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CALAFELL

Càmeres a l’illa de
vianants de la Platja

Presentació del web, ahir a la tarda, al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Dos estudiants de la
Rovira i Virgili creen un
web sobre el procés català
a Xavier Balsells i Anna Mateo van presentar ahir el web Història d’un Procés
a Inclou un recull cronològic i l’opinió de persones representatives
Carina Filella
TARRAGONA

190319-1120846w

Des del 30 de setembre de
l’any 2005, quan es va
aprovar la proposta del
nou Estatut de Catalunya,
fins a la diada de l’Onze de
Setembre
d’enguany,
s’han anat succeint diversos fets al país que han
configurat el procés català
pel dret a decidir i la reclamació de la independència. Tots aquests esdeveniments s’han recollit de forma cronològica al web Història
d’un
Procés
(www.historiadunproces.cat), que han engegat,
com a projecte de fi de
grau, dos estudiants de comunicació audiovisual de

la Universitat Rovira i Virgili (URV), Xavier Balsells
i Anna Mateo. “En el moment excepcional en què
està immers el país, volíem aportar el nostra gra
de sorra i vam creure necessari aquest projecte”,
va explicar Balsells.
La primera consulta
municipal sobre la independència –a Arenys de
Munt–, la sentència del
Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, el 9-N, les grans mobilitzacions ciutadanes o les
eleccions del 27-S són alguns dels destacats de
l’entramat cronològic. Però en el web també hi participen algunes de les veus
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“Volíem aportar el
nostre gra de sorra al
moment excepcional
en què està immers el
país”
Xavier Balsells
COAUTOR DEL WEB

més representatives del
procés català, com ara Muriel Casals, Carme Forcadell, Santiago Vidal i Ramon Tremosa. Són 31 les
persones que han entrevistat els dos joves, fins
ara. I és que la seva intenció és que el projecte no
acabi aquí, sinó que es vagi
actualitzant tant la crono-

logia com els opinadors
que hi prenen part.
El web el van presentar
ahir al campus Catalunya
de la URV, un acte que
també va incloure una taula rodona, amb la participació d’Antoni Castellà,
diputat al Parlament i fundador de Demòcrates; Dolors Genovès, periodista i
directora de Hola, Europa!; Laura Castel, política i
membre de les comissions
del 9-N, i Matias Vives, advocat i economista.
Xavier Balsells i Anna
Mateo han obtingut un 9,7
de nota, i ahir van agrair el
suport dels professors Laia Quílez i Antoni Pérez
Portabella a l’hora de fer
realitat el treball. ■

Les obres han començat aquesta setmana als accessos de
l’illa de vianants de la Platja ■ AJUNTAMENT DE CALAFELL

L’Ajuntament de Calafell ha
començat les obres per instal·lar les càmeres que llegiran
les matrícules dels vehicles
autoritzats a les entrades de
l’illa de vianants del nucli de la
Platja. Aquest sistema substitueix el de comandaments a
distància que s’havia fet servir
fins ara i servirà per reforçar
el bon funcionament del pas
restringit dels vehicles privats.
A l’illa de vianants de la Platja
de Calafell, hi poden accedir
els vehicles dels veïns que te-

nen pàrquings a la zona i els
cotxes d’emergències.
Aquest projecte es va adjudicar durant el mandat passat
però estava pendent de la
partida pressupostària de
18.526,36 euros, per reparar
els pilons retràctils, instal·lar
un piló nou a la Carrerada
d’En Ralet i adquirir material
divers que usarà la brigada
municipal en aquesta millora,
segons explica el regidor de
Via Pública, Juanjo Garcia.
■ TAEMPUS
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REUS

CUNIT

Toni Strubell
presenta el seu
últim llibre a Reus

Alumnes d’art
visiten el Museu
Guggenheim

Toni Strubell presentarà a Reus Viatge a la Via Catalana, el
llibre que ha fet a mitges amb
Narcís Franquesa. L’acte tindrà lloc el 28 de novembre a
partir de les 11.30 h a la seu
d’Òmnium del Baix Camp i
serà presentat per l’escriptora
reusenca Àngels Ollé. L’obra
de Toni Strubell i Narcís Franquesa, que està a punt d’exhaurir la seva primera edició,
és un conte il·lustrat que pretén acostar el procés sobiranista català al públic més jove.

Un grup d’alumnes del mòdul
d’art del GES II, de Cunit, viatgen avui a Bilbao en una sortida complementària de la feina
feta aquest trimestre. En la
sortida, els alumnes visitaran
el Museu Guggenheim de Bilbao, Gernika, el nucli antic de
la ciutat basca i l’escola
d’adults Iturribide. L’objectiu
d’aquesta sortida és posar a
l’abast de l’alumnat recursos
culturals i de l’entorn que
complementin i reforcin els
continguts treballats a l’aula.
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