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Protestade les
empresesdel
transport
escolar aTGN

MANIFESTACIÓ

n Les empreses que realit-
zen els serveis de transport
escolar, contractades pels
consells comarcalsdelCamp
de Tarragona, en vista dels
constants incompliments
dels terminis de pagament i
de la insostenible situació
que provoquen aquests re-
tards, han acordat una pri-
mera mobilització.

Per això, aquest dimarts,
dia 11 demarç, a les 10.30ho-
res, s’efectuarà una concen-
tració de vehicles escolars
en l’aparcament de vehicles
pesats del polígon Riu Clar
de Tarragona, per realitzar
a continuacióunamarxa len-
ta cap a la capital tarragoni-
naperdeixarpalesa laprotes-
ta del sector.

Lamarxa es realitzarà so-
ta la consigna de Generali-
tat: «Volem cobrar el trans-
port escolar!»

Les empreses continua-
ran,malgrat laprotesta,pres-
tant el servei com sempre,
per la qual cosa volem tran-
quil·litzar els usuaris i les
seves famílies,manifestant-
los que el transport escolar
queda garantit, i que el que
es pretén és continuar pres-
tant aquest servei de forma
segura.

Per això és sempreneces-
sari cobrar el treball que les
nostres empreses realitzen
diàriament amb la màxima
responsabilitat i entrega.

CONCA DE BARBERÀ n HI HAURÀ MÚSICA I SORPRESES PER A GRANS I PETITS

Jovesdediferentscol·legisdelacomarca
aprenentècniquesdeprimersauxilis
n L’Oficina Jove de la Comarca
de la Conca de Barberà ha tor-
nat als centres d’educació se-
cundària per tal d’explicar les
principals tècniquesdeprimers
auxilis i autoprotecció en cas
d’accidents. Prop de 200 alum-
nes deMontblanc i SantaColo-
ma deQueralt van aprendre els
coneixementsbàsics sobrepre-
venció i primers auxilis durant
elmesde febrer gràcies a xerra-
des i tallers pràctics.

Un total de vuit xerrades van
ser impartides desinteressada-
mentpelsbombersdelaGenera-
litat,unainfermeraiunagentdel
programaSalut.Adiferènciad’al-
tres anys, enguany s’ha realitzat
un qüestionari d’avaluació als
alumnes un cop acabat el taller
pertaldecomprovarelsconeixe-
ments adquirits durant el curs.

La valoració global dels orga-
nitzadorséspositiva, jaquelama-
joriad’estudiantsvanrespondre
correctament.Elsalumnesde2n

i 3r d’ESOvanpracticar les posi-
cions correctes de primers auxi-
lis i van aprendre com actuar en
casd’emergència.–A. ESCODA

Els alumnes vanpracticar les posicions correctes de primers auxilis i
van aprendre comactuar en cas d’emergència. FOTO:CONSELLCOMARCAL

CONCA DE BARBERÀ n AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Vimbodí celebraaquest
dissabte lanitdeCarnaval
nVimbodí iPobletcelebraràel
Carnaval aquestdissabte, amb
diverses activitats que ompli-
ran de festa el recinte polies-
portiu municipal. Els més pe-
tits seranelsprotagonistesdel
primer dels actes: el Carnaval
infantil, amb la música i l’ani-
mació del grup Picarols.

Dueshoresméstard, tindrà
lloc la coronació dels reis del
Carnaval, mitjançant sorteig;
el lliurament de llaminadures
als participants i la crema del
Carnestoltes.

A les 21.15 hores començarà
el soparpopular, els tiquetsdel
qualespodenadquiriralpreude
5euros.Pelque faalball denit,
s’iniciarà a les 23.00 hores, a
càrrec de l’orquestra Allioli.
Cap a quarts d’una, es farà el
concursdedisfresses,que lliu-

raràpremis a les categories in-
dividual,parelles-trios igrups.

Enacabarelball, lafestacon-
tinuaràambladiscotecamòbil.
Els actes de la festa del Carna-
val a Vimbodí i Poblet són una
iniciativadel’Ajuntament,amb
la col·laboracióde l’associació
juvenil Somdepoble i el Grup
deGrallers iGegantersdeVim-
bodí i Poblet.

Cartell delCarnaval. FOTO:CEDIDA

L
a Colla Joves Xiquets de
Valls i la ciutat de Barce-
lona són els protagonis-

tes de la nova campanya deMi-
crosoft per promocionar el ser-
veiCloud(núvol)que l’empresa
vol internacionalitzar. Micro-
soft utilitzauna imatgedel con-
curs de castells deTarragonade
l’any 2010 en la qual la Joves de
Valls carrega una de les torres
humanes més impressionants:
el 3 de 9 amb folre.

La fotografia la vaig desco-
brir dimarts passat a la contra-
portada del suplementBusiness
(Negocis) del prestigiós diari
The New York Times. La imatge
és lamateixa queMicrosoft uti-
litza a la sevapàginawebperdo-
nar la benvinguda als navegants
quevolensaberméssobreaquest
producte.

Microsoft també incloual seu
portal un vídeo sobre la ciutat
de Barcelona en el qual es ba-
rregen vistes de la capital cata-
lana ambdades i infogràfics ani-
mats per explicar com l’Ajunta-
ment gestiona la ciutat ajudat
pels sistemes i la tecnologia que
li brinda lamultinacional nord-
americana.

Es tracta, sens dubte, d’una
molt bona oportunitat per a la
promociódels castells i la ciutat
de Barcelona. Segurament Mi-
crosoft ha escollit la capital ca-
talana per ser un alumne avan-
tatjat en l’ús dels seus produc-
tes, iperdiralmónque lesciutats

es poden gestionar millor amb
la seva ajuda.

Més sorprenent em sembla
l’elecciódels castells comapart
de la campanya.Aquí,Microsoft
identifica els valors d’una colla
castellera –com són el treball
en equip, l’esforç, la tenacitat o
l’esperit de superació–per asso-
ciar-losalsseusproductes iacon-
seguir així l’èxit.

MicrosoftesfixaenlaJovesdeValls

Lacolla ésprotagonistade lanovacampanyadel servei ‘Cloud’del gegant informàtic.

L’anunci va ser contraportadadimartsd’unsuplementdel ‘TheNewYorkTimes’
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Dalt, l’anunci a la contraportada
del suplement del ‘TheNewYork
Times’ i foto del Concurs. Sota,
pantalladel seuweb. @PAJULYVALLS


