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La Primera Fira
d’Educació per a la
Mobilitat Segura obre
les portes avui, és
tracta de l’acte estrella
organitzat pel 150è
aniversari de la
Guàrdia Urbana.
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Elsdosprimersdiesestaran
especialment destinats als
escolarsdelaciutat,concre-
tamentalsalumnesdetercer
i cinquè de primària i pri-
mer i tercer d’ESO, tot i que
podrà accedir que ho desit-
gi. Jas’hanconcretat lavisi-
ta de 3.800 alumnes. El dis-
sabte i el diumenge la Fira
estaràobertaalpúblicenge-
neral, isobretotaeducadors,
tècnics, professionals i cos-
sos policials implicats en la
gestió, prevenció i educació
per a unamobilitat segura.
Durantaquestsquatredies,

el Palau de Fires i Congres-

sos es convertirà en una pe-
tita ciutat, on alumnes i visi-
tants podran anar passejant
i trobarpelscarrersels19ta-
llers i activitats relacionades
amb lamobilitat segura que
formen la fira. En aquesta
Fira han unit esforços la re-

gidoriadeSeguretatCiutada-
na, la d’Ensenyament i la
GuàrdiaUrbanaper tald’in-
culcar demanera lúdica ac-
tituds i comportaments de
mobilitat segura alsmés pe-
tits. Els assistents tindran
l’oportunitatdeparticiparen

tallersdeprimersauxilis,uti-
litzar un simulador de con-
duccióocircularpercircuits
de bicicletes i ciclomotors,
entre d’altres. L’horari és de
9.30a13.00ide15.00a20.00,
i el cap de setmana ininter-
rompudament.

3.800 alumnes, a la fira de la mobilitat
TARRAGONA • EL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS ACULL, A PARTIR D’AVUI I FINS DIUMENGE, LA FIRA DE SEGURETAT VIÀRIA

La Primera Fira d’Educació per a laMobilitat Segura es podrà visitar fins aquest diumenge al Palau Firal de Tarragona. [WEB FIRA]

ROAD SHOW

◗ Un espectacle multimèdia
d’impacte, adreçat a públic
adolescent i jove.
Dia3, a l’AuditoriAugust
A les9.30 i 11.30h.

EXHIBICIÓ DE BOMBERS

◗ Els bombers faran unamani-
obra d’excarceració d’un vehi-
cle accidentat.
Dies3,4,5 i6,alRecinteFiral
De 11.30 a 12.30 h.

EXHIBICIÓ DE PATINADORS

◗ Presentació i exhibició de les
propostes per una mobilitat
sostenible deTarracoPatina.
Dies3,4,5 i6,alRecinteFiral
A les 13.30 i 18.30 h.

EXHIBICIÓ DE GOSSOS

◗Presentaciódelsrecursoshu-
mans i tècnics deProteccióCi-
vil iexhibiciódegossosensinis-
trats per a rescat.
Dies3,4,5 i6,alRecinteFiral
A les 19.30 h.

TEATRE STOP

◗ La fundació RACC explica
d’una manera divertida les
principals senyals viàries.
Dia4, al TeatreMetropol
A les 9.30, 11.00 i 15.30 h.

XERRADES GENT GRAN

◗ La Caixa Catalunya organitza
xerradessobreelsperillsdegent
granenrelacióa lamobilitat.
Dia4, a l’AuditoriAugust
De 15.30 a 16.40 h.

CURS DE CONDUCCIÓ EFICIENT

◗ Curs pràctic i teòric sobre la
conducció eficient, organitzat
per l’Institut Català d’Energia
Dies4,AuditoriAugust
De 16.00 a 19.00h.

JORNADADEMOBILITAT SEGURA

◗ Conferències, taula rodona i
debatsobrediferentsaspectes
delamobilitat,comelmediam-
bient, l’educacióo laseguretat.
Dia5, a l’Auditori Eutyches
De9:00 a 14:30 h.

