
Bel perd la majoria
absoluta a Tortosa

ERC puja als quatre consells
comarcals i guanya al Montsià
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Aire de nous canvis
TEMA DEL MES / ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS A LES TERRES DE L’EBRE

CiU guanya els comicis al territori però ERC creix amb força i esdevé clau en la formació de nous governs 

1 Adam Tomàs (Amposta) 2 Lluís Soler (Deltebre) 3 Joan Moisés (La Sénia)
4 Joaquim Ferràs (Horta de Sant Joan) 5 Francesc Xavier Moliné (Móra la Nova)
6 Xaro Miralles (Benicarló)
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Salvador Peiró
“Sentit d’estat”

Manel Zaera
“Lo noi de les 
làmpares (i per 

fi Amposta decideix
canviar)”

Majoria absoluta històrica
d’Esquerra a Amposta
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Victòria de CiU a Deltebre
amb l’alcaldable Lluís Soler 

#p8

Tomb cap les esquerres a
Benicarló amb Xaro Miralles

#p13

Joan Moisés serà l’alcalde de
la Sénia amb majoria
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P APOSTA PEL CANVI
LA PARAULA CANVI ha estat
una de les més escoltades en aquesta
passada campanya electoral a Am-
posta. No només per part d’ERC sinó
també del PSC que defensava un canvi
serè. Un missatge que ha arribat als
ampostins que han fet un clar vot útil
per canviar el govern d’Amposta des-
prés de 28 anys. ERC assoleix per pri-

mera vegada l’alcaldia de la capital del
Montsià, ha trencat amb l’hegemonia
de CiU, i ho fa amb uns resultats sor-
prenents i després de sumar forces
amb Iniciativa i la plataforma ciuta-
dana Sumem Amposta. Una proposta
oberta i transformadora que s’ha de-
mostrat encertada i que ha convençut
de ple els ampostins.  C.B.PORTADA

Majoria històrica d’Esquerra
El republicà Adam Tomàs aconsegueix una majoria

absoluta històrica a Amposta amb 11 regidors

ELECCIONS MUNICIPALS 2015. AMPOSTA

Els ampostins responen a la crida pel canvi i castiguen
Manel Ferré, que només ha aconseguit 7 regidors

El republicà Adam Tomàs serà
el nou alcalde d’Amposta. La
candidatura d’Esquerra Am-
posta-Acord Municipal va
aconseguir 11 regidors en les
eleccions del 24 de maig, la
majoria absoluta a l’Ajunta-
ment d’Amposta. Un resultat
històric d’Esquerra a la capital
del Montsià, on CiU perd l’al-
caldia després de 28 anys de
govern. Els ampostins van res-
pondre a la crida del canvi que
Adam Tomàs va fer durant tota
la campanya electoral i van
castigar durament Manel
Ferré, que només va aconse-
guir 7 regidors. Amposta passa
així d’una majoria absoluta de
CiU a una majoria absoluta
històrica d’Esquerra.

Satisfacció pel canvi a ERC
Enmig d’un ambient de gran
alegria i satisfacció pel canvi
aconseguit a Amposta, la nit
electoral Tomàs va posar de re-
lleu que la pluralitat de la seva
candidatura ha estat clau per
assolir aquests resultats i va re-
marcar que, tot i que Esquerra
Amposta-Acord Municipal ha
aconseguit la majoria absoluta,
buscarà el consens amb la
resta de forces polítiques a
l’hora de prendre decisions per
la ciutat. “Gestionarem
aquesta majoria des del con-
sens. Es veurà una diferència
entre la majoria absoluta que
hi havia amb CiU a la que hi
haurà amb ERC perquè inten-
tarem prendre les decisions
amb el màxim consens”, va
afegir.

Sorpresa a CiU
L’alcalde en funcions i candi-
dat de CiU a Amposta, Manel

Ferré, va comparèixer davant
els mitjans de comunicació tan
aviat va disposar dels resultats
definitius de les eleccions i
després de trucar a Adam
Tomàs per felicitar-lo per la
seva victòria. Ferré va reconèi-
xer que no s’esperava aquests
resultats més tenint en compte
la campanya “en positiu” que
afirma va realitzar la candida-
tura de CiU. Ferré però va dei-
xar clar que respecta la decisió
de la ciutadania i que, aquests
propers quatre anys, CiU tre-
ballarà des de l’oposició “per-
què les coses es facin bé” a
Amposta.

El PSC es ressigna
El PSC, encapçalat pel nou
candidat Francesc Miró, va
perdre vots i es queda amb
només dos regidors, un menys
que en les passades eleccions
municipals. Miró va felicitar
Tomàs pels seu “magnífic re-
sultat” i va valorar que la ciu-
tadania ha apostat per un altre
canvi que no passa pel canvi
serè que defensava el PSC.
Amb tot, va deixar clar que farà
una oposició “lleial i digna” i
que estarà al costat de l’alcalde
en allò que sigui necessari pel
bé dels ciutadans d’Amposta.

PxC es manté
Per últim, Plataforma per Cata-
lunya manté el representant a
l’Ajuntament que ja tenia en
aquest darrer mandat, amb
German Ciscar. De fet, Ciscar
serà l’únic regidor de PxC al
conjunt de les Terres de l’Ebre
després de perdre la represen-
tació a Tortosa i Roquetes. 

Cinta Bonet 
AMPOSTA

-Jo diria q

L’alcalde electe d’Amposta,
Adam Tomàs, ha afirmat que
el primer que farà després de
prendre possessió del càrrec
serà analitzar la situació de
l’Ajuntament, per poder im-
pulsar les polítiques que han
defensat des de l’oposició.
Tomàs ha apuntat que esperen
fer petites modificacions en el
pressupost del 2015, i ha reco-
negut que hi ha moltes expec-
tatives creades en els canvis

que imprimirà Esquerra
d’Amposta a partir del 13 de
juny. Per això, ha assenyalat
que els canvis arribaran a poc
a poc, amb consens i amb dià-
leg amb la resta de forces po-
lítiques. Segons Tomàs, la seua
prioritat serà començar a
prendre mesures per garantir
el manteniment dels serveis
públics municipals i poder ge-
nerar llocs de treball. D’altra
banda, Tomàs ha dit que no
entraran a l’Ajuntament amb
la voluntat d’aixecar catifes
per anar en contra de ningú.
Però ha afegit que els republi-
cans volen encarregar una au-
ditoria, tot recordant que la

situació de l’Hospital Comar-
cal del Montsià es troba als
jutjats. De la mateixa manera,
Tomàs ha reconegut que un
dels temes que més li preo-
cupa és la situació de la nova
residència per a la gent gran,
amb les obres acabades però
sense les places garantides
per la Generalitat. Així, Tomàs
demanarà al govern, per es-
crit, un calendari clar per a la
concertació de places. En cas
contrari, el nou govern d’Es-
querra es plantejarà ajornar
l’obertura de la residència.
També volen fer un Ajunta-
ment més transparent i parti-
cipatiu. 

Tomàs es planteja encarregar una
auditoria de l’Ajuntament 

[] Adam Tomàs celebrant la victòria amb militants i simpatitzants. / Foto: EMILIO ZARAGOZA

Gustau Moreno
AMPOSTA

Mira el
video en
aquest
enllaç
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ERC guanya a l’EMD
de Campredó, amb
Damià Grau

CiU va guanyar a gairebé
totes les meses electorals
de Tortosa i també ho va
tornar a fer als pobles, ex-
cepte a Campredó. El re-
publicà Damià Grau va
aconseguir uns resultats
espectaculars passant de
1 a 5 regidors, mentre
que CiU, després de la
marxa de Joan Sanahuja,
en va perdre un i es
queda amb 3, i el PSC
surt de l’EMD. A Jesús,
Víctor Ferrando manté la
majoria absoluta de CiU
amb 6 regidors, i ERC i
Movem Jesús entren a
l’EMD. En canvi, a Bítem
CiU sí que ha perdut la
majoria absoluta i es
queda amb 4 regidors,  el
PSC es manté i ERC i
Movem Bítem obtenen 1
regidor cadascú.

PORTADA 

CiU ha tornat a guanyar a Tor-
tosa però Ferran Bel ha perdut
la majoria absoluta que va
aconseguir en les eleccions de
2011 i es queda amb vuit regi-
dors. Aquestes resultats deixen
la porta oberta a un govern al-
ternatiu de tres forces d’es-
querres a Tortosa: ERC, Movem
Tortosa i PSC, que en els dos
primers casos han duplicat el
nombre de regidors mentre
que els socialistes es mantenen
en tres però es posicionen com
a quarta força al consistori tor-
tosí. La CUP a Tortosa ha entrat
per primer cop a l’Ajuntament
amb un regidor i el PP manté el
regidor que té a l’Ajuntament.
Amb tot, aquestes eleccions
deixen un consistori fragmen-
tat però amb el mateix nombre
de grups: sis.

CiU perd una tercera part
Les primeres reaccions que es
van poder viure la nit electoral
van ser la dels militants de
Convergència i Unió, que no
amagaven les cares de preocu-
pació segons avançava l’escru-
tini i veien, així, perdre una
tercera part de la seva repre-
sentació al consistori tortosí.
Tot i això, Bel va atendre als
mitjans amb certa tranquil·litat
destacant que han estat la força
més votada “amb molta dife-
rència”. També, va assegurar
que com a força majoritària ini-
ciaria converses amb la segona
força, ERC.

ERC i Movem, guanyadors
Cares molt diferents es van
viure a les seus d’ERC i Movem

Tortosa, on sí es van obrir bote-
lles de cava. I és que en el cas
dels republicans, s’han posicio-
nat com a segona força a Tor-
tosa amb un total de 2.261 vots.
Amb molt poca diferència de
vots, només 65, es va posicionar
com a tercera força Movem Tor-
tosa, una de les sorpreses de la
nit electoral a la ciutat. Amb
l’escrutini al 100% els crits d’a-
legria i l’eufòria dels militants
de Movem van superar els de
qualsevol altra formació polí-
tica. Tant el candidat d’ERC,
Josep Monclús, com el candidat
de Movem Tortosa, Jordi Jor-
dan, van valorar molt positiva-
ment els resultats d’aquest 24
de maig. Quant a possibles
pactes, Monclús va assegurar-
que estudiarien “amb qui
s’han de reunir” en els propers
dies i que interpretaran el que

ha dit la ciutadana a través dels
seus vots.

El PSC es manté
Satisfacció més moderada
també a la seu del PSC que
manté els tres regidors però
passa de segona a quarta força.
El seu candidat, Enric Roig, es
va mostrar satisfet amb els re-
sultats aconseguits en mo-
ments, segons ha dit, “molt
difícils”.

