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La primera Fira de la Gent Gran cierra puertas en Reus

Jaume I
S i algú pensava que en ma-

tèria d’embolics està tot
inventat anava molt per-

dut. Aparcaments Municipals de
Tarragona s’ha personat en la
causa del pàrquing Jaume I. Com
se sap, una entitat ciutadana ha
presentat una demanda «contra
tothom que estigui relacionat
amb els fets». Els «fets» són que
una obra que es va pressupostar
en 3,9 milions d’euros ja n’ha cos-
ta 27. I l’aparcament no funcio-
na perquè el sistema mecànic
que van idear va ser una enreda-
da monumental. La demanda
ciutadana veu un presumpte cas
de malbaratament de diners pú-
blics. L’AMT potser és del ma-
teix parer, amb la qual cosa po-
dria actuar contra ella mateixa.
O potser hi ha intenció d’imitar
l’Ajuntament de Cunit, que ha
apel·lat a la figura jurídica que
permet demanar responsabili-
tats personals als polítics i fun-
cionaris públics que siguin res-
ponsables de malgastar diners
públics. El cas Jaume I pot pro-
vocar més d’un cobriment de cor.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E studiants graduats a una vintena d’universi-
tats dels EUA han demandat els seus centres
per publicitat enganyosa. Diuen que, quan

els van vendre el programa, els van presentar xifres
falses d’expectatives laborals. Entre els denunciats
hi ha la Universitat de San Francisco, la Southwes-
tern o l’Escola de Dret de Califòrnia Occidental, on
estudiar costa de mitjana uns 30.000 euros.

A l’Estat espanyol tres escoles de negocis po-
drien veure-li les orelles al llop: l’IE, ESADE i l’IE-
SE. Aquestes escoles segueixen el model privat es-
tatunidenc de formació. Venen programes direc-

tius i màsters com una inversió rendible, els quals,
malgrat el seu alt cost (més de 40.000 euros), com-
pensen per la ràpida recuperació econòmica de la
despesa en graduar-se. El problema arriba quan el
graduat no millora laboralment o perd la feina,
deixant-lo frustrat i amb un deute que l’ofega
econòmicament.

Són responsables l’IE, ESADE o l’IESE d’aquest
fracàs? No directament perquè no controlen ni el
mercatlaboralnil’economia,peròsímoralmentper-
què en van fer una venda amb només les dades es-
tadístiques que els afavorien, amb promeses de
col·locació i millora laboral que no sempre es com-
pleixen, i amb una filosofia elitista allunyada de la
realitat que impregna totes les matèries fent creu-
re als estudiants que l’èxit no els abandonarà mai.

Quan els arribarà la primera denúncia?

Falses promeses
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ La primera edición de la Fira de la Gent Gran cerró puertas ayer
con la voluntad de mantenerse como cita anual del calendario de
firaReus. Ha sido organizada por firaReus y la Regidoria de Família i

Gent Gran y se calcula que más de 2.000 personas han visitado es-
tos dos días las instalaciones del Tecnoparc, ya sea para visitar los
stands y ver las actuaciones, como para participar en actividades.

LA IMAGEN DEL DÍA

Soraya Sáenz de
Santamaría
Vicepresidenta del Gobierno
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer que a partir de 2014 los
autónomos y las pymes no ten-
gan que pagar el IVA de las fac-
turas hasta que las cobren. P 30
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Berni Álvarez
Entrenador del CBT
Los tarraconenses, muy superio-
res a su rival, el Macho-Morón
(78-59) consiguieron ayer la pri-
mera victoria en la fase de ascen-
so a LEB Plata, un primer golpe
que puede ser decisivo. P 50-51
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683EL DATO millones es lo que pide Bankia al banco chileno Banco de
Crédito e Inversiones (BCI) por su filial de Florida.

Periodista corresponsal als EUA
@GustauAlegret

carles Torras Parece que el voto de España en contra de la admisión de Gibraltar en la UEFA no ha
tenido mucho peso. Es alentador... @carlestorrasdel día

Marc Montagut
Concejal de Gestió de
Territori de Salou
La Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona ha pre-
sentado 15 propuestas para con-
figurar el futuro eje cívico de
Salou que sustituirá a la vía. P 18
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Malala Yousafzai
Premi internacional Catalunya
El XXV Premi Internacional Ca-
talunya es para la exprimera mi-
nistra noruega Gro Harlem
Brundtland y en la joven pakista-
ní Malala Yousafzai, que sufrió un
atentado por ir a la escuela . P 33

�

�

=

DES DE WASHINGTON

El presidente de la Diputación
de Tarragona y alcalde de Vila-
seca, Josep Poblet, anda preo-
cupado estos días por su prin-
cipal herramienta de trabajo: la

labia, es decir, su vehemente dia-
léctica, base de sus éxitos polí-
ticos. El motivo no es otro que
el presidente se está sometien-
do a un tratamiento dental que

implicará la implantación de
unos brakets en la boca para co-
rregir el problema. Nadie duda
de que con brakets o sin brakets,
Poblet es Poblet.

¿Peligra la oratoria del presidente de la Diputación?
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