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Smart
A questa setmana hem vis-

cut el Mobile World Con-
gres i el Cambrils Smart

2014. Tots dos esdeveniments,
sense cap ànim de comparar, han
tingut el denominador comú de
les noves tecnologies de la co-
municació. No ens podem ni ima-
ginar els avenços que veurem avi-
at en el camp de la interconne-
xió. Així ens ho ha anunciat a
Cambrils Manel Sanromà, ge-
rent de l’Institut Municipal d’In-
formàtica de Barcelona. Per al
tarragoní establert a Barcelona
el proper repte de les comunica-
cions mòbils és la integració dels
aparells en la persona. Els telèfons
són cada cop més lleugers, més cò-
modes, però el proper pas és que
l’estri formi part de nosaltres
mateixos. Ho hem començat a
veure amb les Google Glass, les
ulleres de realitat augmentada
amb un minúscul ordinador i una
pantalla col·locada a la lent. Tam-
bé amb les polseres telèfon. Ai-
xò no és res. Sanromà anuncia
que acabarem portant un xip in-
crustat a la pell i que, fins i tot,
hi haurà píndoles intel·ligents.
Prendrem una pastilla i ja po-
drem navegar per internet o man-
tenir una conversa amb l’altre
cap de món. Mentre donava tombs
a la ponència de Sanromà he anat
al servei. M’he trobat un congres-
sista que estava parlant pel mò-
bil mentre feia un riu als urinaris
de paret. La feinada que ha tingut
per desar l’eina de pixar mentre
parlava amb l’estri de telefonar.
Ens cal la píndola intel·ligent.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

N o feia ni un mes que ha-
via assumit la respon-
sabilitat de dirigir el

Gabinet de Comunicació de
la Conselleria de Comerç, Tu-
risme i Consum. Era l’any 2004
i els primers dies de ser-hi vaig
rebre un fax on, en nom del
The New York Times, em dema-
naven una entrevista amb el
conseller, en aquell moment
el malaguanyat Pere Esteve.

La il·lusió del primer mo-
ment per aquella entrevista
internacional no buscada es
va anar temperant a mesura
que vam avançar en les con-
verses per acordar la trobada.

Jo no hi vaig posar cap lí-
mit de contingut a la perio-
dista, però, atesa la seva in-
sistència perquè la Conselle-
ria pagués un espai de publicitat
al diari, li vaig demanar que
durant l’entrevista d’això no
en parléssim.

L’entrevista la va fer una
dona jove molt maca i molt
maquillada, amb un castellà
amb accent anglòfil molt correc-
te, i amb un comportament
molt seductor de principi a fi.
Es poden imaginar que sí, que
va demanar al conseller que
poséssim publicitat, i la res-
posta va ser contundent: «això

ho ha de parlar amb aquest
senyor», va etzibar-li Esteve.

Dies després vaig enten-
dre que aquesta senyora no
treballava directament per la
redacció del The New York Ti-
mes, sinó per una empresa que
compra pàgines de publicitat
a grans diaris i les omple de
contingut afalagador pagat
que es presenta com a infor-
mació. Utilitzen dones atrac-

tives (o homes, segons el cas)
per aconseguir publicitat, i
els seus periodistes es pre-
senten com si fossin nord-
americans per ser més con-
vincents (la protagonista
d’aquesta història era nascu-
da a Granada!).

El The New York Times (o
Le Monde, per esmentar-ne un
altre cas amb el qual també
em vaig trobar) accepten

aquest joc i es li-
miten a incloure
un «ADVERTISE-
MENT» (anunci)
en lletra no massa
gran a la part su-
perior de la pàgi-
na. Aquesta setma-
na l’Ajuntament
de Barcelona –a di-
ferència del que
vaig fer jo ( per
això, imagino,
aquella noia mai
va publicar res)–
ha acceptat pagar
per publicar una
pàgina semblant
al prestigiós diari
nord-americà.

Aquest tipus de
producte no té cre-
dibilitat –qualse-
vol lector mínima-
ment cultivat, i els
del Times ho són,
distingeix entre
« A D V E R T I S E -
MENT» i notícia–;
és un recurs fàcil

per a la institució –que demos-
tra no saber comunicar o no
creure en allò que fan–; és ex-
tremament provincià –«sortim
al The New York Times», deuen
pensar els promotors de la
idea–, i reflecteix una gran in-
competència per no ser ca-
paços d’atreure l’atenció del
diari que supleixen amb di-
ners que paguem els ciuta-
dans. Una vergonya, vaja.

GUSTAU
ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

Periodista
corresponsal als EUA
@GustauAlegret

Rafa Pérez Que dice la UE, así en plan urgente, que los ministros se reunirán el
lunes por lo de Rusia y Ucrania. Que claro, el domingo es festivo… @rafaperez_del día

TAULA DE REDACCIÓ

El concejal de CiU Frederic Adan fue el
protagonista de los primeros minutos
del pleno municipal de Tarragona del
pasado viernes sin tomar ni siquiera la
palabra. La sesión debía votar la expul-
sión del presidente de la Associació de
Venedors del Mercat, Albert Ribot, del
consejo de administración de la em-
presa Espimsa. Los partidos que que-
rían aprobar este punto, PSC e ICV, su-
man 13 votos, mientras que los defen-
sores del comerciante (CiU y PP), 14.

Con un empate decidía el voto de cali-
dad del alcalde Ballesteros. Adan se in-
corporó al pleno cuando ya había trans-
currido más de media hora y, a lo largo
de la sesión, se levantó varias veces pa-
ra hablar por teléfono. Todo esto hizo
pensar que el edil podría perderse la
votación decisiva y, por ello, recibió la
llamada telefónica de un compañero
de grupo, con lo que las esperanzas de
PSC e ICV se fueron al garete. Adan
volvió y no se perdió la votación.

Todos pendientes de Frederic Adan

CONFIDENCIAL

Antonio García
Director de Cáritas de Reus
La entidad ampliará de dos a
cuatro los pisos que tiene
disponibles en Reus para aten-
der urgencias sociales. Los
propietarios los ceden a cam-
bio de un alquiler social. P 14
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Guillem Cabestany
Entrenador del CE Vendrell
Los rojinegros del Baix Penedès
se plantan por segundo año con-
secutivo en la final de al Copa del
Rey y defenderán el título ante
el Barça, tras una gran semifinal
contra el Reus Deportiu. P 43
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Vladimir Putin
Presidente de Rusia
Sube la tensión y entra abier-
tamente en el conflicto de
Crimea al obtener el permi-
so del Parlamento ruso para
intervenir militarmente en
Ucrania. P 34
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Cree que Rusia intervendrá militarmente en
Ucrania?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Está de acuerdo con el
nuevo Pla Hidrològic
de l’Ebre?

Sí

01 Detenido el tarraconense
que conducía desde el
asiento del acompañante

02 Anticorrupción investiga la
gestión de los directivos de
Caixa Tarragona

03 Parc Central estrena su
ampliación

04 Las cercanías unirán TGN y
Reus cada 30 minutos en
horas punta

05 Reus tira endavant la
prohibició del burca i nicab al
carrer amb els vots de CiU i
PP
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LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la
página web del Diari.
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