La CUP s’estrena i PxC cau
La formació que s’estrena al
consistori és la CUP Tortosa,
que entre cava i cervesa van ce-
lebrar els resultats que els
donen un regidor. El candidat,
Xavier Rodríguez, es va mos-
trar  satisfet amb els resultats
obtinguts, i va celebrar la pèr-
dua de la majoria absoluta de

CiU així com el fet que PxC no
hagi revalidat el seu escó.

Canvi a Campredó
Respecte als pobles de Tortosa,
hi haurà canvi a l’EMD de
Campredó on ha guanyat ERC,
mentre que CiU manté les
EMD de Bítem i Jesús, i també
ha guanyat a les pedanies dels
Reguers i Vinallop.
Pel que fa a la participació, va
haver un total de 13.681 vots,
xifra sensiblement inferior al
2011, quan van votar un total
de 13.734 persones. 

Bel perd la majoria absoluta a Tortosa
CiU torna a guanyar a Tortosa però Ferran Bel perd la

majoria absoluta i es queda amb vuit regidors
Els resultats electorals deixen la porta oberta a un

govern alternatiu amb ERC, Movem Tortosa i PSC

ELECCIONS MUNICIPIALS 2015. TORTOSA

Poca alegria a la seu de CiU un cop es van conèixer els resultats d’aquestes eleccions municipals.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

S. Alarcón / C. Bonet
TORTOSA

Mira el
video en
aquest
enllaç
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PORTADA 

L’alcalde en funcions de Tor-
tosa ja ha iniciat els contactes
per formar un “govern esta-
ble”, que es puga mantenir du-
rant els propers quatre anys i
done continuïtat al projecte
iniciat per CiU ara fa vuit anys.
La mateixa nit electoral, des-
prés de perdre quatre dels 12
regidors, Ferran Bel ja va avan-
çar que es posaria en contacte
amb ERC, com a segona força
més votada, per iniciar les con-
verses. El primer contacte es va
produir dimarts, 26 de maig,
però segons fonts d’Esquerra
va ser una “trobada de corte-
sia”, en què Bel va assenyalar
que també parlaria amb les al-
tres forces que han obtingut
representació a Tortosa. En de-
claracions a la premsa, Bel
havia dit el mateix dia que in-
tentaria arribar a un acord al
més aviat possible, perquè la
seua prioritat no era governar
Tortosa en minoria.
Per la seua banda, el candidat
d’ERC, Josep Felip Monclús, ha
reiterat que volen analitzar
amb calma els resultats del 24
de maig. I és que els republi-
cans són conscients que tenen
la clau més important per al
futur govern de Tortosa, ja que
poden reeditar el govern entre
CiU i ERC del 2007 o bé apos-
tar per un pacte de progrés
amb Movem i el PSC, el qual
també seria ben vist per la
CUP. Després de la trobada
amb Bel, el 28 de maig tenia
una reunió prevista amb el so-
cialista Enric Roig, i l’endemà,
amb el candidat de Movem
Tortosa, Jordi Jordan. Després,

els republicans analitzaran a
fons els resultats i els possibles
escenaris de futur, primer en el
sí de l’executiva local i aquest 2
de juny en assemblea local de
militants, que és l’òrgan que
haurà de decidir els pactes.
D’altra banda, Bel va repassar
els motius que explicarien el
descens de CiU a Tortosa. L’al-
calde considera que la seua
candidatura s’ha vist afectada
per la conjuntura global que
afecta el partit a tot Catalunya,
tot deixant clar que ells no han
“amagat” la marca CiU. També
ha admès que hi ha votants de
CiU que el 24M no van partici-
par en els comicis, i que la pre-
sentació de noves candidatures
a les municipals va obrir el
ventall d’opcions electorals, tot
aportant nous votants.  

El candidat de Movem Tor-
tosa, Jordi Jordan, aposta
clarament per la formació
d’un govern de progrés, al
costat d’Esquerra i del PSC.
Jordan ha recordat que tant
Movem Tortosa com ERC
han aconseguit quatre regi-
dors, i que només 65 vots
els separen dels republi-
cans. En aquest punt, el
candidat de Movem ha afir-
mat que la reedició del
pacte del 2007, entre CiU i
ERC, no seria gens positiva
per al municipi, i que la ciu-
tadania ha expressat un
“desig de canvi”. De fet, Jor-
dan ha assenyalat que hi ha
7.000 vots de forces progres-
sistes, mentre que les forces
conservadores de Tortosa
han recollit uns 5.000 vots.
Per tant, segons Jordan, la
majoria de vots s’han con-
centrat en les forces que
també defensaven un canvi
en les formes de governar. 
Jordan ha confirmat que
l’endemà de les eleccions va
tenir un primer contacte
amb el republicà Josep Felip
Monclús i el socialista Enric
Roig, a la cafeteria L’Oli-
vera. A banda, Jordan ha
afegit que el PSC s’equivo-
caria si donés el seu suport
a un govern amb CiU, tenint
en compte que Roig no ho
ha descartat durant la cam-
panya. De la mateixa ma-
nera, el candidat de Movem
Tortosa ha insistit que les
opcions de fer un govern de
progrés depenen de l’en-
tesa amb Esquerra, a qui
abans de les eleccions ja va
oferir la possibilitat de fer
una candidatura unitària
com la que aquest 24M ha
aconseguit la majoria abso-
luta a Amposta. Jordan ha
insistit que Tortosa neces-
sita un canvi de govern, i ha
recordat quan Bel va insul-
tar els membres de l’oposi-
ció al ple, i per tant també al
candidat d’Esquerra, acu-
sant-los de tenir “pobresa
intel·lectual”. Segons Jor-
dan, Bel ha rebut un càstig
tan important, perdent més
de 2.000 vots, a causa de la
seua mala gestió i per la
“prepotència” amb què ha
governat, però també per la
situació del partit a Cata-
lunya, amb Convergència
afectada per diversos casos
de corrupció.  G.M. 

TORTOSA

Jordan
(Movem)
aposta per
governar amb
ERC i PSC

Negociació molt oberta  
Bel inicia contactes amb Monclús per mirar

de reeditar el pacte entre CiU i ERC del 2007
L’assemblea local d’ERC analitzarà 

resultats i futurs escenaris el 2 de juny

TORTOSA

L’alegria es va desbordar la nit electoral a la seu d’ERC a Tortosa. // FOTO: ACN.

Gustau Moreno
TORTOSA

Els candidats d'Esquerra, Josep
Felip Monclús, de Movem Tor-
tosa, Jordi Jordan, i del PSC,
Enric Roig, van trobar-se el 25
de maig al matí per analitzar els
resultats de les municipals del
dia anterior. Aquesta primera
trobada va tenir lloc en sortir de
la tertúlia dels dilluns a Ràdio
Tortosa, al cor del nucli antic.  El
lloc triat va ser a la cafeteria
L'Olivera de la plaça de la Cinta.
De fet, el nom del local té molt
de simbolisme: L'Olivera Torto-
sina era el moviment d'esque-
rres que es va impulsar a finals

dels anys noranta per desban-
car CiU de l'alcaldia. De fet, va
ser l'embrió de l'anomenat
Pacte per Tortosa que l’any 1999
va culminar amb la proclamació
de Joan Sabaté com a alcalde, en
substitució del convergent
Marià Curto.
Però aquesta no ha estat l’única
vegada que a Tortosa s’ha fet un
pacte per apartar de l’alcaldia la
força més votada. El 1979, CiU
va pactar amb PSC i PSUC per
evitar que Victoriano Peralta, de
la UCD, fos el primer alcalde
democràtic de Tortosa. 

La primera trobada de les 
esquerres, a  L’Olivera



cop d’ull// Juny 20156

PORTADA 

Convergència i Unió ha ob-
tingut de nou la majoria ab-
soluta a Móra d’Ebre, una
majoria que ja va aconseguir
en les elccions municipals de
fa quatre anys. En aquesta
ocasió ha rebut 1.285 vots, és
a dir, el 51’81% del recolza-
ment. Tot i això, ha obtingut
14 vots menys respecte als
comicis del 2011. D’aquesta
manera, tornarà a governar
el consistori amb 7 regidors.
L’actual alcalde i candidat de
CiU, Joan Piñol, es va mos-
trar molt satisfet pels resul-
tats i va valorar positivament
el fet d’haver aconseguit la
majoria absoluta, ja que se-
gons va dir, aquestes “són
molt cares”.

ERC, segona força
Un dels canvis més relle-
vants es produeix a les forces
de l’esquerra. De fet, ERC és
la segona candidatura més
votada. Els republicans han
obtingut 541 vots, el que re-
presenta el 21’81%. Al 2011
tenien tan sols un regidor,
mentre que en aquesta oca-
sió la representació ha aug-
mentat fins a tres regidors.
Un fet que va voler remarcar
la candidata d’ERC, Cinta
Agné.

El PSC perd dos regidors
Per la seva banda, el PSC tan
sols ha aconseguit 404 vots,
és a dir, 265 menys que a les
passades eleccions. Així,
només tindrà dos regidors al
consistori, dos menys que a
les anteriors eleccions. Do-
lors Gurrera, que encapça-

lava la llista del PSC, va des-
tacar que els resultats no han
estat els esperats, però que
continuaran treballant dur
des de l’oposició.

El PP es manté
El Partit Popular s’ha man-

tingut de la mateixa manera
que al 2011, quan va aconse-
guir 171 vots, encara que
aquest 2015 n’ha tingut 170.
Així, el PP obté una altra ve-
gada un regidor i es conver-
teix en la quarta força més
votada. 

Piñol revalida la majoria absoluta i
tornarà a ser alcalde de Móra d’Ebre
CiU torna a guanyar les eleccions a la capital de la Ribera

d’Ebre i governarà amb el mateix nombre de regidors

MÓRA D’EBRE

M. Acosta / C. Bonet
MÓRA D’EBRE

ERC ha estat la segona força més votada al consistori
morenc, i passa de tenir un regidor a tres

Joan Piñol celebrant els resultats obtinguts per CiU a Móra d’Ebre. // FOTO: MONTSE MARGALEF

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un dels municipis de la Ri-
bera d’Ebre on cal analitzar
en deteniment els resultats
d’aquestes eleccions és Móra
la Nova. L’actual alcalde, Fe-
rran Bladé, qui en els comicis
del 2011 va agafar el relleu de
l’històric alcalde Joan Ma-
nuel Sabanza, no ha pogut
revalidar la majoria absoluta
que CiU ha  tingut a la pobla-
ció. Així, CiU passa a ser la
segona força al consistori
moranovenc després de per-
dre sis punts i amb 4 regi-
dors, dos menys que en
aquest darrer mandat. 

