi quedat sense aigua en
aquestaèpoca.Defet,segons
recorda l’alcalde de l’Espluga,DavidRovira,éselprimer
cop que s’han d’aplicar restriccions al novembre. Fins i
totalprincipiesvacreureque
estractavad’unaavaria.Amb
lesrestriccionsactualselsubministramentestancaapartirdelesnoudelanit,perreobrir-lo a les nou del matí.
Rovira va declarar que «vi-

vimdel’aiguaquecaualbosc
de Poblet» i els quatre pous
quesubministrenaiguaalpobles’hanressentitdelamanca de pluges. Malgrat que el
consistorihaobertelpoudel
Garber,aquestéspetitinoha
estatsuficientpergarantirel
subministrament d’aigua les
24 hores del dia. Els altres
tres pous, el de la Biela, el de
les Cent Fonts i el del Josa,
tampoc donen l’abast.
L’alcaldetemquesicontinua
sense ploure, les restriccions
s’hagind’enduririampliar-ne
lafranjahorària. Perferfront
a la manca d’aigua, ahir es va
aprovar en el ple l’avantprojecteperreferlapresadelpou
de la Biela, al subsòl de la cova de la Font Major, que porta dècades espatllada, i que
permetria emmagatzemar
més litres d’aigua.

manera decidida per la cultura de la vinya i el vi, que tal
coms’haposatdemanifesten
el document signat ahir, esdevé un element central en
la vida econòmica, social i
culturaldemoltspoblesdeles
comarques tarragonines i
moltsingularmentenelspobles del Priorat.
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Falset
col·laboren des de fa temps

L’IEV organitza
‘Aprèn + de cine’
L’Institutd’EstudisVallencs
oferiràaquestdesembreel
seminari ‘Aprèn + de cine’,
organitzat per aquesta entitat i el Cine Club Valls. El
seminari tindrà lloc els dies 4, 11, 12 i 13 de desembre,adosquartsdevuitdel
vespre.Elperíoded’inscripció finalitza avui. El propòsit del seminari és oferir
unasèried’elementscrítics
perquèelsparticipantspuguinenfrontar-seambmajorrigoralvisionatdepel·lícules cinematogràfiques i
de qualsevol altre tipus de
producció audiovisual. Per
aquestmotiu,alessessions
s’utilitzaran fragments de
filmsperanaril·lustrantels
diferents conceptes.

Impulsen el paper de
la dona en el món rural
Al’EsplugadeFrancolílesrestriccionsd’aiguadurantl’estiusónhabituals,peròaquestéselprimercopquesónennovembre. [AGÈNCIES]

La Diputació impulsa el Centre
d’Interpretació del Vi de Falset
La Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de
Falsetvansignarahirunconvenimitjançantelquallainstitucióintercomarcalconcedeix a l’Ajuntament de Falset un total de 54.000 euros
per l’elaboració del projecte
museogràficdelCentred’Interpretació del Vi d’aquest
municipi del Priorat. Amb
aquestaconcessió,laDiputació de Tarragona aposta de

VALLS

MONTBLANC

PRIORAT

REDACCIÓ.¬

BREUS

per fer realitat el projecte
museogràfic del Centre
d’Interpretació del Vi. Val a
dir que aquest immoble va
ser objecte de cessió gratuïta de la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Falset mitjançant un conveni
interadministratiuqueesva
signarelgenerdel’any1999.
El Centre d’Interpretació
del Vi s’ubicarà al recinte de
l’antic Castell de Falset.

El president de la Diputació i l’alcalde de Falset, Jesús Torralba, signant. [CEDIDA]

La Conca ja ha posat fil a
l’agulla per treballar en el
projecte‘Rudona’,fruitd’un
pacte interdepartamental
entre els departaments de
TreballiAgricultura,perimpulsar el paper de la dona
que treballa en el món rural
ifomentarlaigualtatd’oportunitats.LaConcaésunade
lesduescomarquestarragonines, junt amb la Terra Alta,queparticipendemanera pilot en aquest projecte.
Després dels primers contactes entre l’Organisme
AutònomdeDesenvolupamentdelaConcadeBarberà, i entitats de dones i les
vinculades al medi rural, el
següent pas d’aquest grup
de treball a la comarca serà
entrevistar diverses dones
perconèixerelperfildelgènerefemeníenelmónrural.
TORTOSA

Modifiquen el POUM
per a la construcció
del campus de la URV
ALCOVER

Remodelaran un antic molí paperer per
transformar-lo en una escola de natura

Imatge del Molí de dalt a Mas del Forès. [ACN]

ACN.¬ L’Ajuntamentd’Alcover
aprovarà en el ple d’aquest
divendresiniciarl’expedient
percatalogarundelstresmolins paperers que es conserven a la finca del Mas de ForèscomaBéCulturald’Interès Local. Aquesta catalogacióvalligadaalavoluntatdel
consistoriderehabilitarl’edificiireconvertir-loenunaescola de natura. Aquest molí,
conegut com el de dalt, és el
mésgranibenconservatdels
tresquehihaaMasdeForès,

iundelsmésimpressionants
de tot el terme per les seves
dimensions, amb una superfícieconstruïdade1.800metres quadrats.
Segons l’alcalde d’Alcover,
AntonFerré,esvoldonarcontinuïtatalesactuacionsqueja
s’han dut a terme a la zona on hi ha una àrea de lleure i
un aparcament- amb un nou
pas que serà un centre d’ensenyament sobre la Vall del
Glorieta. Al municipi es conservendiversosmolinspape-

rers,peròelsdeMasdeForès
sóndelsmésconeguts,sobretot el molí de dalt, que es troba a escassos metres dels altresdos.Elmolídelmig,auns
340 metres del de dalt, està
pràcticament enderrocat, i el
de baix, el més petit, manté
l’estructuraoriginal-unedificisenzilldeduesplantes-,peròtambérequereixunarehabilitació urgent.
Entotcas,demomentesdurà a terme una reforma integral de l’estructura.

