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La majoria de portals web de
l’Estat no tenen versió en català
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La Taula del Tercer
Sector afronta les
eleccions amb
tranquil·litat
Després d’unes setmanes
molt mogudes per la divisió
evident entre les entitats que
estaven a favor del llavors president, Oriol Illa, i els que volien que plegués, i una tensa
assemblea el dia 13 que va
acabar amb la seva dimissió i
també la de la junta, la Taula
d’Entitats del Tercer Sector
afronta les eleccions convocades per al 10 d’octubre “amb
tranquil·litat”, segons el president en funcions, Enric Morist.
Mentrestant, el tema prioritari
és la posada en marxa de la
renda garantida de ciutadania,
prevista per al 15 de setembre.
Morist, que és coordinador
de la Creu Roja Catalunya i ja
formava part de la junta sortint, troba positiu “fer un reset” i començar de nou, en
una institució en què hi ha
més de 3.000 entitats representades. S’espera que hi hagi
molta participació en la convocatòria d’eleccions. El període per presentar candidatures
serà entre el 2 d’agost i el 15
de setembre. ■ REDACCIÓ
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Endesa redueix
més de 2.700
tones de CO2 en
els últims 5 anys
Endesa ha reduït en els darrers cinc anys 2.770,5 tones
d’emissions de CO2 a Catalunya, l’equivalent al consum
energètic en llum i gas de 692
llars de 75 m². Aquesta fita
s’ha assolit gràcies a la implantació de mesures eficients a la xarxa elèctrica d’alta tensió, com per exemple la
repotenciació d’un dels trams
de la línia d’alta tensió a
110 kV que evacua l’energia
hidràulica de la central de Camarasa i arriba fins a Cervera.
El nou cablejat oposa menys
resistència al pas de corrent i
es redueix així l’energia perduda en la seva distribució. Amb
l’objectiu d’avançar cap a la
sostenibilitat, la companyia ha
revalidat la seva adhesió al
Programa d’Acords Voluntaris
de la Generalitat. ■ REDACCIÓ

conclusió és que només un
1,6% dels llocs web tenen una
versió completament en català, i en el 64,2% de casos no
hi ha ni rastre de la llengua catalana. A més, segons la Plataforma, gairebé un 74% de
les pàgines que estan traduïdes al català contenen faltes
d’ortografia, oblits i barreges
lingüístiques constants. L’informe també esmenta que un
30% dels llocs web traduïts
fan “secessionisme lingüístic”

perquè distingeixen una suposada versió “en català” d’una
“en valencià”.
L’estudi s’ha elaborat després que el Ministre d’Afers Exteriors espanyol lamentés l’eliminació de la versió en castellà
del portal web de la Casa Blanca. Segons la Plataforma, tot
plegat confirma que l’Estat espanyol incompleix la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que va ratificar el 2011. ■ REDACCIÓ

Imatge de l’espectacular tempesta d’ahir a la tarda a Cambrils ■ JORDI DÍAZ / TWITTER
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Tarda de diumenge alterada al
litoral sud per fortes tempestes
Fortes tempestes van començar ahir a mitja tarda al litoral i
prelitoral de les comarques de
Tarragona i van anar avançant
cap al nord, amb no tanta intensitat. En només mitja hora
van caure 23,5 litres a Falset
(Priorat), 29,7 a Riudoms
(Baix Camp), 26,8 a Siurana
(Priorat) i 22,4 a Vinyols i els
Arcs (Baix Camp). En aquestes zones els Bombers de la
Generalitat van rebre una cinquantena d’avisos, sobretot
per arbres caiguts a la via, ele-

ments de construccions a
punt de caure i també alguna
inundació en baixos d’alguns
edificis. En el cas de Reus, a
més d’inundacions de baixos,
l’aigua va arrossegar vehicles
alguns metres, tot i que no hi
va haver ferits. A Tarragona,
els videoaficionats van poder
enregistrar imatges espectaculars, ja que el fort vent va aixecar para-sols, taules i cadires dels bars de les places.
Coincidint amb la gran mobilitat a les carreteres per ser

tarda de diumenge i d’estiu,
Protecció Civil va recomanar
extremar les precaucions en
la conducció. A Barcelona, la
pluja torrencial acompanyada
de llamps i trons que va caure
durant 20 minuts va obligar a
suspendre el campionat d’Espanya absolut d’atletisme a
l’estadi Joan Serrahima.
Uns setze mil abonats van
quedar sense llum, segons
Endesa, sobretot a Castelldefels, Viladecans, Mont-roig del
Camp i Sabadell. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

SOCIETAT

L’empresa holandesa de ciberseguretat Brightsight ha obert a Sant Cugat del Vallès la seva
primera seu fora del país, amb la previsió de
crear 40 llocs de treball en tres anys. La companyia, que ha adquirit recentment l’emergent
catalana Bitwise, té actualment un equip de sis
enginyers experts en ciberseguretat a les noves
oficines, des de les quals presta servei a clients
de tot el món. Brightsight ofereix a altres companyies serveis d’avaluació de seguretat TIC en
àmbits com ara els sistemes de pagament, la
identificació electrònica i els certificats digitals.
L’empresa ha decidit obrir una oficina a Catalunya perquè Barcelona “és un pol tecnològic
molt important”. ■ REDACCIÓ

Una adaptació de les locomotores al sistema
RTMS de gestió de trànsit ferroviari farà possible que comencin a circular entre Barcelona i
França trens de mercaderies de 750 metres de
llarg, un comboi que ocupa tant com la distància entre el passeig de Gràcia i la plaça Tetuan a
través de la Gran Via de Barcelona. La innovació dona compliment a una antiga reivindicació
de les autoritats catalanes, ja que, fins ara, entre Barcelona i la frontera només hi podien
operar trens de 450 metres, circumstància que
resta competitivitat a l’oferta ferroviària davant
el gran competidor de la carretera. Els combois
de 750 metres porten dues locomotores de tracció, una amb el sistema RTMS. ■ J. PANYELLA

L’empresa holandesa
Brightsight obre a Barcelona
la primera seu a l’exterior

Una millora permet que trens
de mercaderies de 750 metres
circulin fins a la frontera
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Morist, president en funcions
de la Taula d’Entitats ■ ARXIU

La majoria de les pàgines web
que depenen d’institucions de
l’Estat no tenen cap versió en
català –ni en cap altra llengua
oficial diferent del castellà– en
la comunicació de cara al públic. Ho constata un informe
elaborat per la Plataforma per
la Llengua, que ha analitzat
254 llocs web.
Es tracta dels portals dels
ministeris, la Casa Reial, els
òrgans legislatius i judicials i
les federacions esportives. La