Majoria d’ERC
ERC, per tant, ha aconseguit
obtenir la majoria en una
plaça complicada. En concret,
la formació republicana  ha
guanyat les eleccions amb
682 vots que donen a ERC
cinc regidors. Així, la candi-
datura que encapçala Fran-
cesc Xavier Moliné tindrà la
clau de la balança per decan-
tar l’Ajuntament cap a un go-
vern alternatiu d’esquerres
amb el PSC. Més tenint en
compte les diferències que
ERC ha tingut en aquest
mandat amb l’equip de
Bladé, especiament per les
obres del tanatori municipal,
i per insistir que Móra la
Nova necessita més transpa-

rència en la gestió i també
regeneració política, així com
una major cohesió social.

El PSC també puja
Els socialistes també han in-
crementat la seva representa-
ció al consistori. En concret,
la candidatura del PSC amb
Jordi López com a cap de
llista, ha passat d’un a dos re-
gidors amb un total de 259
vots. Pel que fa a la participa-
ció, cal destacar que aquesta
ha estat gairebé dos punts
inferior a la registrada a les
municipals de l’any 2011. En
concret, s’ha passat d’una
participació del 74’08% fa
quatre anys al 72’50% aquest
2015. 

CiU perd l’hegemonia a Móra la
Nova on ERC tindrà la clau 
Els republicans han aconseguit guanyar en una plaça on

CiU havia governat amb majoria absoluta

MÓRA LA NOVA

Cinta Bonet
MÓRA LA NOVA

Amb cinc regidors, ERC té la clau per decantar la balança
cap a un govern d’esquerres amb un pacte amb el PSC

Moliné la nit electoral a Móra la Nova. // FOTO: ERC MÓRA LA NOVA.
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Tot i que la polèmica ha
estat la gran protagonista
en el darrer mandat, amb
picabaralles constants
entre el govern i l’oposició,
el candidat d’UPTA-CP i
actual alcalde, Joaquim Pa-
ladella, manté la majoria
absoluta al consistori. Un
fet que evidencia que la po-
blació continua donant su-
port a la UPTA i dipositant
la seva confiança en Pala-
della, que ha rebut 715
vots. Són 42 vots menys que
al 2011, però Paladella ha
tingut el suport del 56’48%
dels electors. Això significa
que al consistori de Batea
hi haurà cinc regidors de la
UPTA, dos regidors menys

que a les eleccions del 2011.
Però en part aquesta dava-
llada en el nombre de regi-
dors s’explica perquè Batea
és un dels tres municipis
ebrencs que, a causa de la
baixada demogràfica, han
perdut regidors per al nou
mandat. Batea ha passat
d’onze a nou regidors.
També han perdut regidors
Alcanar i Ginestar.
L’oposició anirà a càrrec
del grup Cent per Cent per
Batea, que ha tingut com a
cap de llista a Ramón Anto-
nio Arnal. Aquesta candi-
datura ha aconseguit el
mateix nombre de regidors,
un total de tres, gràcies a
371 vots, 45 més que fa qua-
tre anys. Finalment, CiU és
la tercera força, amb Joan
Bautista Suñé com a únic
regidor convergent. 

PORTADA 

Cinta Bonet
BATEA

Luz assoleix la majoria absoluta a Gandesa
GANDESA

El candidat de CiU revalida el càrrec aconseguint sis dels
onze regidors, i ara no necessitarà al PP per governar

L’exalcalde Miquel Aubà perd un regidor, tot i que ara
es presentava amb una candidatura vinculada a ERC

El candidat de CiU a l’alcaldia
de Gandesa, Carles Luz, ha
aconseguit la majoria absoluta,
amb sis dels onze regidors, en
aquestes eleccions municipals.
D’aquesta manera, els conver-
gents han rebut un total de 823
vots, 260 més que en les elec-
cions del 2011. Pel que fa a la
resta formacions, la candidatura
encapçalada per l’exalcalde Mi-
quel Aubà, Alternativa per Gan-

desa-Acord Municipal, ha per-
dut un regidor respecte als úl-
tims comicis, i s’ha quedat amb
quatre regidors. Per últim, el
Partit Popular, encapçalat per
Carlos Pablo Ruiz, manté el seu
regidor, tot i perdre 58 vots.
Davant d’aquests resultats, la
seu de Convergència i Unió de
Gandesa va viure els resultats
amb molta satisfacció, i les feli-
citacions al candidat, Carles Luz,
van ser constants. En declara-
cions a Canal 21 Ebre, Luz va ce-
lebrar la majoria absoluta i va
remarcar que CiU vol mantenir

un diàleg amb totes les forces
polítiques de la població.
En clau comarcal, Luz també va
celebrar que CiU hagi recuperat
l’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan, així com la revalidació de la
majoria absoluta de Xavier Palla-
rès a la població d’Arnes.
Per la seua banda, des d’Alterna-
tiva per Gandesa, el candidat,
Miquel Aubà, va afirmar que, tot
i comptar amb uns resultats in-
feriors respecte fa quatre anys, la
formació “ha aguantat prou bé”.
La participació a la capital de la
Terra Alta ha baixat un punt res-

pecte fa quatre anys, amb un
total del 73,54% dels vots.

El debat de Gandesa
D’altra banda, la reivindicació
de les variants de les carreteres
N-420 i C-43, la dinamització
del viver d’empreses, i l’aposta
pel turisme, entre d’altres
qüestions, van centrar el debat
de Gandesa que Canal 21 Ebre
va organitzar el 13 de maig. Un
debat en què l’alcalde i candi-
dat de CiU, Carles Luz, va de-
fensar l’acció de govern feta
durant l’actual mandat, a més

d’explicar els reptes per als
propers quatre anys, com ara la
millora dels accessos al polígon
industrial o la construcció de la
variant de la C-43, que la Gene-
ralitat ja està impulsant. De fet,
Luz va recordar que les dues
variants de Gandesa són prio-
ritàries per al proper mandat, i
que cal traslladar tant a la Ge-
neralitat com al govern de l’Es-
tat el consens polític que hi ha
a la capital de la Terra Alta. De
fet, Aubà va dir que cal reivin-
dicar-les des de la junitat, i fins
i tot mobilitzant-se.

Sílvia Alarcón
GANDESA

Paladella manté 
l’alcaldia de Batea

BATEA

Paladella votant al col·legi electoral instal·lat a l’Ajuntament de

Batea, el dia de les eleccions. // FOTO: MANEL ULLDEMOLINS
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Victòries curtes de CiU a
Deltebre i l’Ametlla de Mar

Lluís Soler aconsegueix vuit regidors, però no
descarta començar governant en minoria

Joan Pere Gómez es queda amb cinc 
regidors i podria intentar un pacte amb ERC

El candidat de CiU, Lluís Soler,
va guanyar les eleccions a Del-
tebre amb un total de vuit regi-
dors, tres regidors més que en
els passats comicis. D’aquesta
manera, CiU va convertir-se en
la primera força a l’Ajuntament
de Deltebre. Per la seua banda,
l’alcalde en funcions i candidat
de Compromís d’Esquerres, el
socialista José Emilio Berto-
meu, va aconseguir cinc regi-
dors, dos més dels que el PSC
va obtenir el 2011, situant-se
com a segona força al consis-
tori. Però una de les sorpreses
destacades en aquest municipi
del Baix Ebre va ser la dava-
llada d’ERC, amb l’exalcalde
Gervasi Aspa, que ha passat de
ser la primera força amb set re-
gidors a només aconseguir-ne
dos, després de perdre 1.780
vots. El PP també perd un regi-
dor a Deltebre, i es queda amb
un. Però la CUP obté represen-
tació i entra a l’Ajuntament
amb una regidora, Dayana San-
tiago. Davant d’aquest pano-
rama, Compromís d’Esquerres
s’ha mostrat obert a pactar un
govern fort amb CiU, però
Soler no descarta començar el
mandat governant en minoria.

Pactes a la Cala
Per la seua banda, CiU ha per-
dut la majoria absoluta a l’A-
metlla de Mar. Amb el nou
candidat, Joan Pere Gómez,
prenent el relleu a Andreu
Martí, CiU ha perdut dos regi-

dors i es queda amb cinc. ERC
dobla els seus resultats i passa
de dos a quatre regidors. De
fet, Gómez podria intentar un
pacte amb ERC. El PP, segona
força en les eleccions de 2011,
perd la representació a l’Amet-
lla de Mar. Compromís per La
Cala obté dos regidors, un més
que el PSC ara fa quatre anys,
mentre que Plataforma Calera
entrarà al nou consistori amb
dos regidors. 

En campanya, Lluís Soler va rebre el suport del president Artur Mas. // FOTO: ACN.

Majories
d’ERC a 
l’Aldea i el 
Perelló

La junta electoral treu la majoria
absoluta d’ERC a Roquetes

A l’Aldea,  ERC no només ha
revalidat la majoria absoluta,
sinó que l’actual alcalde, Dani
Andreu, augmenta el nombre
de regidors de sis a vuit. En
canvi, CiU -que estrenava
candidata, amb Elisabeth Za-
pater-, passa de quatre a tres
regidors. En aquest sentit, els
republicans no només han
rebut el regidor que ha deixat
lliure el PSC en no presentar-
se a l’Aldea, sinó que també li
han pres un dels regidors a
CiU. Per aquest proper man-
dat, Andreu ha remarcat que
l’atenció a les persones, la
creació de llocs de treball i la
construcció d’una residència
per a la gent gran seran les
seues prioritats. L’alcalde ha-
recordat que la residència és
un dels pocs serveis que li fal-
ten a l’Aldea, ja que l’Ajunta-
ment ja té tancat un acord
amb una funerària per a la
construcció d’un tanatori. A
més, Andreu ha celebrat el
compromís de la consellera
Neus Munté de concertar
places al nou centre de dia de
l’Aldea. Una promesa que,
segons l’alcalde, Munté va fer
durant un acte electoral de
CiU. Andreu ha lamentat que
la consellera declinés la seua
invitació per visitar el centre
de dia, i ha recordat que Es-
querra ha aconseguit fer rea-
litat aquest projecte gràcies a
la negociació del pressupost
de la Generalitat. Així, l’al-
calde de l’Aldea ha afirmat
que l’Ajuntament garanteix la
subvenció de les places del
centre de dia, i ha instat la
consellera a reprendre les
converses després de les elec-
cions municipals. 
Al Perelló, on després de la
marxa de la socialista Geno-
veva Margalef no hi havia cap
candidatura  del PSC, ERC
també ha obtingut la majoria
absoluta, amb sis regidors. En
canvi, a Benifallet, Esquerra
ha perdut la majoria absoluta
en favor de la Candidatura de
Progrés, vinculada als socia-
listes, que ha aconseguit qua-
tre regidors. G.M. / C.B.