La Comissió d’Urbanisme
de Catalunya ha aprovat,
per unanimitat, la modificació puntual del Pla d’OrdenacióUrbanísticaMunicipal (POUM) de l’àmbit
delParcdelaFira.Latinent
d’alcalde d’Urbanisme,
Meritxell Roigé, va fer una
valoració molt positiva
d’aquesta aprovació, en la
mesura que suposa l’últim
tràmit abans que l’Ajuntament pugui cedir els terrenysalaUniversitatRovira i Virgili (URV) abans
d’acabarl’any.«Suposadonar llum verda a la implantació del futur campus de
la URV i que es puguin començarlesobresalllargde
2008».
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GASTRONOMIA
GASTRONOMIA
És el temps
de la taronja

La taronja és una de les
fruites més populars;
consumida sencera o bé
en suc, és un interessant
aliment que destaca per
ser una excel·lent font de
vitamina C, flavonoides
i betacarotè, per la qual
cosa afavoreix la salut
cardiovascular. Aquestes substàncies tenen acció antioxidant i, a la vegada, actuen contra el
colesterol.
Una taronja mitjana o
un got de suc cobreixen
gairebéel100%delesnecessitats diàries del nostre organisme de vitamina C. D’altra banda, la vitamina C augmenta de
maneranotablel’absorció
de ferro, de manera que
el consum de taronja és
també indicat en estats
d’anèmia. La taronja
aporta, també, una quantitatsignificativadefibra,
lamajorpartdelaquales
troba en la polpa blanca
que hi ha a sota de la pell
i entre els grills que afavoreixeltrànsitintestinal.
Juntament amb el potassi, la taronja té un alt
contingutenaigua,laqual
cosa confereix a aquesta
fruita un especial efecte
diürètic. A més a més, la
taronjaéspocenergètica,
amb una proporció de 36
calories per cada 100
grams consumits.
D’altra banda, les varietatsdetaronjamésàcides
poden produir molèsties
itrastornsgàstrics.Endefinitiva, la taronja és un
aliment molt recomanable en aquesta època.

Catalunya,paradísdeladietamediterrània
La gastronomia catalana es basa en la utilització de productes de l’horta, cereals, peixos i oli d’oliva, pel que pot
considerar-se un dels pilars de la dieta mediterrània.
REDACCIÓ | Reus

Són poques les persones
que han visitat Catalunya i no
han tingut el plaer de degustar el pa amb tomàquet, una
recepta catalana de gran tradició i molt senzilla d’elaborar, però amb un sabor que
no deixa ningú indiferent i
que només és una petita
mostra de la gran varietat de
plats de la cuina tradicional
de Catalunya.
A més del nostre famós
pa amb tomàquet, el menú
català ofereix molts altres

plats senzills d’excel·lent sabor i qualitat que van a fer difícil que el comensal triï un
d’ells sense pensar-se’l dues vegades.
Entre aquests plats es troben alguns com la truita pagesa, l’escalivada, l’esqueixada o els excel·lents arrossos, entre els quals cal destacar l’arròs negre.

Segons plats
Els segons plats també ofereixen opcions molt varia-

des i igualment atractives
com és el cas del conill amb
caragols, el xató, el romesco de peix així com l’escudella i carn d’olla.
Per a regar qualsevol plat
català un bon vi del Penedès, Empordà, del Priorat o
del Montsant, entre altres,
serà el millor acompanyant.

Si es desitja degustar un
dels més coneguts, res com
la popular crema catalana,
similar a les natilles i amb
una capa de sucre caramelitzat que la cobreix. A més
d’aquestes postres, existeixen moltes altres alternatives igualment saboroses
com el pastís de carabassa,

Delicioses postres

Catalunya té la
millor matèria
prima per gaudir
de la millor cuina

La qualitat de les postres catalanes no desmereix a la de
la resta de plats servits anteriorment, al contrari, aconsegueixen posar un punt final que farà que el comensal no oblidi fàcilment la
gastronomia catalana.

els bufats, uns exquisits bunyols d’ametlla, o la mel i
mató.

Bressol de grans cuiners
Catalunya posseeix una
gran tradició gastronòmica
però també una important
cuina d’avantguarda que es
reflecteix a tot el territori.
De fet, es pot trobar a qualsevol comarca algun dels
millors cuiners creatius
guardonats i reconeguts a
tot el món i pels que, si la
butxaca ho permet i teniu
paciència per confirmar la
vostra reserva, mereix la pena visitar els seus magnífics
restaurants.

Canelons de brandada

Una collita u

Una recepta recomanada per Empar Martínez Fabián
● Sofregim el bacallà sense que arribi a agafar color.
● Afegirem la patata a daus i ho sofregirem 10 minuts més.
● Ho deixarem coure tot fins que l’aigua que es desprèn
del bacallà es redueixi.
● Quan això succeeixi afegirem vi blanc i deixarem reduir.
● Per últim, afegirem la crema de llet.
● Coure tot en conjunt i quan la patata sigui tova ho triturarem, posarem a gust de sal i de pebre i ho reservarem.
● Courem la pasta del canaló i l’omplirem de brandada.
● Per a la mousse és necessari escalivar tots els ingredients
i emusionar-los amb un batedora afegint-hi l’oli d’oliva.
● Serviu-ho amb la mousse per sobre.

Ja fa quinze anys que les vinyes del celler experimental
del Mas dels Frares van començar a caminar. Ocupen
unes cinc hectàrees de terreny
a Constantí on es van plantar
vinyes durant els anys 1991 i
1992. Aquesta setmana la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili va inaugurar el seu curs acadèmic amb
l’estrena dels nous vins del seu
celler. Per enguany, han produït dues varietats de vi blanc,
una de més aromàtica elaborada amb moscatell i malvasia; dos vins negres, un de jo-

FONT: Llibre ‘La cuina dels Encants’
AquestareceptaespotdegustaralrestaurantLaDolçadelMorell del Grup Encanteri

INGREDIENTS

◗ 500 g de bacallà dessalat
300g de patates
1 vas de vi blanc
2 vasos de crema de llet
sal i pebre
◗ Peralamoussed’escalivada
1 pebrot vermell
1 ceba
1 albergínia
1 dent d’all
2 tomàquets
1 vas d’oli d’oliva extra
sal i pebre
(per a 4 persones)
Empar Martínez, en el seu despatx de delegada de ’La Caixa’. [J. BORRELL]
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Una companyia aèria ofereix menús d’alçada
Condor ofereix un menú amb pit de pularda, amanida
de patates i rúcula i un filet de salmó fumat, amb
crema de llimona als seus pasatgers.

Peñín tanca el cicle Vins de la URV i Caixa Tarragona
José Peñín, enòleg i periodista, va oferir la conferència
‘Paraula de crític’. Peñín és el crític amb més prestigi de
l’Estat, gràcies a la Guía Peñín de los vinos de España.

