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ERG denuncia els
canvis de gerència al
Consell Comarcal
del Priorat

Els grups d'Iniciativa per
Catalunya (IP), Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERO ¡ Acord Municipal
(AM) va denunciar ahir pú-
blicament les «incoherèn-
cies del govern del Consell
Comarcal del Priorat».
Aquestes formacions polí-
tiques van voler mostrar el
seu desacord amb amb
l'ens supramunicipal for-
mat per CiU i el PSC, que,
segons el comunicat que
van emetre «primer va ac-
ceptar la renúncia de la
gerent, Montse Camacho
Jordà, per pèrdua de con-
fiança però la van tornar a
contractar, aquesta vega-
da com a càrrec de con-
fiança i assessora de Pre-
sidència». Per aquests
motius, els consellers co-
marcals d'IP-ERC-AM de-
manaran explicacions al
president del Consell Co-
marcal. /REDACCIÓ

Tres de quatre internantes
de Tarragona es connecten
a internet cada dia
»|» Les dades de l'Observatori Oasi

mostren l'augment d'internautes

Internet
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Segons l'estudi d'Oasi,
el perfil del internatuta
de les comarques de
Tarragona és jove,cul-
tivat i amb més de cinc
anys d'experiència.

Internet ja forma part de la
vida diària dels tarragonins.
Les dades de l'observatori
Internet-OASI de la Diputa-
ció de Tarragona d'aquest
2008 mostren com tres
quartes parts dels internau-
tes de les comarques de Ta-
rragona accedeixen a la
xarxa cada dia i gairebé la
meitat dels internautes
mantenen la connexió des

de fa més de cinc anys.
Aquestes són algunes de
les dades més rellevants
que s'extreuen de les con-
clusions de l'observatori In-
ternet-Oasi de Tinet d'a-
quest 2008, que mostren
un perfil d'usuari d'entre 15
i. 39 anys amb estudis se-
cundaris o superiors, que
usa el servei de tarifa plana
per accedir a la xarxa per
navegar i cercar informa-
ció, consultar el correu i
usar la missatgeria instantà-
nia. El gruix de les consul-
tes es realitzen des de casa
o el lloc de treball i les llars
de la província que dispo-
sen d'ordinador amb conne-/
xió a internet es situen al
voltant del 60%.

Pel que fa a augments re-
marcables respecte les da-
des del 2007, destaca l'ele-
vat percentatge de
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Els responsables de Tinet es van mostrar satisfets per les dades favorables que es desprenen de l'estudi.

mestresses de casa que
usen habitualment la conne-
xió a internet, -que han as-
cendit un 40%- i l'augment
de les consultes de la ban-
ca electrònica i les com-
pres on-/íne, el que certifica
que «la confiança en els ser-
veis virtuals avança cada
dia», segons el director de

OASI, Enric Brull.
Les dades també revelen

que un dels serveis més
ben valorats pes usuaris de
Tínet és el correu electrònic
-que properament per-
metrà emmagatzemar
1GB- i que es troba per da-
vant de servidors com Te-
rra, Msn i Ya.com, entre al-

tres. Els responsables de
Tinet es van mostrar ahir
molt «satisfets» per aques-
tes dades favorables i van
anunciar que.el proper 13
de maig està prevista la ce-
lebració dels 25.000 tine-
taires, una xifra que l'orga-
nització preveu assolir en
les properes dates.
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EL CATLLAR - A 10 MIN. DE TARRAGONA

www.aulamagna.es
ELS MILLORS A CATALUNYA!
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MOSSOS D'ESQUADRA
POLICIES LOCALS

Oferta important de places
TEMARI - PSICOTÈCNIC - CATALÀ

ENTREVISTA PERSONAL

Més de 1.500 aprovats!

GUARDIA URBANA TGN

GENERALITAT
SUBALTERN - ADMINISTRATIUS

COS SUPERIOR - PRESONS
AUXILI JUDICIAL - TRAMITACIÓ

I.C.S. - PROF. AUTOESCOLA

MESTRES
ED. PRIMÀRIA ED. INFANTIL

MUNTURA + LENTS PROGRESSIVES 139€

MUNTURA + LENTS 65€

LENTS PROGRESSIVES DES DE 94€

Av. Prat de la Riba, 11» Tarragona • Tel.: 977 22 14 25

REPASSOS
'PRIMÀRIA *ESO *BAT.

'SELECTIVITAT *CF- 2/3 • UNIVERSITAT

ACCESOS
C.F.G. Mitjà • C.F.G. Superior Universitat

AJUNTAMENTS
AUX. ADMINISTRATIUS

Tarragona • Reus • Satou • Cambrils...