Mira el
video en
aquest
enllaç

C. Bonet / G. Moreno
DELTEBRE

L’ALDEA

El recompte de vots per part
de les juntes electorals han
capgirat la configuració de
l'Ajuntament de Roquetes. La
nit electoral es tancava amb
una majoria absoluta histò-
rica d’ERC a la ciutat amb set
regidors. Però dies després la
junta electoral va validar dos
vots, que havien estat consi-
derats nuls, a la candidatura
de Plataforma per Catalunya
(PxC), que obté un regidor.

Aquest regidor va en detri-
ment d'ERC que ara es queda
amb sis regidors. L'alcalde en
funcions i candidat d'ERC,
Paco Gas, va anunciar la pre-
sentació d’un recurs a la junta
electoral central contra
aquesta decisió. Amb el nou
recompte de vots, PxC obté
186 vots i recuperaria la repre-
sentació. En aquest mandat la
formació tenia dos regidors al
consistori. 

PORTADA 
BAIX EBRE
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L’alcalde Alfons Montserrat,
candidat d’ERC d’Alcanar, ha
guanyat les eleccions amb majo-
ria absoluta. D’aquesta manera,
la formació ha rebut un 48,50%
de suport, 10 punts més que en
els comicis del 2011. Pel que fa a
la resta de formacions políti-
ques, CiU, PP i PSC s’han repar-
tit els vots amb tres regidors
cadascun. En baixar de la ba-
rrera dels 10.000 habitants, Alca-
nar ha perdut quatre regidors i
ha passat de 17 a 13 regidors. Els
altres municipis del territori que
han perdut regidors en aquestes
eleccions són Batea i Ginestar.
L’endemà de tancar la candida-
tura, Montserrat ja va recordar

que aquest mandat ha estat molt
complicat, a causa de la crisi
però també per les diferències
polítiques amb la resta de par-
tits, que han obligat Esquerra a
governar en minoria. Tot i així,
l’alcalde va valorar  l’experiència
assolida en aquests quatre anys,
i va explicar que el seu pro-
grama se centraria en l’atenció a
les persones, la dinamització
econòmica per seguir generant
ocupació, i les obres en equipa-
ments. En concret, Montserrat
va assenyalar que milloraran el
mercat municipal i que també
rehabilitaran l’auditori, com a
gran objectiu del nou mandat.
D’altra banda, Montserrat va de-
tallar que han encarregat la re-
dacció del nou pla d’ordenació
urbana municipal (POUM), ja
que l’anterior pla general era del

1997. Segons l’alcalde, l’objectiu
d’Alcanar ha de ser reorientar el
nucli urbà i el creixement del
municipi cap al mar.

Caparrós (ERC), a la Ràpita
També al Montsià, Esquerra
també ha sorprès a Sant Carles
de la Ràpita, ja que ha passat de
quatre regidors a sis, i se situa
com a la força més votada. Així,
CiU -tot i haver governat amb
Joan Martín Masdéu- perd la
primera plaça i se situa en se-
gona posició. En aquesta pobla-
ció també cal destacar la caiguda
del PSC, que ha passat de quatre
a dos regidors.
Per la seua banda,  Caparrós ja
ha iniciat els contactes per con-
formar un govern “fort i estable”
a la Ràpita. Va ser amb una reu-
nió conjunta amb tots els candi-

dats que van aconseguir repre-
sentació al consistori. “Creiem
que la gent de la Ràpita, que ens
ha donat la seua confiança, de-
manda una altra manera de fer
les coses, i nosaltres estem con-
vençuts que això cal fer-ho de
manera transparent, amb ho-
nestedat i  amb proximitat; per
això hem obert el diàleg amb
tots els partits polítics conjunta-
ment”, ha valorat Caparrós. Du-
rant la trobada es van designar
els representants de tots els par-
tits que continuaran en les nego-
ciacions bilaterals per definir el
futur govern de la Ràpita. 

ALCANAR

Joan Moisés
(Futur per la
Sénia), alcalde
amb majoria
Joan Moisés serà el nou al-
calde de la Sénia, en substitu-
ció de Marutxi Ballester.
Després de governar bona
part del mandat en minoria,
Futur per la Sénia ha doblat el
nombre de vots i aconsegueix
la majoria absoluta amb un
total de 1.441 vots i vuit regi-
dors. En aquesta població del
Montsià, el PP de Cruz Sabaté
ha tornat a situar-se com a se-
gona força, tot i perdre un re-
gidor. Ha perdut dos regidors
CiU, amb Eduard Robert, que
en aquest mandat havia dei-
xat el govern de Ballester en
minoria. Finalment, el PSC es
queda amb un sol regidor a la
Sénia. G.M.

MONTSIÀ

Ulldecona
torna a 
confiar en
Núria Ventura

La socialista Núria Ventura va
imposar-se a la convergent
Núria Balaguer en l’anome-
nat ‘Duel de Núries’ a Ullde-
cona. En aquesta població del
Montsià, la nova marca Socia-
listes d’Ulldecona, encapça-
lada per l’exalcaldessa Núria
Ventura, va guanyar amb un
33,57% dels vots, el que re-
presenta cinc regidors. Tot i
això, CiU també ha incre-
mentat els seus vots en qua-
tre punts, però ha mantingut
els quatre regidors actuals.
De fet, Socialistes d’Ullde-
cona li ha pres un regidor a
Més Ulldecona, la llista vin-
culada a ERC, que es queda
amb un regidor. Per la seua
banda, el PP també es manté
en aquesta població del
Montsià, amb els dos regidors
que ara té. Finalment, la CUP
entra per primer cop en
aquest ajuntament, amb el
regidor Raül Najas. A priori,
sembla que la socialista Ven-
tura és qui ho té millor a Ull-
decona per formar una
majoria de govern. G.M.

Suport a Alfons Montserrat

S. Alarcón / G. Moreno
ALCANAR

Esquerra aconsegueix una majoria històrica a
Alcanar, després d’un mandat molt convuls

Les obres en equipaments i el nou POUM, els
reptes dels republicans per als propers anys

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Els resultats electorals a Alcanar. // INFOGRAFIA: CLAUDIO ENA

PORTADA 
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CiU recupera el govern d’Horta
de Sant Joan, en mans del PP
Joaquim Ferràs ha recuperat l’alcaldia d’Horta

amb una majoria absoluta de cinc regidors
Els resultats aparten de l’alcaldia el popular

José Antoli, qui ha governat amb el PSC

Les eleccions municipals del
passat diumenge 24 de maig va
donar bons resultats per a CiU
a la comarca de la Terra Alta.
Un dels municipis on van acon-
seguir major representació i
també recuperar l’alcaldia és
Horta de Sant Joan. La candi-
datura encapçalada pel conver-
gent Joaquim Ferràs, va
guanyar les eleccions amb ma-
joria absoluta. En concret, CiU
va obtenir 390 vots i cinc regi-
dors, per davant del Partit Po-
pular, amb José Antolí, i de Més
Orta-Acord Municipal, vincu-
lada a Esquerra i amb Soraya
Roig com a cap de llista. El PP
amb un total de 226 vots, 31
menys que al 2011, i Més Orta-
AM amb 154 vots, tindran dos
regidors cadascun al consistori
d’Horta. 
Un de les fests destacables d’a-
questes eleccions a Horta de
Sant Joan és que Soraya Roig, al
govern durant aquest mandat
amb el PSC, es va presentar per
Esquerra després de les discre-
pàncies amb els socialistes al
voltant de la seva posició pel
que fa al procés sobiranista.
De fet, també caldria analitzar
quin efecte ha tingut en els re-
sultats de les eleccions  Horta
de Sant Joan el fet que els seus
veïns no poguessin votar al
poble en la consulta del 9N,
després que l’alcalde del PP no
signés el document de cessió
d’un espai requerit per la Ge-
neralitat per poder instal·lar

meses per al procés de partici-
pació ciutadana. Tot i les de-
mandes de l’ANC d’Orta i els
intents de la delegació del Go-
vern per trobar una escletxa,
més de 430  veïns d’Horta de
Sant Joan es van haver de des-
plaçar fins a l’insitut Terra Alta
de Gandesa per poder exercir
el seu dret a vot. El Sí-Sí va
rebre 395 vots de la gent
d’Horta. 

Els veïns d’Horta de Sant Joan votant a l’institut Terra Alta a Gandesa el passat 9N. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

Arnes i Bot
mantenen les
alcaldies per
Pallarès i Agut

La polèmica pel parc dels Pesells
va castigar CiU fa quatre anys 

A la Terra Alta s’han viscut
nombroses sorpreses amb els
resultats de les eleccions mu-
nicipals. Hi ha hagut excep-
cions com és el cas del
municipi d’Arnes, on Con-
vergència i Unió manté la
majoria absoluta amb el
també delegat a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, al cap-
davant de la llista. En aques-
tes eleccions ha obtingut 218
vots, 43 menys que a les pas-
sades eleccions, però manté
el nombre de regidors, un
total de 5.  Esquerra-Acord
Municipal, amb Neus San-
romà al capdavant, conti-
nuarà amb 2 regidors al
consistori, tot i que que ha
aconseguit 1 vot més. 
D’altra banda, Entesa Per La
Fatarella-Acord Municipal,
amb Francisco Blanch al cap-
davant, ha aconseguit la ma-
joria absoluta al municipi
amb 5 regidors, per davant
d’Agrupació d’Electors Con-
vivència i Progrés, amb 3, i
CiU amb 1 regidor. Pel que fa
a Caseres, només es presen-
tava una llista única, amb
Manel Palau, de Tots Som Ca-
seres-Acord Municipal. Fa
quatre anys, CiU havia gua-
nyat les eleccions amb quatre
regidors per davant d’Esque-
rra amb 3. 
A Corbera d’Ebre ha guanyat
les eleccions la nova candida-
tura Entesa per Corbera d’E-
bre-Entesa, vinculada a
Iniciativa, amb l’actual alcalde
Antonio Álvarez, qui en les
eleccions de 2011 va concò-
rrer amb la UPTA-PSC. Cal-
drà veure si Álvarez reedita el
pacte amb ERC-AM, forma-
ció amb la qual ha governat
els darrers quatre anys i que
ara encapçala Jaume Desca-
rrega.
Bot ha estat l’únic muncipi de
les Terres de l’Ebre on Esque-
rra ha presentat candidatura
i no ha aconseguit cap regi-
dor.  L’Agrupació d’Electors
per Bot, amb l’actual alcalde
Lluís Agut, ha aconseguit la
majoria absoluta  C.B.