Marisc per Nadal i per tot l’any
Si bé se’n menja tot l’any, és en aquestes festes de Nadal
quan hi ha més consum. En el mercat es pot trobar gran
varietat de marisc: nècores, percebes, cabres, ostrons,
llagostes, llamàntols, llagostins, escamarlans, gambes,
crancs, musclos, petxines, etc.
El que tenen en comú totes les
varietats de marisc és l’escàs
contingut en greixos, la riquesa en proteïnes, vitamines i minerals i l’escassa aportació de
calories. El marisc aporta minerals com el ferro, el fòsfor, el
zinc, el potassi i el iode a més
de tenir importants quantitats
de vitamines A i B. El problema
que té és el colesterol. El nivell
del mol·lusc de petxina és més
baix, mentre que és més alt en
els crustacis (amb closca) però com que els seus greixos
són poliinsaturats permet un
consum moderat.
Hi ha tres grans grups dins
el marisc:
- Els crustacis amb closca:
gambes, crancs, etc.
- Els mol·luscos amb petxina:
cloïsses, musclos.
- Els cefalòpodes: calamars, sèpies, pops.
Encara que són moltes les
possibilitats que ofereix el ma-

riscalacuina,elmillorésnocuinar-los amb salses o fregits. El
millor és la cocció, si el marisc
és fresc conservarà tot el sabor
a mar. Una altra manera és ferlos a la planxa. Les ostres, normalment se serveixen crues i
amb un raig de llimona.
És aconsellable si el marisc
està viu coure’l amb aigua freda, i si no amb aigua bullint i sal gruixuda sempre. Cada tipus de
marisc té una cocció de temps determinada que
us la dirà el
vostre peixater de confiança.

Parlant dels tipus de marisc
que hi ha, trobem els crustacis,
elsméspopularsdelsqualssón
els crancs i les gambes. La cabra de mar, i sobretot la gallega, és potser un dels més valorats. Es diferencia pel color
bru i les potes més llargues.
El bou de mar és també molt
apreciat pel sabor un cop està
cuit.Aquestesduesvarietatsde
marisc necessiten 20 minuts
de cocció.
Respecte al cranc, hi ha moltes varietats i és la peça fonamental als guisats de peix i a les

paelles. El gallec és d’una qualitat excel·lent. N’hi ha d’aigua
dolça, amb un sabor molt característic.
Per la múltiple versatilitat
destaquen les gambes i els llagostins. Els podeu fer servir
com a complement de molts
plats, en amanides, a la planxa, etc. Per coure aquests crustacis requereixen aigua freda i
salada de 3-5 minuts un cop
comencen a bullir. Després
s’hauran de rentar i deixar en
remull amb aigua i sal 10 minuts.
Si els crustacis, en general,
desprenen olor d’amoníac, els
exemplars són vells.
L’escamarlà és també un deliciós marisc que es consumeix
cuit o a la planxa. Les llagostes
i els llamàntols són les vertaderes estrelles del marisc i tenen un preu elevat. Es cou en
25 minuts.
Resumint, cal dir que el
marisc es pot consumir
complementant
plats o bé sols
cuits o a la planxa,
gràcies al seu sabor intens.

Carxofes amb vi blanc
La carxofa (cynara
solymus), és la flor de
la carxofera i a més
de ser molt digestiva
és diurètica i molt rica en fibra.

Traieu totes les fulles exteriors a les carxofes deixant-hi només els cors.
Talleu les puntes de les fulles perquè tot cogui igual. Peleu la ceba i piqueu-la molt petita. Escalfeu l’oli en una olla de pressió i ofegueu-hi la
ceba fins que estigui transparent. Afegiu-hi les carxofes i la farina. Remenar i afegir el vi, el clau trossejat, sal i pebre. Tapeu l’olla i coeu-ho
10 minuts, comptant des que l’olla comenci la pressió. Quan l’olla perdi la pressió, obriu-la i comproveu el punt de cocció de les carxofes.

A l’agost es planten
les soques i al novembre comencen a donar
els primers fruits.

Ingredients
1 i 1/4 kg de carxofes
1 ceba
1/2 tassa de vi blanc
1/2 cullerada de farina
3 cullerades d’oli d’oliva,
1 clau d’espècie
sal
pebre mòlt
Suggerències del plat
Racions: 4
Temps: 20 minuts
Dificultat: baixa

universitària
ve més afruitat i un de criança,
i el vi escumós.
Per aconseguir finalitats docents i de recerca, es van plantar a la vinya disset varietats,
entre les que hi havia les més
representatives locals i de nova implantació, així com raïm
blanc i negre. Aquesta diversitatpermetdesdefaanysalsestudiants fer recerca i proves de
noves tècniques. Per això, els
alumnes d’aquest segon cicle,
únic en tot l’estat espanyol, van
ser els últims universitaris tarragoninsencomençarlesseves
classes per un motiu ben sim-

Josep Roca, a la dreta, sumiller, va donar una conferència als estudiants. [CEDIDA]

ple: des de finals d’agost han
estat treballat en la verema.
El resultat es va poder gaudir durant la inauguració oficialdelcurs2007-2008delaFacultatd’EnologiadelaURV,que
enguany celebra el seu dinovè

aniversari. Per a l’ocasió, els
convidats i alumnes van poder
‘degustar’ la conferència de Josep Roca, sumiller del Celler
can Roca, qui va mostrar les
múltiples combinacions de la
gastronomia i el vi.
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Amb molt de gust
Joan Bosch Font
XEF DE CAN BOSCH (1 ESTRELLA MICHELIN)

Tartufo bianco, una
raresa molt exquisida

Permeteu-me que us parli en aquestes línies de la
tòfona, la trufa o el tartufo, un caprici per a molts
que captiva amants de la
cuina i també als amants
del luxe. Ens dóna aquest
fet, d’entrada, un contrast
interessant. L’origen del
nom, del tubercle, l’hem
de buscar al llatí tuber
que significa excrescència. Amb aquest origen,
molt lluny es troba el que
com a excrescència de la
terra avui en dia arriba a
ser el menjar més car del
món: el tartufo bianco.
Avui en dia, la tòfona o
trufanegras’haaconseguit
cultivar;eltartufobianco,en
canvi,estrobaenunazona
molt delimitada d’Itàlia, i
encara avui no es coneix
manera de cultivar-la, tan
sols es produeix gràcies al
temps, les pluges, el terreny, les temperatures.
Gastronòmicament, el
tartufo bianco ens ofereix
el seu aroma, la màgia de
convertir la pasta, els ous,
l’arròs o qualsevol altre
menjarenunaexquisidesa
absoluta amb tan sols uns
grams ratllats o filats per
damunt dels plats quan el
tubercleésfresc.Ésperaixò que aquests dies, res-

taurant,comacasanostra,
oferim plats màgicament
aromatitzats amb tartufo.
La temporada del tartufo bianco del Piemont
s’emmarca des de mitjans
de setembre fins a gener i
aquest producte agafa un
ressò mediàtic cada novembre quan se celebra la
subhasta mundial dels millors exemplars que s’han
trobat al Castell de Ginzane Cavou. S’han arribat a
pagar fins a 30.000 euros
per una peça de 500
grams, preu abonat per un
comprador anònim de Las
Vegas l’any passat. Regularment el preu del quilo
de tartufo bianco va entre
els 4.500 i els 6.000 euros. Aquesta temporada
es preveu que el tartufo sigui excel·lent.
El tartufo bianco es pot
degustar en aquestes dates com a experiència culinària, com a caprici gastronòmic, però, sobretot,
com a descobriment d’un
dels menjars més meravellosos per a qualsevol cuiner i gastrònom. El maridatgeambpeix,pastaoarròs abelleix tant a entesos
com a iniciats, per això us
animo a què descobriu la
màgia d’aquest producte.
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Bono presidirà el Congrés
si els socialistes guanyen
Gloria Macapagal Arroyo, presidenta de Filipines. [AGÈNCIES]

