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Tarragona ya degusta el aceite nuevo de la DOP Siurana

Canal 9
C anal9 va deixar d’emetre

ahir a les 12.19 hores, quan
un tècnic escortat per la

policia va entrar als estudis de
RTVV a Burjassot i ha tallat el ca-
ble que permetia emetre el se-
nyal televisiu. Prèviament Paco
Biges, més conegut com Paco Te-
lefunken, es va negar a ser el bot-
xí d’aquesta mort. El govern va-
lencià es va reunir dijous en ple
d’urgència i extraordinari per
abordar el procés de tancament
de Ràdio Televisió Valenciana.
El tancament de qualsevol mit-
jà de comunicació és una mala
notícia, però en aquest cas és do-
blement dolorós pel dèficit de
televisions en llengua catalana.
Això, però, no vol dir que el dol per
la mort de Canal 9 no ens obligui
a ser també molt crítics per les
causes que han dut al fatal des-
enllaç. Disbauxa pressupostària,
cau d’interessos polítics incon-
fessables i silencis còmplices que
no han esclatat fins que el tan-
cament era inevitable. Almenys
hauríem d’aprendre la lliçó per-
què no es torni a repetir.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

A questa setmana als EUA han ce-
lebrat el dia d’acció de gràcies
(en anglèsThanksgiving day). No

ésunafestaexclusivad’aquí;tambélace-
lebren al Canadà, Puerto Rico i algun al-
tre país amb arrels històriques amb els
EUA.Ésunadelesfestesquemésm’agra-
den de les tradicions nord-americanes.

El dia d’acció de gràcies comme-
mora la supervivència dels colonitza-
dors amb el suport dels indis nord-
americans quan l’arribada de la pri-
mera onada migratòria d’Europa cap al
que avui són els Estats Units. El presi-
dent Abraham Lincoln la va oficialit-
zar com a festa nacional el 1863 durant
la guerra civil, i malgrat el difícil mo-
ment històric que vivia la dividida na-

ció, va sobreviure fins als nostres dies.
Com amb moltes tradicions cristia-

nes a Europa, el dia d’acció de gràcies té
un origen religiós, malgrat que avui està
considerada una festivitat secular. Les
famíliesamericanesesreuneixeniobren
les portes de casa per convidar un amic,
un conegut, un veí o un company de fei-
na i fer-li un lloc a taula. El gall dindi ros-
tit servit amb mongeta tendra, monia-
to o puré de patata, i el pastís de carbas-
sa o poma són gairebé obligatoris.

Lafestamarcatambél’inicidelatem-
porada de compres nadalenques. A No-
va York, la cadena Macy’s organitza una
gran desfilada per l’avinguda Broadway
amb carrosses, globus gegants, músi-
ca i artistes. És la part més secular de la
celebració. La més profunda –i la que
segurament es perd més fàcilment– és
la de l’agraïment. Més enllà de la cre-
ença de cadascú, sempre hi ha un motiu
per donar gràcies.

Donar gràcies
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Ayer abrió sus puertas en la Rambla Nova de Tarragona una
nueva edición de la Fira de l’Oli, organizada por el Consell Regula-
dor DOP Siurana y el Ayuntamiento, junto con la Unió Agrària Co-

operativa. La Fira tiene uns 25 estands ubicados en esta ocasión
sólo en un lado para facilitar el tráfico de gente y evitar las aglo-
meraciones que hacían pesada la visita a la fira. FOTO: PERE FERRÉ

LA IMAGEN DEL DÍA

Corresponsal als Estats Units
@Gustau Alegret

Xento Paco Telefunken podria ser exemple per tots aquells que fan mal amb
lexcusa de complir ordres. @xentovilassar14mindel día

TAULA DE REDACCIÓ

El valenciano Noé Bonillo ha batido el ré-
cord Guinness de mayor tiempo cortan-
do jamón al superar las 25 horas seguidas
sacando lonchas en la tienda de produc-

tos españoles de París para la que trabaja.
Las varias decenas de kilos de jamón se-
rrano se donaron a hermanas benedicti-
nas del Sagrado Corazón de Montmartre.

Un valenciano logra el Guinness de cortar jamón

CONFIDENCIAL

Ramon Cuadrat
Director general de
Tarragona’2017
El equipo técnico que enca-
beza recibió las felicitacio-
nes del comité organizador
por la excelencia del plan di-
rector. P 42-43
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Alberto Fabra
Presidente Generalitat
valenciana
Una orden judicial permitió a
Fabra ejecutar el cierre de la
primera televisión autonómi-
ca. Canal 9 se apagó tras doce ho-
ras de resistencia. P 31
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Iñaki Urdangarin
Duque de Palma
Urdangarin y la infanta Cris-
tina cargaron como gastos
de empresa un curso de sal-
sa. Las clases de baile del yer-
no del Rey costaron 707 eu-
ros. P 34
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Cree que el Ayuntamiento debe devolver el
dinero de la zona azul de la avenida Andorra?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Piensa coger el AVE
para viajar a París?

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 Tarragona volverá a tener
hoy salas de cine en el centro
de la ciudad

02 Cambrils debe indemnizar a
una conductora por una
alcantarilla

03 Shirota se subhasta a preu de
ganga

04 El AVE de TGN a París, en 7
horas y 21 minutos, con
transbordo en Sants

05 El Ayuntamiento se niega a
eliminar la zona azul de la
avenida Andorra
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