Mira el
video en
aquest
enllaç

Cinta Bonet
HORTA DE SANT JOAN

TERRA ALTA

CiU torna a l’alcaldia després
de quatre anys a l’oposició.
L’any 2011, el llavors candidat
de CiU, Àngel Ferràs, va per-
dre l’alcaldia després d’un
mandat força dur. Primer per
la tragèdia de l’incendi en què
van morir 5 bombers del
GRAF Lleida i també per la
polèmica de la instal·lació del
parc eòlic dels Pesells. Un
projecte que la Plaforma en
defensa de la Terra Alta va

forçar que es sotmetés a refe-
rèndum i que va obtenir 636
vots en contra davant de 160 a
favor, 13 vots nuls i 8 en blanc.
La Plataforma havia acusat el
govern municipal de CiU
d’actuar en connivència amb
l’empresa promotora i d’im-
pulsar una consulta amb poca
transparència. Al 2012, el
TSJC va anul·lar l’autorització
administrativa del parc eòlic
dels Pesells.  

PORTADA 
HORTA DE SANT JOAN
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La nova formació Entesa per
Flix, integrada per Esquerra i
Avancem i encapçalada per l’al-
calde Marc Mur, ha guanyat les
eleccions a Flix amb majoria ab-
soluta. Amb un total de 1.214
vots i set regidors, l’Entesa per
Flix s’ha distanciat notablement
de la segona força, ocupada per
CiU, que ha rebut 320 vots i dos
regidors, amb l’actual regidor
Sergi Fernández com a cap de
llista. Cal recordar els resultats
del 2011, quan Marc Mur encap-
çalava la llista del PSC i també
va guanyar les eleccions, però
amb cinc regidors. Aquesta ve-
gada, però, el PSC no ha fet can-
didatura a Flix, i la llista

vinculada a Esquerra ha passat
de tres a set regidors. De la ma-
teixa manera, també ha aconse-
guit representació al consistori
flixenc, amb dos regidors, la
llista de Solidaritat per la Inde-
pendència encapçalada per Al-
bert Mani Martínez. En canvi, la
llista Flixteu, liderada per Isaías
Jordà, no ha obtingut regidors.
L’Entesa per Flix que governarà
amb majoria absoluta ha recu-
perat el nom amb què els partits
d’esquerres van guanyar l’any
1979 les primeres eleccions de-
mocràtiques. Segons Mur, ara
Flix també està vivint uns mo-
ments complicats, a causa de la
crisi pels acomiadaments a la
factoria d’Ercros, i per això les
esquerres també han considerat
que calia concórrer juntes a les
eleccions. De fet, ha apuntat que

els seus esforços se centraran en
la recuperació econòmica i in-
dustrial de Flix. Mur també va
dir que havia estat molt senzill
assolir el pacte entre Avancem i
ERC. L’alcalde va recordar el
precedent de l’acord postelecto-
ral del 2011, quan socialistes i re-
publicans es van entendre per
formar el govern municipal. De
fet, Mur va assenyalar que
aquest pacte de govern ha fun-
cionat “molt bé”, i que ara van
creure que el més honest de cara
a la ciutadania era concórrer
junts a les eleccions del 2015.
En qualsevol cas, Mur també va
fer un balanç molt bo del govern
d’unitat que socialistes i republi-
cans van configurar amb el grup
de CiU en la segona part del
mandat, a partir del març del
2013, arran de la crisi d’Ercros.

Així, Mur va assegurar que el
gran beneficiat d’aquest govern
de concentració ha estat el poble
de Flix, i que totes les diferències
s’han solucionat internament.
De fet, Mur no va descartar tor-
nar a configurar un govern d’u-
nitat després de les municipals
del 24 de maig.
També a la Ribera d’Ebre, ERC
ha guanyat a Ginestar. Els repu-
blicans han aconseguit quatre
regidors, mentre que CiU s’ha
quedat amb els tres que tenia.
En aquests comicis, Ginestar ha
perdut dos regidors per la dava-
llada demogràfica. 

FLIX

Independents
d’Ascó guanya
a CiU per
només 25 vots
Ascó ha canviat de color polí-
tic, després de les eleccions
municipals. La candidatura
Independents d’Ascó (IA-
FIC), liderada per Josep Maria
Buixeda, ha aconseguit la pri-
mera posició al consistori,
amb quatre regidors. CiU
s’ha quedat a les portes de
guanyar les eleccions, a tan
sols 25 vots, i la llista liderada
per la nova candidata, Marga-
rita Daura, entrarà al consis-
tori també amb quatre
regidors. En el cas d’aquesta
població, ERC també ha en-
trat a l’Ajuntament amb un
regidor, José Jaimot Jimenez.
Els republicans tenen, doncs,
la clau del govern. G.M.

RIBERA D’EBRE

ERC venç a
Rasquera, CiU
manté la força
a Tivissa

Esquerra ha tornat a guanyar
les eleccions municipals a
Rasquera, amb un total de
164 vots i tres regidors, però
amb menys suport que fa
quatre anys, ja que ha perdut
99 vots. La republicana Do-
lors Subirats, que va substi-
tuir l’exalcalde Bernat Pellissa
en el càrrec després de la po-
lèmica pel pla anticrisi basat
en la plantació de marihuana,
haurà de pactar amb CiU o bé
amb Solidaritat per la Inde-
pendència. En aquest cas,
CiU ha confiat en Jesús Be-
naiges i ha quedat en segona
posició, a molt poca diferèn-
cia dels primers. També hi
haurà dos regidors de Solida-
ritat, liderats per Josep Gon-
zàlez. Quant a la població de
Tivissa, CiU manté la majoria
absoluta, encapçalada per
l’alcalde Jordi Jardí. Tot i per-
dre un regidor, CiU es torna a
situar en primera posició, se-
guits per Ara Tivissa, amb tres
regidors, i pels independents
de la llista AISA-FIC, amb un
representant. G.M.

Mur arrasa amb l’Entesa per Flix

S. Alarcón / G. Moreno
FLIX

La candidatura conjunta entre ERC i Avancem
obté la majoria absoluta amb set regidors

El gran repte del nou mandat serà la 
recuperació econòmica i industrial del poble

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un dels actes de campanya de la candidatura Entesa per Flix. // FOTO: FLIX.CAT

PORTADA 
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Malgrat la davallada de vots i
la pèrdua d'alcaldies impor-
tants com la d'Amposta, CiU
fa una valoració positiva per-
què continua sent la força
més votada. La presidenta de
la Federació ebrenca, Imma
Juan, ha assegurat que no hi
ha cap consigna establerta a
l'hora de negociar possibles
pactes i va avançar que inicia-
rien ronda de contactes pels
consells comarcals. Pregun-
tada sobre si ERC serà la pre-
ferència, Juan ha reconegut

que una de les línies de nego-
ciació serà el procés sobira-
nista però ha reclamat
"lleialtat" a tots els nivells.
En resposta a CiU, el presi-
dent de la Federació d’ERC a
les Terres de l’Ebre, Gervasi
Aspa, va afirmar que “no hi
haurà ningú més lleial que
ERC a Catalunya”. Aspa ha
assegurat que el proces sobi-
ranista serà una de les condi-
cions que es plantejaran en
els possibles pactes al terri-
tori, però tambe ha volgut
deixar clar que aquest fet no
vol dir necessàriament que
hagin de prioritzar els pactes
amb CiU. 

PORTADA 

Els resultats de la jornada elec-
toral del passat 24 de maig des-
taquen una pujada clara d’ERC
al conjunt de les quatre comar-
ques. De fet, al Montsià, ERC
és primera força, tot i empatar
en nombre de consellers amb
CiU. Al Baix Ebre, la Terra Alta
i la Ribera d’Ebre, Esquerra
obté la segona posició en tots
els casos després d’augmentar
el nombre de consellers.
En concret, al Baix Ebre CiU té
10 consellers, un menys que fa
quatre anys. ERC es manté
com a segona força però aug-
menta el nombre de consellers
fins a 8, dos més que fa quatre
anys. El PSC, sota el paraigua
de Candidatura de Progrés,
perd un conseller i es queda
amb 5 representants al consell
del Baix Ebre. En aquest cas,
Iniciativa obté per primer cop
un representant comarcal al
Baix Ebre i el PP es queda com
a cinquena força amb 1 conse-
ller, 1 menys que fa quatre
anys. 
Pel que fa a la comarca del
Montsià, ERC se situa com a
primera força empatant a 9
consellers amb CiU que passa
a ser segona força. Els socialis-
tes perden un conseller, passen
de 6 a 5, i baixen fins a la tercera
posició. El PP passa dels 3 con-
sellers de l’any 2011 a 1 i ICV
manté el conseller que tenia.
En el cas de la Ribera d’Ebre,
CiU guanya però perd la majo-
ria absoluta passant dels 10 als
9 consellers. En canvi, puja
amb força ERC que dobla re-
sultats i passa de 4 a 8 conse-
llers, i es converteix en segona

força. La Candidatura de Pro-
grés dels socialistes baixa fins
a la tercera posició després de
perdre 4 consellers, passant de
5 a 1. En canvi, els indepen-
dents de la FIC entren al Con-
sell Comarcal de la Ribera
d’Ebre amb 1 conseller.
Per últim, pel que fa a la Terra
Alta, Convergència manté l’he-
gemonia amb 9 regidors igual
que fa quatre anys. Canvien
posicions ERC i els socialistes.
ERC passa a ser segona força
en obtenir 5 consellers, 3 més
que fa quatre anys, mentre que
els socialistes passen dels 5
consellers del 2011 a 1 conse-
ller. El PP manté el conseller
que ja tenia a la Terra Alta i la
FIC perd els dos consellers que
va obtenir fa quatre anys. Una
altra de les novetats és l’en-
trada d’Iniciativa, Cent per
Cent per Batea i Altres agrupa-
cions d’electors de la comarca
amb 1 conseller cadascun. 