FILIPINES

El Govern ordena el
toc de queda nocturn

SARAGOSSA

Arresten un cap policial
i un psiquiatre per tenir
pornografia infantil
Uncapdelapolicialocalde
Saragossaiunmetgepsiquiatre de l’Hospital Clínic han
estatdetingutsaquestasetmana acusats d’un presumptedelictedepossessió
de pornografia infantil, segonsvaninformarahir.Tots
dos es troben en llibertat
amb càrrecs, i la investigació està sota secret del sumari. Els arrestos de tots
dos han estat ordenats per
unjutjatdeCiudadRealque
dirigeixunaoperaciócontra
lapornografiainfantilen províncies espanyoles.

El PSOE va presentar
oficialment ahir des de
la seu de Ferraz José
Bono com a candidat a
la presidència del
Congrés si Zapatero
aconsegueix revalidar
la victòria a les
eleccions del març de
2008.
Agències | Madrid
redaccio@aqui.cat

Bono,queesvareunirahiral
matí amb el president espanyol, també encapçalarà la
llista del PSOE per Toledo i
substituiriad’aquestamaneraManuelMarín.Enunarodadepremsaalaseudelssocialistes espanyols, Bono va
assegurar que des que va
abandonar el Ministeri de
Defensa, Zapatero «ja li va
advertir que seguiria demanant-liqueretornésaprimera línia de la política». «Sóc
conscient del que represento», va dir, «perquè en el taulell de la política i del meu
partitnosócmésqueunpeó»
que «vol aportar» el seu granet de sorra perquè en les
eleccionsdemarçguanyi«el
progrés sobre el retrocés».
Novantardaraarribarlesreaccions, i els portaveus de
CiU, PNB, ERC, IU i Eusko

BREUS

lipinesvaordenarahireltoc
de queda nocturn a Manila
ilesprovínciescircumdants,
després que les forces de seguretatdesbaratessinelmotí dut a terme per militars
que demanaven la dimissió
de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. El ministre
de l’Interior, Ronaldo Puno,
va precisar que la mesura
s’aplicarà a la capital i les
provínciesdelcentreielsud
del’illadeLuzondesdemitjanit fins a les cinc del matí.
ElGovernhaposatenestat
de màxima alerta la policia i
les Forces Armades per impedirmovimentsinusualsde
tropes i ha ordenat reforçar
laseguretatalvoltantdelPalau de Malacañang, la residènciaoficialdelapresiden-

ta.Soldatsfortamentarmats
i membres de la policia han
establert controls a les principals carreteres del país
perinterceptarpossiblesseguidors dels amotinats,
mentre aquests han estat
detinguts i conduïts a un
lloc no precisat.
Els líders de la rebel·lió, el
general Danilo Lim i l’exoficial i actual senador Antonio
Trillanes, es van lliurar a les
autoritats després de prop
de set hores de motí, segons
vanafirmar,perprevenirvessamentdesang.Totsdoss’havien atrinxerat amb desenes
de militars en un luxós hotel
de Makati, el districte financer de la capital. L’Exèrcit i
la policia van utilitzar gas lacrimogen i van obrir foc per
intimidar els rebels.

VALÈNCIA

BARCELONA

Explosió
davant la
seu d’ERC

Els usuaris dels FGC afectats tindran Declaren els detinguts
un bitllet gratis per cada tres utilitzats per avortaments il·legals

AGÈNCIES.¬ Un artefacte de fa-

ACN.¬ ElsecretariperalaMo-

AGÈNCIES.¬ Eldirectordelesclí-

bricaciócasolanavaexplotar
ahir davant el portal de l’edifici on està situada la seu
d’Esquerra Republicana del
País Valencià (ERPV) a València, i va causar el trencament de vidres al portal i en
trescotxesestacionatsdavant
l’immoble. Segons fonts policials,l’explosióesvaproduir cap a les 7.40 hores a la voreradavantelportalonERPV
té la seva seu al primer pis.
Les fonts policials van explicarque«l’artefactecasolàpirotècnic»quevaferexplosió
era «molt rudimentari» i estava compost de líquid inflamable i cargols. El representant va dir que «la violència
espanyolista gaudeix d’una
estranyaimpunitatalaciutat
de València», i va recordar
que«faescassamentdosmesos,elBloctambévapatirun
atemptat similar».

bilitatdelGovern,ManelNadal, va anunciar ahir finalment la compensació que
FerrocarrilsdelaGeneralitat
(FGC)haacordatambelComitè d’Usuaris de l’empresa
per als 20.000 viatgers que
hanestatafectatsperlainterrupció del servei de la línia
Llobregat-Anoia.Elsquepuguin acreditar que han viatjat amb FGC i transbordat a
Metroal’Hospitaletoalsautobusos de servei alternatiu
entrel’Hospitalet-Avinguda
Carrilet i Europa/Fira rebran un títol de transport T10 gratuït per cada tres T-10
que justifiquin que han utilitzat. En tots els casos el valor del bescanvi serà de tres
per un, és a dir, una T-50/30
escanviaràperdosT-10gratuïtes,iaixísuccessivament,
mantenint aquesta proporció. La campanya de com-

niques Ginemedex-TCB, la
seva dona i els màxims responsablesdelesquatreclíniques implicades en els presumptes avortaments il·legals ja declaren davant del
jutge. Van arribar a primera
hora del matí d’ahir per explicar quines eren les actuacions que es duien a terme a
les clíniques que gestionaven. La justícia pot imputarlos,entrealtrescoses,percometre avortaments fora del
termini establert per la llei,
per falsejar dades, associarse il·lícitament i fer intrusisme professional. L’operació,
quevaculminarelpassatdilluns, va començar arran de
laquerellapresentadacontra
aquestes clíniques fa un any
perl’organitzacióe-cristians.
El director del grup Ginemedex, Carlos Morín, ja havia estat en presó preventiva

AGÈNCIES.¬ ElGoverndelesFi-

MÚRCIA

Detenen un alcalde del
PP per presumptes
delictes urbanístics

El president del Govern amb José Bono, ahir a la seu de Ferraz. [ACN]

Alkartasuna van recalcar al
PSOE que la presidència del
Congrésnodepènnomésdel
Grup Socialista, sinó que ha
deservotadapelconjuntdels
grups parlamentaris.
El secretari general de CiU,
Josep Antoni Duran i Lleida,
vadeclararque,enfunciódels
resultats, ja es veurà després
de les eleccions qui accedeix

alapresidènciadelaCambra
baixa.AgustíCerdà(ERC),va
recordar que hi ha «perfils
més dialogants» que l’exministre.Perlasevapart,Gaspar
Llamazares (IU) va afirmar
queaspirenasituarunadona
al capdavant, i el PNB va afirmar que no li agrada Bono
com a president del Congrés,
d’acordamblasevaideologia.