ACTIVITATS PUNTUALSMÉSDESTACADES

NOVES TECNOLOGIES

Més d’un 60% de les llars de la
demarcació tenen connexió a Internet
ACN.¬L’informedel’Observa-
toriOASId’Internet2008,de
la Diputació de Tarragona,
recull que fins a un 61% de
les llars de la demarcació de
Tarragona tenenconnexió a
Internet,xifraquesuposaun
increment del 6% respecte
l’any passat. Una altra de les
dadesrellevantsd’aquest in-
forme és que el 75% inter-
nautes del territori es con-
nectenambunaperiodicitat
diària. Malgrat tot, des de
l’Organisme Autònom per a
la Societat de la Informació
(OASI) volen seguir treba-
llantperaugmentarl’úsd’In-
ternetentrelespersonesma-
jors de 40 anys. El director
d’OASI,EnricBrull, va asse-
nyalar que tambéhacrescut
demanera important l’úsde
labancaelectrònicailescom-
presperInternet.Segonsl’in-
forme a la demarcació hi ha
un69%delesllarsquetenen
ordinador, unaxifra adesta-
car,segonsBrull,jaqueal’es-
tatespanyolnoméstenenor-
dinadorel60,4%delescases.
Brullvaexplicarquelaforma
mésestesadeconnectar-sea
Internetésatravésdel’ordi-
nador,ipertant,elnombrede
cases que tinguin aparells
condicionaelnombredellars
que poden tenir connexió a
Internet.

Durantl’últimanytambéha
crescut, enpropd’un20%el
nombredecasesquetenenun
descodificador per poder
veure la televisió digital ter-
restre, situant-se així en un
52%.L’adquisiciódelescàme-
res de vídeo digital i de foto-
grafies també segueix crei-
xent,arribantaun35%iaun
69%delesllarstarragonines.
Brullvaapuntarlagranex-

pansió de la tarifa plana en-
treelsinternautes,jaqueac-
tualment prop d’un 90% de
lesconnexionsaInternetho
fan amb tarifa plana. Majo-
ritàriament els usuaris es

connectenambADSL,enun
81% dels casos. La compa-
nyia Telefònica continua
guanyant mercat i passa de
ser el proveïdor d’un 56%
delsinternautes,aser-hodel
66%.
Es destaca de l’estudi que

propde lameitat dels inter-
nautesesconnectenalaxar-
xa des de fa més de 5 anys,
un indicador que demostra
l’experiència acumulada en
l’ús de les tecnologies de la
informació.Aquest informe
s’ha fet a partir demés d’un
milerd’enquestesarreudela
demarcació.

SEQUERA

El Morell
s’oposa a la
cessió d’aigua
JA.¬Elpledel’Ajuntamentde
El Morell va signar ahir la
moció contra la cessió d’ai-
guadelsaqüífersdeTarrago-
na iReusa l’àreadeBarcelo-
na que el sindicat d’Unió de
Pagesos va enviar a tots els
municipis i consells comar-
cals de lademarcació.
D’altrabanda,l’Ajuntament

deTarragonavarespondrea
les informacions difoses pel
grup municipal de CiU, que
deien que l’equip de govern
volia treure’n beneficis eco-
nòmics de la vendad’aigua a
Barcelona. Segons els con-
vergents,Tarragonapaga«0,3
euros perm3 i vendrà lama-
teixa quantitat d’aigua a la
capitalcatalanaperuneuro».
Elconsistorivaaclarirque«el
costrealdel’aiguaprocedent
de l’Ebrea travésdelCAT,és
de 1,16 euros el m3: que cor-
responals0,33m3 queespa-
ga al CAT,més 0,85 euros el
m3 dels costos de transport,
tractament, anàlisis imante-
niment de la xarxa.» Per ai-
xò, afirma el consistori
Ematsarebràunacompensa-
ció d’1 eurom3, pels concep-
tes de gestió, energia elèctri-
ca,tractament,controlanalí-
tic diari i mà d’obra. L’equip
de govern recorda que «l’ai-
guanotépreu»ielqueespa-
ga és la seva gestió.

El president d´OASI, Alejandro Fernández, i el director d´OASI, Enric Brull. [DEDIDA]