ERC puja als quatre consells comarcals 
Al Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre,

ERC és segona força però augmenta consellers
Al Montsià, els republicans són primera

força tot i empatar a 9 consellers amb CiU

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

ERC valorant els bons resultats de les eleccions al territori. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Cinta Bonet
AMPOSTA

CiU inicia la ronda de
contactes per pactar

Cinta Bonet
TORTOSA

CiU perd la majoria
absoluta a la 
Diputació i hi irromp
Ciutadans i la CUP

CiU ha perdut la majoria
absoluta a la Diputació de
Tarragona. Els convergents
han restat tres diputats
passant dels 14 que li dona-
ven la majoria a 11 diputats.
L'altra cara de la moneda és
ERC que experimenta una
forta embranzida amb cinc
diputats més. En concret,
passa de 2 a 7 diputats i se
situa com la segona força
més votada a la Diputació,
usurpant la posició que
ocupava el PSC. Així, els so-
cialistes queden en tercer
lloc, després de perdre tres
diputats -en tindrà 6, quan
fins ara eren 9. El PP també
perd un diputat i es queda
amb un sol representant.
Amb tot, el principal canvi
és la irrupció per primer
cop de la CUP i Ciutadans
en el plenari de la institució
supramunicipal, amb un di-
putat cadascun. Si bé de la
CUP el diputat provindrà
del partit judicial de Reus i
el de Ciutadans del partit
judicial de Tarragona.
Els bons resultats obtinguts
en aquest 24 de maig ha
agafat tant per sorpresa a
aquestes dues formacions
que ni tan sols s'havien
plantejat la possibilitat
d'entrar a la Diputació de
Tarragona. La CUP, que ha
aconseguit el seu millor re-
sultat al territori amb gai-
rebé una cinquantena de
regidors, estudiarà possi-
bles candidats en una reu-
nió de totes les CUP de la
demarcació en una trobada
sense precedents al terri-
tori. També Ciutadans s'ha
vist desbordat per l'èxit en
aquests comicis municipals
i trigaran un temps a deci-
dir el seu representant, fins
que es reuneixi la junta te-
rritorial. 
D'altra banda, sembla que
una incògnita que queda
totalment esvaïda és que
CiU mantindrà Josep Poblet
al capdavant de la Diputa-
ció, segons han confirmat
fonts del partit i el mateix
Poblet. C.B.
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El tomb cap a les esquerres
que s’ha donat al conjunt del
País Valencià en els comicis de
maig també es pot veure en
municipis més grans del Baix
Maestrat. A Benicarló ha guan-
yat el PSPV-PSOE. La candi-
data socialista, Xaro Miralles,
ha afirmat que les urnes s’han
decantat per un govern pro-
gressista, tot obrint la possibi-
litat de materialitzar un pacte
amb Compromís-ER, candida-
tura encapçalada per Marta Es-
cudero, qui també aposta per
un “pacte coherent”.
A Benicarló, la formació socia-
lista va ser la més votada amb
3.380 vots i set regidors, mentre
que el PP ha passat a ser la se-
gona força, després de perdre
sis regidors, tot i quedar-se
també amb set regidors. Com-
promís-ER és la tercera força a
l’Ajuntament de Benicarló,
amb quatre regidors, i Ciuta-
dans, la quarta formació amb
tres regidors. Els socialistes no
guanyaven a Benicarló des de
l’any 1987.
A la ciutat de Vinaròs, es pot
dir que l’escenari postelectoral
també apunta a un nou govern
progressista. Tot i que el PP va
guanyar les eleccions amb vuit
regidors, va perdre la majoria
absoluta d’11 regidors, obrint
la porta a un pacte d’esquerres.
De fet, els candidats de Som Vi-
naròs, PSPV, Acord Ciutadà i el
Partit de Vinaròs Independent
(PVI) han manifestat la seva in-
tenció se formar una coalició
progressista, a la qual també se
sumaria Compromís. La clau la
tindria Tots i Totes Som Vinaròs

(TSV), vinculada a Podemos,
que amb cinc regidors va ser la
sorpresa de la nit situant-se
com a segona força. El seu can-
didat, Enric Pla, ja ha avançat
que Som Vinaròs decidirà la
seva posició en una assemblea. 
Finalment, a Peníscola ha tor-
nat a guanyar el PP amb majo-
ria absoluta, per quarta vegada
consecutiva. Amb tot, els popu-
lars han perdut dos regidors,
tot quedant-se amb set regi-
dors. També destaca l’entrada
de l’agrupació d’electors La
Roca, que aglutina simpatit-
zants de Podem, Compromís i
Esquerra Unida, com a segona
força amb tres regidors. El
PSOE perd un regidor i es
queda amb dos, i també entra
a l’Ajuntament de Peníscola
Ciutadans amb un regidor. 

PORTADA 

El  El PSPV-PSOE ha estat el
partit més votat a Morella,
tant en les eleccions muni-
cipals com a les autonòmi-
ques. El socialista Rhamsés
Ripollés continuarà com a
alcalde de la capital dels
Ports, i la nova corporació
municipal estarà integrada
per vuit regidors del PSPV i
tres del PP. L’alcalde more-
llà va agrair la participació
dels veïns i veïnes, ja que
aquest 24 de maig s'ha tor-
nat a superar la barrera del
80%. A més, també va voler
donar les gràcies pel suport
obtingut. “Els veïns i veïnes
de Morella ens han atorgat
una gran responsabilitat,
que ens exigeix un major
esforç i treball per fer una
Morella millor”, va dir Ri-
pollés. En concret, El PSPV-
PSOE va obtenir 1106 vots
(67,23%), fet que suposa el
seu millor resultat a More-
lla. Per la seua banda, el PP
es va quedar amb 490 vots
(29,79%). A més, es van re-
gistrar 92 vots nuls i 49 en
blanc. La participació va ser
d'un 82,13%, sobre un cens
de 2.115 electors. 
Quant a les eleccions auto-
nòmiques, el partit més
votat va ser el PSPV-PSOE,
amb 1024 vots. La resta es
va dividir de la següent ma-
nera: el PP va obtenir 357
vots; Ciutadans, 103; Com-
promís, 87; Podem, 50, i Es-
querra Unida, 14 vots. La
candidatura del PSPV-
PSOE a les Corts estava en-
capçalada per l’exalcalde
morellà Ximo Puig, que po-
dria ser el nou president de
la Generalitat Valenciana en
les properes setmanes. Per
això, Rhamsés Ripollés va
concloure: “S'obre una pà-
gina històrica a la Comuni-
tat Valenciana, i esperem
que el canvi vinga liderat
per un veí de la nostra ciu-
tat com Ximo Puig". G.M.

MORELLA

Rhamsés 
Ripollès
guanya amb
majoria 
absoluta

Tomb cap a les esquerres 
El PSPV-PSOE guanya a Benicarló i també

pot haver govern progressista a Vinaròs
El PP manté l’alcaldia de Peníscola amb

majoria absoluta, però perd dos regidors

BAIX MAESTRAT

El socialista Ximo Puig, exalcalde de Morella, en la seua compareixença després del 24M. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet
VINARÒS

El candidat del PSPV-PSOE a la
Generalitat Valenciana, el mo-
rellà Ximo Puig, ha dit que "la
lògica democràtica" seria un
govern valencià socialista i un
govern de l'Ajuntament de Va-
lència de Compromís. Així ho
ha indicat per valorar els resul-
tats electorals en els quals el
PSPV-PSOE ha estat la segona
força a les Corts Valencianes,
amb 23 escons, i Compromís
segona al consistori de València
amb nou regidors. Preguntat
per les declaracions de Mónica
Oltra (Compromís) que re-

marca que cal prioritzar quines
polítiques sobre les persones
que les liderin, Puig ha dit que
l'important és "que els ciuta-
dans han orientat en cada lloc
tant el què com el qui". 
Per la seau banda, Podem ha
convocat una reunió pública
amb Compromís i el PSPV-
PSOE per buscar un acord de
govern al País Valencià. La for-
mació vol inaugurar així una
nova forma de fer política. La
reunió s’ha convocat aquest di-
lluns, 1 de juny , en la seu d'una
institució universitària.  G.M.

El morellà Ximo Puig pot ser
president de la Generalitat
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EN PRIMER LLOC vull felicitar
els candidats i candidates que el
passat diumenge 24 de maig van
aconseguir l’acta de regidor/a.
Una vegada més (i per molts
anys), hem sabut escollir de la
millor manera a les persones
que gestionaran els nostres
ajuntaments, tot i el descrèdit
creixent de la política. I el cert és
que no era fàcil. En primer lloc,
i com ja hem anotat, pel desen-
cís generalitzat envers els polí-
tics, i en segon lloc perquè hem
pogut comprovar durant la cam-
panya com la majoria dels líders
delaten una insospitada capaci-
tat per il·lusionar a la penya. No
obstant això, s’ha votat i ja tenim
els resultats inapel·lables al da-
vant.

US HE DE CONFESSAR que el
meu vot no ha seguit, tot i que
han coincidit, els criteris habi-
tuals d’unes eleccions munici-
pals en què es pressuposa que
el votant escull aquella persona,
o grup, que li inspira més con-

fiança per gestionar el seu mu-
nicipi. I ho sento profundament
perquè sempre he optat per se-
guir les regles de la racionalitat
electiva, però en aquesta ocasió
m’he deixat seduir per la mà-
xima il·lusió que ara mateix
m’està motivant. I la veritat és
que estic plenament satisfet pels
resultats finals. 

UN COP D’ULL ràpid al mapa
interactiu de les Terres de l’Ebre
m’indica que la gran majoria de
partits i agrupacions favorables
a una Catalunya nacionalment
sobirana han guanyat les elec-
cions als seus respectius muni-
cipis. Uns amb la majoria
suficient per governar en solitari
i altres en disposició d’arribar a
acords estables de governabili-
tat. Però som en  temps de nego-
ciacions, repartiments, i
decisions transcendentals que
poden marcar, per a bé o per a
mal, el futur dels partits i tot allò
que representen. No ho obli-
dem; la ciutadania és implaca-

ble i qualsevol acord incomprès
és susceptible de provocar un
fort sentiment de frustració que,
sense dubte, passarà factura a la
següent cita electoral. I aquesta
imminent cita és, ni més ni

menys, que les eleccions al Par-
lament de Catalunya. I com deia
un dels meus professors: Cata-
lunya només serà lliure quan els
seus ajuntaments siguin lliures.
I és que la voluntat d’un poble
parteix dels seus carrers i pla-
ces, i va escalant esglaons fins
arribar al cim des del qual mul-
tiplica la seva formidable força. 

PER AIXÒ espero que els nego-
ciadors tinguin l’anhel sobira-
nista com a punt de mira i el
sentit d’estat com a qualitat im-
pertorbable a l’hora de fer con-
cessions i d’acceptar
responsabilitats. A les forces na-
cionals d’esquerres els prego
moderació i a les forces nacio-
nals liberals els demano com-
prensió. A tots plegats els
aconsello que contemplin el
moment des d’una perspectiva
històrica i que sospirin per un
nou escenari on uns ajunta-
ments lliures facin possible un
país lliure. La transcendència
del moment bé s’ho val.