La Guàrdia Civil va detenir
ahir l’alcalde de la localitat
murciana de Totana, José
Martínez Andreo (PP), per
possibles delictes urbanístics, segons van informar
fonts de la investigació. El
cap de la policia local, la secretàriadel’ajuntamentiun
empresari també van ser
arrestatsahir.Aquestesdetencionsesprodueixentres
diesdesprésdel’arrestdesis
personesaGalícia,Múrciai
Madridenunaoperaciócontra una suposada trama de
corrupció.

BARCELONA

El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, va anunciar ahir les compensacions. [ACN]

pensació porta el nom de
‘Volem compensar-vos per
la vostra fidelitat’. A l’entorn
de 20.000 usuaris podran
sol·licitar aquesta compensació, calcula FGC, bé omplint les butlletes que es trobaran a les estacions d’Hospitalet-Avinguda Carrilet i a

l’estació d’Europa/Fira, o bé
pertelèfonoperInternet.Es
podran demanar a partir del
dia 3 de desembre fins a un
mes després que es posi en
funcionament novament el
servei, una data que Manel
Nadalsituaafinalsdefebrer
o principis de març.

durant un mes l’any 1989, ja
que va ser acusat per practicar avortaments il·legals.
Aquest cop, tot i que el cas
continua sota secret de sumari,s’hapogutsaberqueles
clíniques de Barcelona acusades de dur a terme avortaments il·legals permetien
aquesta pràctica fins i tot en
dones embarassades de vuit
mesos. Segons la legislació
espanyola, la interrupció de
l’embaràs està permesa dins
les 12 setmanes de gestació
si ha estat fruït d’una violació, en cas de malformació a
les 22 setmanes, o sense límitdetempssisuposaunperill per a la mare.

La justícia pot imputar-los
per cometre avortaments
fora del termini establert i
per falsejar dades
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ECONOMIA
INFLACIÓ • L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM HARMONITZAT PUJA 5 DÈCIMES AL NOVEMBRE

L’IPC situa la taxa anual al 4,1%
L’IPC harmonitzat puja
5 dècimes, al 4,1%, el
nivell més alt des del
maig del 2006. La
desviació de la inflació
costarà 3.024 milions
en pensions a la
Seguretat Social.

La inflació,
a nivells alts
◗ El ministre d’Economia, Pedro Solbes, va dir ahir que «hi
ha hagut menys sorpreses
que el mes passat» amb la
dada de l’índex de preus de
consum harmonitzat (IPCH)
de novembre, i que la inflació
«seguirà en nivells relativament alts» en els pròxims
mesos, amb xifres de l’entorn
del 4%. Segons ha explicat, si
bé a l’octubre no s’esperava
l’impacte de les pujades dels
preus del petroli i de l’alimentació en la inflació, ha admès
que«ésveritatquelaxifraestarà al voltant del 4%».

Europa Press | Madrid
redaccio@aqui.cat

L’índex de preus de consum
harmonitzat (IPCH) a Espanya va situar la seva taxa
anual en el 4,1% al novembre, percentatge que suposaria, si es confirmés, un increment de cinc dècimes en
la seva taxa anual, ja que al
mes d’octubre aquesta variació va ser del 3,6%, segons
l’indicador avançat elaborat
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Aquesta dada suposa el nivell més elevat des del maig
del 2006, quan també es va
situar en el 4,1%. Aquest indicador,queserveixdesprés

Segons Solbes, els preus continuaran pujant els propers mesos. [EP]

a l’Eurostat per incorporarloalcàlculdel’índexd’inflació a la Unió Europea, proporciona un avanç de com
van evolucionar els preus a
Espanya durant novembre.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

L’INE va recordar que la
informacióqueproporciona
l’indicadoravançatésúnicament orientativa, i per això
no ha de coincidir necessàriament amb la dada defini-

tiva, que es donarà a conèixer el dia 14 de desembre.
Ladesviaciódelspreusper
sobre del 2% que van experimentarambcaràctergenerallespensionselmesdege-

La desviació dels preus
per sobre del 2% suposa
un cost extra de 3.024
milions per a la SS
ner passat suposarà un cost
extra per a les arques de la
Seguretat Social de gairebé
uns 3.024 milions d’euros.
No obstant, la dada definitiva d’inflació serà facilitat
perl’INEeldia14dedesembre, de manera que aquesta
pagapuguiincorporar-seals
pressupostos i ser abonada
a principis d’any.
Cada dècima de desviació
dels preus té un cost de 72
milions d’euros en la compensació als pensionistes i
de 72 més per consolidar la
pujada a la nòmina de la
pensió. El cost de la consolidació s’aplicarà al pressupost de l’exercici vinent i el
de la paga de compensació
al pressupost de despeses
del 2007.

SEGONS DADES DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA

Joan Giró Jané, sancionat L’import mitjà de les hipoteques sobre
per l’opa sobre Endesa habitatges creix un 3,5% el setembre
EUROPA PRESS.¬ La Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit
sancionar Juan Giró Jané
amb una multa de 6.021,18
euros per adquirir 2.586
accions d’Endesa «estant
en possessió d’informació
privilegiada» relativa a
l’opa de Gas Natural sobre
Endesa, segons figurava
ahir en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE).

L’organisme que presideix
Julio Segura considera que
l’adquisició de l’esmentat
paquet accionarial constitueix una «infracció greu»
de la llei del mercat de valors.
La sanció, que ha estat declarada ferma a través de la
via administrativa, va ser
imposada pel consell de la
CNMV a final de maig
d’aquest any.

EP.¬ L’import mitjà de les hi-

poteques constituïdes sobre
habitatges es va situar en
150.328 euros el setembre,
fet que suposa un increment
del 3,5% respecte al mateix
mes del 2006, segons l’estadística d’hipoteques publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
El capital prestat per a
aquest tipus d’hipoteques el
setembre va arribar gairebé

als 15.585 milions d’euros,
cosa que representa un descens del 7,3% respecte al setembre del 2006.
Per la seva banda, l’import mitjà per hipoteca
constituïda sobre el total
de finques rústiques i urbanes es va situar en 166.711
euros, un 0,4% més que en
el mateix mes del 2006. En
el novè mes de l’any, es van
hipotecar un total de 147.155

finques rústiques i urbanes.
Les caixes d’estalvis van
ser les entitats que van concedirmajornombredepréstecshipotecariselsetembre,
ambel58,3%deltotal,seguidesdelsbancs(33,1%)ialtres
entitats financeres (8,6%).
Pel que fa al capital prestat,
les caixes d’estalvis van concedir el 57% del total, els
bancs el 35,4% i altres entitats, el 7,6%.