HI HA NOIS I NOIES a Amposta
que van camí dels 30 i que no han
conegut cap altre govern munici-
pal que no sigui de CiU. Cada
quatre anys i durant 28, la ciutat
ha decidit que, primer Joan Roig
i després Manel Ferré, havien de
governar, i amb majoria absoluta.
Durant aquests anys CiU ha fet
coses com posicionar-se al costat
del govern català en temps del
PHN, el fracàs de l’escorxador,
plantejar un canal de navegació
innecessari, intentar fer un apar-
cament sota el Parc Municipal,
promoure una zona comercial en
temps de crisi, negar la pròpia
bombolla immobiliària, presen-
tar un nou CAP que no es faria…
però no ha estat motiu de càstig
electoral. Ans al contrari, Roig va
aconseguir el 2003 una sorpre-
nent majoria absoluta. 

SEMBLAVAque després de Roig

la cosa canviaria, però durant dos
mandats s’ha repetit la història,
amb l’evolució negativa dels so-
cialistes i la positiva d’Esquerra.
El punt d’inflexió que van supo-
sar les eleccions del 2011 s’ha
confirmat ara amb una inespe-
rada majoria absoluta d’Adam
Tomàs. Confesso que esperava
uns resultats més ajustats des-
prés de tants anys de pronòstics
equivocats. Amposta havia de-
mostrat que això era possible.

DURANT 28 ANYS criticar CiU
s’ha equiparat amb criticar a Am-
posta, igual que criticar Pujol era
criticar a Catalunya. Les crítiques,
bones o dolentes, sempre s’han
agafat pel costat dolent. He de dir
que amb l’alcalde Manel Ferré
hem pogut parlar alguns cops i
he pogut opinar sense embuts
dels temes que m’ha semblat. Els
“hooligans” del partit, en canvi,

no han encaixat mai bé les opi-
nions contràries. Si ens remun-
tem als temps del PHN, ser de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre
(PDE), exagerant-ho, segurament
podia implicar entrar en una
llista de negra d’antiampostins.
Durant 28 anys els llocs de treball
a l’administració local han anat
sent ocupats per gent afí a CiU.
S’ha d’entendre que ha estat de
forma legal; però, si més no, la
imatge que dóna no és gaire
bona. A la ciutadania, però, ja li
ha anat bé, això.

DIRIA -jo tenia 13 anys- que CiU,
en part, va arribar al govern el
1987 per l’enrenou amb els bous
de les darreres festes d’agost
amb l’alcalde Simó. I els bous
han estat un dels elements de
“guerra” política. Els garants de
la festa dels bous, CiU. La resta,
antitaurins, quan se sap que això

no és pas així. A Amposta això
seria un suïcidi polític. La carta
dels bous, amb la darrera mani-
festació a la memòria, no ha fun-
cionat. Tampoc a Alfara , per cert.

COMUNICATIVAMENT hem
tingut un govern, sobretot els dos
darrers mandats, que ha maltrac-
tat l’oposició als mitjans munici-
pals i que en qualsevol acte
públic ha aprofitat per treure
profit de cara a la ciutadania. So-
bretot en els pregons, ja fossin de
Festes Majors o de la Festa del
Mercat. Bé per a ells, injust per
als partits de l’oposició, per tenir
una posició avantatjosa.

EL NOU ALCALDE, Adam
Tomàs, conegut per molts per la
botiga de làmpares que regen-
tava la seva família, no ho tindrà
fàcil. Però li desitjo molts encerts
i molta humilitat. 

O
OPINIÓ

CONFIDENCIAL: PLE CENSURAT A BATEA
LA JUNTA ELECTORAL de Tarra-
gona va prohibir a Canal 21 Ebre l’e-
missió del ple de Batea celebrat el 14
de maig. Va ser arran d’una denúncia
presentada pel grup de Cent per Cent
Batea. La notificació de la Junta Elec-
toral Provincial prohibia l’emissió fins
al tancament dels col·legis electorals,
el 24 de maig, en considerar que la di-
fusió constituïa “un acte de campanya

electoral d’assoliments i objectius, i a
la vegada, coincident amb el pro-
grama electoral” de la UPTA-CP. Se-
gons la Junta Electora Provincial,
s’estava infringint la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, ja que es des-
tinaven fons públics a una activitat de
propaganda electoral d’una candida-
tura concreta. En el ple es va aprovar
l’adjudicació contracte d’execució de

l’obra d’adquisició del local de la pis-
cina coberta, per un import de més de
182.000 euros. Ja al final del ple, Pala-
della va fer referència a les querelles
obertes amb el setmanari L’Ebre i
també contra els grups Cent per Cent
Batea i CiU per la difusió, va dir, de
“calúmnies”. Paladella va guanyar de
nou per majoria i el ple es va emetre,
finalment, el passat 27 de maig. 

Salvador Peiró 
Morell
SOCIÒLEG

Manel Zaera
INFORMÀTIC I MÚSIC

Sentit d’estat

Lo noi de les làmpares 
(i per fi Amposta decideix canviar)

I com deia un
dels meus 
professors: 
Catalunya
només serà
lliure quan els
seus 
ajuntaments
siguin lliures”

“
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EL 13 DE JUNY tindrà
lloc la constitució dels nous
ajuntaments sorgits des-
prés de les eleccions muni-
cipals. En la majoria dels
casos, és una de les ses-
sions del ple municipal més
emocionants de tot el man-

dat, i també una de les més
tenses. De vegades, no to-
thom accepta de bon grat
passar a l’oposició, o que-
dar-s’hi. Sovint també és el
ple de les bones intencions
i de les crides al consens
que no sempre es compleix. OPINIÓ 
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cartes@uncopdull.com

Canvi de cicle polític 
a les Terres de l’Ebre Oportunitat per relligar

l’Ebre i el País Valencià

Litterarum fusiona turisme i
literatura a Móra d’Ebre

EDITORIALS

i fa quatre anys CiU
guanyava les eleccions
municipals a les Terres

de l’Ebre, després del 24 de
maig ha quedat clar que ens
trobem davant d’un nou cicle
polític al territori, protagonit-
zat per Esquerra Republicana.
Fins ara, i des de les po-
lèmiques mediambien-
tals de fa quinze anys,
els resultats d’ERC a
les Terres de l’Ebre ha-
vien estat molt millor
que els aconseguits pel
partit al conjunt de Ca-
talunya. Fins i tot quan
els republicans van
baixar molt en el con-
junt de Catalunya des-
prés de la desfeta del tripartit,
ERC va aguantar a les Terres
de l’Ebre força millor que a la
resta del país. 

AQUEST 24-M, els republi-
cans han estat la força més vo-
tada en 20 dels 52 municipis
de les Terres de l’Ebre. També
a l’EMD de Campredó, on ha
desbancat a CiU de la presi-
dència de la junta veïnal. Per
la seua banda, CiU ha estat la
força més votada en 19 pobles
de les Terres de l’Ebre. En
aquest sentit, el principal con-
sol per a CiU és que ha conti-

nuat sent la força amb més
vots acumulats a les Terres de
l’Ebre, amb 2.000 vots més que
els republicans. I és que a les
municipals del 2011, CiU
havia estat la força més votada
en 27 dels 52 ajuntaments del
territori. Per tant, l’hegemonia

de CiU ha durat només un
mandat, i només cal fer un cop
d’ull al mapa dels resultats a
les Terres de l’Ebre per cons-
tatar que estem al davant d’un
nou cicle polític. 

PER COMENÇAR, ERC ha
aconseguit la majoria absoluta
a Amposta, la segona ciutat
més poblada al territori. El re-
publicà Adam Tomàs serà el
nou alcalde de la capital del
Montsià, i  Esquerra també ha
tingut majories absolutes en
poblacions com Flix, Alcanar,
Roquetes, l’Aldea o el Perelló.

A més, els republicans també
poden aconseguir una alcal-
dia tan estratègica com la de
Tortosa, si prospera el pacte
de progrés entre ERC, Movem
i el PSC. També tenen a tocar
altres alcaldies importants
com les de Sant Carles de la

Ràpita i de Móra la
Nova, on Esquerra ha
estat la força més vo-
tada. A més a més,
ERC també ha cres-
cut en tots els consells
comarcals i ha estat la
força vencedora al
consell comarcal del
Montsià. De fet, els
republicans podrien
acabar governant als

consells del Montsià, del Baix
Ebre i de la Ribera d’Ebre.

INICIATIVA és l’altra força
que ha millorat els resultats a
les Terres de l’Ebre. Dins de
Movem Tortosa, els ecosocia-
listes han passat de dos a qua-
tre regidors. A més, també
han situat dos regidors dins
del futur govern d’Amposta,
en coalició amb ERC. En total,
ICV ha passat de set regidors
a 24 representants, i ha guan-
yat les eleccions a la Sénia
(amb set regidors), al Pinell de
Brai, i a Corbera d’Ebre.

LA NOVA EDICIÓ de Litte-
rarum, la fira d’espectacles
literaris de Móra d’Ebre, re-
cupera enguany l’oferta tu-
rística que va iniciar l’any
passat. El paquet Litterarum
Experience inclou una nit
d’allotjament rural a la Ri-
bera d’Ebre i l’entrada a cinc
espectacles de Litterarum.

Els responsables de la fira,
dirigida per Albert Pujol,
tenen molt clar que a més a
més de difondre la literatura
catalana a través dels diver-
sos espectacles que ofereix,
Litterarum també pot ser un
important motor econòmic
per dinamitzar les Terres de
l’Ebre des del turisme. 

José
María
Chavarria
PRESIDENT DE

LA CAMBRA DE

COMERÇ

EL MUR

ERC ha estat la força
més votada en 20 dels 52
municipis de l’Ebre. CiU
ho ha estat en 19.

SERÀ NOTÍCIA

S

L’empresari tortosí José
María Chavarria és el
nou president de la

Cambra de Comerç de Tortosa,
en substitució de José Luis
Mora, que ha deixat el càrrec per
motius personals. El relleu va
formalitzar-se el 19 de maig.

Ramon
Muñoz
ALCALDE DE 

LA GALERA

Ja han començat les rei-
vindicades obres de re-
forç del barranc de la

Galera, una actuació que aquesta
població del Montsià esperava
des dels aiguats de la tardor del
2000. Muñoz ha hagut de posar
d’acord tres administracions.

José 
Císcar
CONSELLER

D’AIGUA DE LA

COMUNITAT

VALENCIANA

En plena campanya elec-
toral, Císcar va condicio-
nar el futur suport de la

Generalitat Valenciana al nou
PHN, a canvi de 4.000 hectòme-
tres cúbics anuals d’aigua de l’E-
bre. Quatre vegades més que el
transvasament previst l’any 2001.