ACORD ENTRE ELS OLEÏCULTORS

El DAR farà un control més exhaustiu
de la producció de l’oli del Priorat
ACN.¬ El director general de
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) del Departament
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (DAR), Josep
Tarragó, i el president de
l’Associaciód’Oleïcultorsdel
Priorat (AOP), Ricard Masip, van signar dimecres un
conveni de col·laboració pel
qual l’IRTA prestarà a l’AOP
serveisd’assessoramentiassistència tècnica en l’elaboració de l’oli, per tal de mi-

llorar-ne la qualitat i desenvolupar la cultura de l’oli.
Aquest conveni dóna continuïtatal’acordquevantancar les dues parts ara fa cinc
anys amb el mateix objectiu,
itécomanovetatqueelscontrolsdequalitatseranmésexhaustiusalllargdelprocésde
l’elaboració del producte.
Ricard Masip va destacar
«l’èxit que va suposar el primer conveni per als oleïcultorsdelPriorat,jaque«hadonatunnomal’olidelacomar-

ca»,ipreveuqueelnouacord
els ha de permetre despuntar com a zona a tenir en
compteenlaproducciód’oli.
El nou conveni preveu un
programadegestiódelaqualitat dels molins i envasadors,queconsistiràenl’anàlisi dels olis de les empreses
oleícolesambladetecciódels
defectes i les virtuts de cada
oli. També es donarà suport
i assistència als tècnics de la
zona per ajudar-los a l’hora
de donar servei als molins.

BREUS
El Govern creu que el
mètode de les balances
fiscals no és adequat
El secretari d’Estat de Comunicació, Fernando Moraleda, va dir que la publicaciódelesbalancesfiscals
de les comunitats autònomes amb l’administració
central no és la cosa més
adequada per calcular les
aportacions i beneficis de
la ‘caixa comuna’, perquè
aquest mètode no té en
compte les polítiques de
cohesió. «Aaixòhandesumar-se les polítiques de
solidaritatidecohesió»,ha
subratllatelsecretarid’Estat, per reflectir conceptes
com «el poder de compra
i el benestar».

Hi ha prou mòbils per
cobrir la meitat de la
població, segons el
diari ‘Financial Times’
El parc de telèfons mòbils
puja a 3.300 milions de
terminals a tot el món,
quantitatsuficientperproveir la meitat de la població mundial, segons un estudidelgrupInformaTelecoms and Media que publica el Financial Times.
L’informeposademanifest
que les altes en telefonia
mòbil han crescut un 18%
durantl’any,desdels2.800
milions d’altes registrades
el 2006, a causa dels usuarisdemercatsemergents
com l’Índia i la Xina.

Renfe i Alstom creen
Irvia, una nova
societat per al
manteniment de trens
Renfe i Alstom han tancat
una nova aliança per al
manteniment conjunt de
trens a través de la constituciód’IrviaMantenimientoFerroviario,unasocietat
participada en un 51% per
Alstom i en un 49% per
RenfeIntegria.Aquestmodel de creació d’aliances
amb els fabricants privats
suposa un eix clau de l’estratègia de Renfe per a la
transformaciód’Integria,la
divisióindustrialdelacompanyia, i assegurar el futur
en un entorn competitiu.

El creixement de
l’economia es reduirà
a un 3% el 2008
segons Caixa Catalunya
Elfredel’activitatdeconstrucció residencial i del dinamisme del consum privatcomportaràunareducció del creixement del PIB
al 3% per al 2008 des del
3,8%estimatpel2007,segons l’Informe semestral
sobrel’economiaespanyola de Caixa Catalunya.
Els oleïcultors del Priorat tenen un segon conveni amb el DAR i l’IRTA. [ACN]
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BREUS
NÀSTIC

L’aniversari de la Penya
Pinilla canvia de data
El sopar del primer aniversaridelaPenyaNàsticAntoniPinilla,queinicialment
s’haviaprogramatperaldia
7dedesembre,secelebraràfinalmenteldimecresdia
5albardelasecciódetennis, lloc en què la penya té
la seva seu. L’acte començarà a les 21.00 h i, a més
del mateix Pinilla, hi assistiran el president Xavier
Salvadó i el conseller Antoni Vallverdú.
INTERNACIONAL

Boca Júniors fa oficial
el fitxatge de Riquelme
L’argentí Juan Román Riquelme ja és oficialment
«noujugador»deBocaJúniors, segons va confirmar
el mateix club, després
d’arribar a un acord definitiuambelseuanteriorclub,
el Vila-real. Encara que la
quantitat exacta del traspàs no ha trascendit, el fitxatgepotrondarels10milions d’euros, que rebria el
Vila-realdemanerafraccionada en quatre anys.
INTERNACIONAL

Cesc, entre el ‘top-ten’
de la Pilota d’Or
La revista France Football,
que anualment organitza i
atorgaelpremi‘Pilotad’Or’,
jahafetpúblicalallistadels
10 primers classificats del
2007,totiqueencaranoha
anunciatquiseràelguanyador. El top-ten està format
pels milanistes Kaká –màxim favorit– i Pirlo, Robinho
iVan Nistelrooy(Reial Madrid), Messi (Barça), Cesc
(Arsenal), Cristiano Ronaldo (Manchester U.), Drogba (Chelsea), Ibrahimovic
(InterMilan)i Totti(Roma).

Javi López adverteix del perill
de l’Hércules a pilota aturada
Amb 21 gols, el conjunt
alacantí és el quart
màxim golejador de
Segona i ha marcat
gairebé la meitat dels
seus gols en jugades
d’estratègia.

El tècnic, molest
amb la premsa
◗ D’altra banda, Javi López va ser
qüestionat ahir sobre les variants
que la baixa de Campano obligaran a fer. L’entrenador del Nàstic
vadirque«nohosé,igualfaiguna
meravelladelesquedieuvosaltres
–elsperiodistes–quanestemtranquils i a veure si emmerdem una
mica. Igual poso a Calle de lateral
esquerre».Totiaixò, JaviLópezva
explicardesprésque«éselvostre
treball i el feu bé, quan podeu posar una mica de salsa ho feu, però
no ens preocupa, és part del joc».
El tècnic també va referir-se a
les queixes de Fede: «És normal
que els que no juguen es queixin
i tinguin ganes de jugar», va dir.

Javier Arboledas | Tarragona
jarboledas@aqui.cat

Una setmana més, el Nàstic
afronta un partit contra un
delsequipsque,apriori,lluitarà per l’ascens al final de la
temporada. En aquesta ocasió, el rival a batre demà
(18.30 h, TV3) serà l’Hércules, un conjunt que és setè
classificat, amb 20 punts
–un més que el Nàstic–.
L’equip alacantí va trencar
diumengepassatunadinàmica de quatre partits sense
guanyar, i ho va fer per golejada (0-3 a Eibar). I és que
l’Hérculeséselquartmàxim
golejadordelacategoria,amb
21 gols. «És un equip que ha
fet molts gols a pilota aturada, crec que 10. És un dels
seus punts forts i haurem
d’estaratents»,explicavaahir
unJavi Lópezqueanalitzael
pròxim rival del Nàstic com
«un conjunt irregular però
amb molt bona plantilla».
Precisamententreelsjugadorsalacantinsdestacaelpodergolejadordelasevadefensa, que ja ha marcat sis gols a
la Lliga –un d’ells obra de
l’exgranaLlera,quetambéha
anotat a la Copa del Rei–.
Campano, baixa obligada

Pelquefaalpossibleonzeinicial que presentarà, Javi Lópezvaexplicarque«lescoses

És un conjunt
molt irregular però amb
una plantilla molt bona
i que lluitarà per l’ascens
Javi López Entrenador del Nàstic

Qui no va exercitar-se ahir
és Tortolero, per una sobrecàrrega muscular, però no
tindrà problemes per jugar
demà contra l’Hércules.
L’exgrana Llera, amb la pilota a la mà, protesta una decisió arbitral. El central ha marcat dos gols aquesta temporada. [INFORMACIÓN]

que funcionen no es mouen
massa, el més normal és que
mantinguemlabase».L’únic
canviobligatéseldellesionat
Campano –que estarà dues
setmanesdebaixa–allateral
dret. El seu lloc podria ser
ocupat per Óscar Rubio, la

FUTBOL – LLIGA DE CAMPIONS

qual cosa donaria entrada a
Fede a la banda esquerra.
A més d’això, i amb Buades
jarecuperat–ahirvaentrenarse sense problemes–, el principaldubteresideixenlapossiblecontinuïtatdeDavidSánchez al doble pivot, així com

en el davanter Maldonado, ja
recuperat dels problemas
muscularsqueelvanfercauredelaconvocatòriacontrael
Celta però que podria ser suplentdonadalaconfiançadel
tècnicenMikual’extremdret
i en Calle a la punta d’atac.

Un àrbitre de bon record

Per últim, el partit serà xiulat pel madrileny Hevia
Obras,quijavaxiularl’últim
Hércules-Nàstic (05/06),
amb triomf grana per 0-1.

FUTBOL – PRIMERA DIVISIÓ

La plantilla del Reial Madrid s’entrena Henry i Sylvinho augmenten la llista de
després de la seva derrota a Bremen baixes per al derbi contra l’Espanyol
EP.¬ LaplantilladelReialMa-

drid va retornar ahir als entrenaments després que dimecres va perdre per 3-2
contraelWerderBremenen
lacinquenajornadadelaLligadeCampions.Ambaquest
resultat, els madrilenys estan obligats a superar la Lazioitalianaenl’últimajornada, al Santiago Bernabéu.
L’equip blanc va tornar de
terres germanes encara sense confirmar la seva classificacióidirectamentesvadiri-

giraValdebebasperaunasessió de treball que va començaralvoltantdeles14.30h.Els
titulars de dimecres van fer
sessió de recuperació en el
gimnàs, mentre la resta es va
entrenaraunritmemajorper
començar a preparar el duel

La desfeta obliga els
blancs a guanyar a
casa la Lazio italiana
en l’última jornada

de dissabte (20.00 h) davant
el Ràcing de Santander.
Elprimerasaltaralcampva
serSneijder,quesegueixamb
larecuperaciódelasevaelongacióenellligamentlateralesquerredelgenolldret.Amés,
SoldadoiDrenthejaestanrecuperatsdelseuprocésgripal.
Cannavaro,queesvaperdre
el partit per una gastroenteritis, no hauria de tenir problemes per jugar dissabte,
igualqueHeinze,restablitde
la seva lesió en el genoll dret.

EP.¬ EldavanterHenryconti-

nuaambunesmolèstiesenla
zonalumbarinopodràjugar
elderbientreEspanyoliBarça (22.00 h, TV3 i La Sexta),
en el qual l’equip blaugrana
tampocdisposaràdeldefensa Sylvinho, també lesionat.
Henry, que ja va tenir problemesd’esquenal’anypassat,
estaràdebaixademaneraindefinida. Els metges del Barça no han donat terminis per
a la seva recuperació i diuen
que el francès és baixa per al

derbii«peralspròximscompromisosmentrenomillori».
El davanter està rebent
tractamentperaquestesmolèsties en les últimes setmanes, que ja van motivar la seva absència per al partit de
la Lliga de Campions contra
l’Olympique de Lyon (2-2).
Sylvinho, per la seva banda,
causa baixa per unes molèsties en el genoll esquerre.
Tampoc van participar en
l’entrenament d’ahir Oleguer, encara de baixa per un

problema muscular, i Thuram, que es van exercitar al
marge, i Gudjohnsen, que
arrossegaunproblemamuscular, encara que s’espera
que pugui jugar el derbi.
Igualment, Messi presenta
unapetitasobrecàrregamuscular i va seguir un pla individual per estar a punt per al
dissabte;iEto’ovatornaraentrenar-seambnormalitat,però no ha estat donat d’alta. A
més,segueixendebaixaGiovani, Deco i Edmílson.
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El CFReus deixa gairebé segellat
l’accés a la segona eliminatòria
1 | 3
Saragossa B

•

CF Reus

Camp: Ciutat Esportiva Reial Saragossa.
Saragossa B: Aznar, Valero, Sola, Veral,
Gotor, Xavi Marqués, Montejo (Alonso,
72’), Abadías, Miqui, Del Moral i Bringola
(Nacho, 72’).
CF Reus: Ángel, Molina, Josué, Asier,
Cesc, Guirado (Gerard, 60’), Àlvaro, Masqué (Valerio, 70’), Manolo González (David Querol, 77’), Víctor Ortiz i Aleix Martí.
Àrbitre: Sergio del Río. Va amonestar el
local Veral i els visitants Molina i Josué.
Gols: 0-1, Àlvaro (11’); 0-2, Guirado (44’);
1-2, Gotor (55’); i 1-3, Aleix Martí (73’).
Incidències: 200 espectadors.

El CF Reus venç el
Saragossa B a domicili
a la Copa RFEF i
pràcticament dóna per
feta la seva classificació.
Reus24.com | Saragossa
esports@aqui.cat

Un CF Reus ple de suplents
i amb homes que no han jugat massa aquesta temporada va escombrar ahir el Saragossa B a domicili per un
1-3 que pràcticament sentencia la classificació per a
la segona ronda de la Copa
RFEF, tot i que encara manca el partit de tornada, que
es jugarà el 20 de desembre.
Els gols d’Àlvaro, Guirado i
Aleix van certificar el contundent triomf roig-i-negre.
Feiarespecteveurel’alineació disposada per Calderé,
però la veritat és que la resposta d’aquests jugadors va
ser esplèndida i aquesta va
serlaclaudelamagníficavictòria contra l’equip aragonès.Elresultatconfirmaque
aquest CF Reus està llençat,
jaqueambaquestjasuma12
partits seguits sense perdre.

Els jugadors del CF Reus celebren un dels tres gols que van marcar ahir en la seva visita al Saragossa B. [ARÁNZAZU NAVARRO - DIARIO EQUIPO/REUS24.COM]

El partit va començar amb
15minutsderetardpelretard
de l’equip local, però aquesta
demoranovaafectarelsroigi-negres,perquèals11minuts
es van avançar amb un gran
gol d’Àlvaro, que va engaltar
unfortxutdesdeforadel’àrea
iAznarnovapoderferresper
aturar la pilota. Els reusencs
vandominarmajoritàriament
laprimeraparttotijugaramb
un equip de circumstàncies,
en què es va estrenar de sortidaenpartitoficialeljuvenil
Víctor Ortiz de Pinedo.
ElSaragossaBnoesvaapropar a la porteria roig-i-negre
finsalminut22,ambunllançamentdefaltadeXaviMarquésqueÀngelvablocarmolt
bé. Poc després, Aleix Martí

va poder marcar el 0-2, però
elseucopdecapvasortiruna
mica alt al minut 29 i, només
un minut més tard, el mateix
Marqués va tenir una altra
ocasió,peròÀngel,moltatent,
va refusar el xut.
I, per acabar de trencar el
partit, al minut 44 Guirado
va sorprendre amb un gran
gol des de fora de l’àrea que
vaentrarperl’escaire.Amés,
el mateix jugador remataria
al travesser al minut 58, just
un minut després que el SaragossaB varetallardiferències mitjançant Gotor.
Sentència i tarda de debuts

Amb l’1-2, el CF Reus no va
arriscar, deixant que fos el
seu rival qui, en el seu afany

per atacar, descuidés la seva defensa. Així, Aleix Martí va marcar per segon partit consecutiu quan, penetrant des de l’esquerra, va
desbordar un rival i va fer
gol,aprofitant-sedelpocencert del porter local.
L’1-3deixaval’eliminatòria
pràcticament sentenciada,
fet que va aprofitar Calderé
per fer debutar en partit oficial el davanter del filial –el
Morell–ÓscarValerioieljuvenilDavidQuerol,aixícom
per tornar a donar l’oportunitataGerardGomà-camps,
també del filial.

El Palamós,
pròxim rival
◗ Després d’aques triomf, el
CF Reus tornarà a la Tercera
Divisió rebent aquest diumenge (17.00 h) el Palamós,
11è classificat amb 18 punts.
Per a aquest partit, Calderé tindrà les baixes dels lesionats Peque i Tino González,
mentre que el seu germà Manolo González torna a estar
disponible després d’haver
complert la seva sanció.
Pel Palamós són baixa els
sancionats Carmelo, Alberto
i Gallardo, a més de l’entrenador, Càndido Viana.

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

La nova directiva aposta
per l’esport amateur
REDACCIÓ.¬ ElConsellEsportiu

delTarragonès(CET) harenovatlasevacomissiódirectiva,presididaperRaülFontQuer, que comença amb la
ferma voluntat de potenciar
lapràcticaesportivamésenllà dels nivells d’esport base.
Elnoupresidentseguiràles
líniesqueactualmentcobreix
el CET, però creu que hi ha
un important buit entre la
pràctica de l’esport base, actualmentatesa,il’esportamateur, que es pot practicar a

partirdel’adolescència,ique
té una mancança de suport.
Un altre dels objectius és
presentar una àmplia oferta
esportiva,atravésdelacol·laboració amb federacions i altres entitats i associacions.
La nova directiva està formada per Raül Font-Quer
(president); PereValls(vicepresident executiu); Julio
Trigos(vicepresidentesportiu); JosepFrancès(vicepresidenteconòmic);JordiRuiz
(secretari) i vuit vocals més.
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D’esquerra a dreta, Pere Valls, Raül Font-Quer, Jordi Ruiz i Josep Francesc Ferrer, durant la presentació de la nova directiva. [CEDIDA]

Sergi Duran
i Ermengol,
a la Copa de
les Regions
REUS24.¬ SergiDuraniErmengol Graus han estat els jugadorsdelCFReusescollitspel
seleccionador sub23, Robert
Elvira,peradefensarCatalunya en la primera fase de la
CopadelesRegionsdelaUEFA. Els altres dos jugadors
del CF Reus que en un principihaviend’anarconvocats,
Molina i Gerard Gomàcamps(ElMorell),finalment
no formen part de la llista.
Catalunyajugaràlaprimerafased’aquestacompetició
el divendres 7 de desembre
contra Canàries i dissabte 8
davantGalícia.Els16convocats junt amb Duran i ErmengolsónMoreno,Camps,
Sergi Soler, Antonio Lobo i
Soler (Manresa); Teixiera i
Rubio(Prat);ValliBoira(Vilanova); Oyono i Braz (Castelldefels); Cornellà (Palamós);Molist(Premià);Recio
(Amposta);Baraldes(Igualada)iJiménez(SantAndreu).
Encasdeserprimeradelseu
grup, Catalunya disputaria la
segona fase de la Copa de les
Regions contra el campió del
grup F, format per Aragó, València i la Rioja, abans del 29
defebrerenunaeliminatòria
d’anada i tornada.

BÀSQUET

Nou fitxatge
del Fontboté
Reus per sortir
de la crisi
REUS24.¬ ElRaspallsFontboté,

de Copa Catalunya masculina, ha tancat aquesta setmanalaincorporaciódelpivotde
Costad’IvoriDjabyAbdoulaye,procedentdel’Albacetede
la Lliga EBA. Djaby, un pivot
de més de dos metres i 28
anysd’edat,javajugarambel
conjunt roig-i-negre fa dues
temporades i és un dels darrers intents del club per sortirdelacuadelaclassificació.
L’equip roig-i-negre podrà
disposar de Djaby demà
(19.00 h) per rebre el Terrassa, antepenúltim classificat i
pertantrivaldirectedelsreusencsenelseudesesperatintent de no perdre la categoria, ja que baixen els dos últims i promocionen pel descens els quatre següents.
Djaby és un dels últims esforços de l’equip que presideixDiegoRubioperamantenir la categoria, ja que és
cuerensolitari,ambdeuderrotes en sengles partits.
El nou fitxatge és un jugadormoltfort,rebotejador,defensiu i a la vegada anotador
delquals’esperamoltdemanera immediata, ja que assolir el primer triomf és vital.