Cinta 
Sarroca
DELEGADA DE
CATAC-CTS A
L’HOSPITAL DE
TORTOSA

El sindicat CATAC-CTS
i la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Tortosa

estan recollint signatures per re-
clamar la millora de l’accessibili-
tat de l’hospital Verge de la Cinta.
Volen presentar una moció a l’A-
juntament el proper setembre. 

Maria 
del Mar 
Panisello
REGIDORA DE
CULTURA 
D’AMPOSTA

La setena edició de la
Festa del Mercat a la
Plaça ha estat un èxit.

Segons l’àrea de Cultura i Festes,
l’edició d’enguany ha generat un
volum de negoci d’1,8 milions
d’euros a la cituat, amb un pres-
supost de només 60.000 euros. 

LA PUJADA de les forces
d’esquerres al País Valencià,
i més concretament al nord
de la província de Castelló,
ha de servir per millorar la
relació entre les Terres de
l’Ebre i els pobles del Baix
Maestrat i els Ports. Iniciati-
ves que s’han impulsat en
els darrers anys, com la
mancomunitat de la Taula
del Sénia; el projecte de Mo-
rella, el Matarranya i la Terra
Alta, ‘Tres Territoris, una
mateixa terra’; o la reactiva-
ció del consorci de la Ruta
dels Tres Reis’, entre Alcan-
yís, Morella i Tortosa, han de
tenir continuïtat i el suport
necessari des de les institu-

cions d’una banda i de l’altra
de la frontera del riu Sénia.

EN MOLTS CASOS, l’anti-
catalanisme que ha alimen-
tat el PP també ha fet que les
Terres de l’Ebre hagin volgut
desconnectar-se de les terres
germanes de més al sud. La
possible arribada de l’exal-
calde de Morella, Ximo Puig,
a la presidència de la Gene-
ralitat Valenciana, hauria de
servir per apropar aquests
territoris. Una manera de co-
mençar seria permetre l’e-
missió lliure dels canals
catalans al País Valencià, així
com reobrir una televisió
pública i en valencià.
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EN LA PEL·LÍCULA ‘CAMP DE SOMNIS’, Kevin
Costner és un granger que viu al mig del no-res a Iowa
intentant guanyar-se la vida cultivant panís en una d’a-
quelles granges enormes lluny de les ciutats que sovint
veiem a les pel·lícules de Hollywood. Un dia sent una
veu dient-li que ha de construir un camp de baseball,
per un motiu estrany i poc esperat. Literalment, la veu
li diu “Si el construeixes, ells vindran”, i efectivament
això és el que li passa... sense voler explicar-vos gaire
com acaba la pel·lícula, per no fer un ‘spoiler’.

BÉ, AQUESTA FRASE podríem aplicar-la a moltes
coses en la vida. Tornant al nostre tema mensual,
també;  hem de fer una ciutat basada només en com
ens movem ara, o cal pensar en el futur i construir la
ciutat que volem? Sovint sentim: “Pels pocs ciclistes
que sou, ja està bé la ciutat amb les infraestructures
que tenim”. Però això ja ens va bé, o volem realment
anar de cara a ciutats més sostenibles, més amables, i

més sanes, amb els beneficis evidents que comporten
per a tothom? Sí és així, cal pensar més allà. En lloc de
quedar-nos tal com estem, si “construïm” -o actuem-
veurem com sí que és veritat. La gent vindrà i usarà les
infraestructures noves. Vull dir tota aquella gent que
ara per ara no utilitza la bicicleta com a mitjà per mou-
re’s dins de les ciutats pels diferents problemes o te-
mors que noten. 

ELS CICLISTES que sempre hem anat en bici conti-
nuarem usant-la, sigui com sigui la ciutat, però cal fer
una aposta per promoure i animar a tots aquells usua-
ris “en espera”, perquè també agafin la bicicleta. 

CAL FER els carrils bicis i aparcaments apropiats, i
buscar la manera d’esquivar allò que ara la gent per-
cep com a problemes – per exemple, punts claus on el
carril bici o la Via Verda ha de travessar una carretera o
un carrer important. Cal planificar nous edificis pen-

sant en la gent que vol usar la bicicleta. Cal preparar
els llocs de feina i les escoles per a la gent que hi vulgui
venir en bicicleta. Cal facilitar l’ús de les bicicletes per
a tota aquella gent que de moment no ho té clar del tot.

I MIRANT A FORA de Tortosa i Roquetes, si aprofi-
tem de veritat totes les possibilitats que les nostres ciu-
tats tenen, també la gent hi vindria – i falta que ens fa
per a ajudar les economies locals! Estem al mig de tot
físicament -de les Terres de l’Ebre, entre mar i mun-
tanya, al mig de la Via Verda. Fent unes infraestructures
publiques valentes i animant el sector privat, podríem
estar al mig de veritat com a punt de referència del tu-
risme modern –rural, ecològic, sostenible, de qualitat.
Si les construïm, ells vindran!

BRIAN CUTTS
membre del col·lectiu Me Moc en Bici.

CARTES AL DIRECTOR

Mirem al futur?

Les cartes adreçades a la bústia han de portar les dades personals dels seus autors: noms, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no

superin les quinze línies o els vuit-cents caràcters d’extensió. COP D’ULL es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos

s’han d’adreçar a cartes@uncopdull.com

DARRERAMENT s'aprecia,
gràcies a la transparència de
l'aigua,  el poc cabal que duu
l'Ebre al seu pas per Tortosa.
Tot passejant pel Pont Roig li
veus el fons a tot l'ample de
riu, amb els llissals i les al-
gues. M'agradaria saber cap a
on apunta el fet, perquè in-

tuixo que això només és l'inici
d'un canvi cap a un riuet
d'una categoria inferior.

MILLOR que no!

ALONS NAVARRO, 
veí de Tortosa.

Una nova illa davant de Tortosa?

TOTS AQUELLS QUE sou
pares i mares sabreu que
acaba de sortir la llista de pun-
tuació definitiva per a la
preinscripció a educació; en
concret, volem referir-nos a
infantil de segon cicle. A causa
de l’elevada preinscripció a
certes escoles públiques,
molts de xiquets i xiquetes
s’han quedat fora de l’escola
que tenen davant o molt prop
de casa, i s’al·lega, com a
motiu, que Tortosa és zona
única.

CONCRETAMENT, parlem
de les escoles de Sant Llàtzer i

del Temple. Tenint dues esco-
les al barri, hem de marxar a
l’altra punta de Tortosa i no
podem fer res al respecte?.
Qui se’n farà càrrec del trans-
port, del menjador? Tindrem
dret a beques?

ELS PARES I MARES afec-
tats i afectades per aquesta si-
tuació estem indignats i ens
sentim impotents de no poder
fer res per millorar la situació.
Que el mètode d’Ensenya-
ment per assignar escola, a
Tortosa, sigui per zona única
no ens ha ajudat gaire. No
tens cap avantatge per ser de

la zona, encara que visquis al
costat. Llavors, per què es fan
portes obertes a les escoles,
per què emplenem una sol·li-
citud de preferències? Per què
hem d’escollir alguna cosa
que al final és escollida pels
altres? Hi ha dret a això? A
Tortosa, zona única, sembla
que sí.

PARES I MARES DEL
TEMPLE (Tortosa).

Per què no puc portar el meu fill/a 
a l’escola del barri?

LA CIUTAT DE TORTOSA ha anat canviant al llarg
dels anys, igual que el comportament dels individus
que hi viuen, tot i que afectant-los de diferent manera
a cadascun d’ells. En una altra època, els membres de
les societats, com Tortosa, percebien a les persones
amb discapacitat com a monstres, com a éssers es-
tranys i sorprenents. Actualment, les coses han canviat
aquests “monstres” han desaparegut, no perquè no
existeixin, sinó perquè han deixat de ser una atracció;
però per una altra banda no ha canviat perquè la so-
cietat segueix sent l’encarregada de construir i fer créi-
xer aquesta diferencia.

AIXÒ HO PODEM VEURE perfectament a la nostra
ciutat, en la qual trobem una gran diversitat de ba-
rreres arquitectòniques que no permeten que la per-
sona amb discapacitat pugui participar en la societat
com a ciutadà de ple dret, començant des de el gran

nombre de borreres estretes que té Tortosa (de menys
de 50 cm) i acabant per pocs semàfors per a invi-
dents.

DES DEL MEU PUNT DE VISTA, és la ciutat en si i
el sistema que hi ha al darrera el que ens ve imposat,
el que ens porta a crear aquestes desigualtats i dife-
rències entre els tortosins i ha estigmatitzar aquelles
persones que són imperfectes dintre d’una ciutat de
perfectes.

LA CIUTAT DE TORTOSA, puc dir que no esta or-
ganitzada, ni orientada per a les persones amb dis-
capacitat, de manera que entenc que aquesta
responsabilitat recau en l’acció col·lectiva de la co-
munitat, ja que la discapacitat neix arrel d’un conjunt
de condicions fonamentades i creades per l’entorn
social, no és un tret individual.

AIXÍ DONCS, si podem viure amb les nostres limita-
cions perquè Tortosa s’adapta a aquestes, també podria
eliminar la discapacitat si s’ho proposés, mitjançant
una cultura més inclusiva i integradora. És a dir, facili-
tar-los la participació dintre de la ciutat ajudant-los a
desenvolupar unes capacitats per poder desenvolupar
unes activitats. Per aconseguir això, primerament hau-
ríem de prendre consciència de les nostres capacitats i
limitacions, per tal d’arribar a entendre als altres i
poder posar-nos en la seva pell.

MERCÈ FORCADA LLEIXÀ,
veïna de Tortosa.

El lloc de la diversitat funcional
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El sindicat CATAC-CTS, la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de Tortosa, el sindicat d’ensen-
yament USTEC-STEs, així com
altres entitats de caràcter social
de la ciutat estan recollint sig-
natures per tal de presentar
una moció popular a l’Ajunta-
ment de Tortosa per reclamar la
millora de l’accessibilitat a
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta (HTVC). La delegada
del sindicat CATAC-CTS, Cinta
Sarroca, ha explicat que la idea
original era recollir signatures
només dels veïns de Tortosa
però que els usuaris d’altres
poblacions del territori també
han volgut sumar-se i que l’a-
llau de signatures està sent
força destacada. 
La moció reclama unes escales
mecàniques o un ascensor des
del centre de Tortosa fins al
centre hospitalari, un canvi de
trajecte de les línies de bus que
permeti l’accés directe a l’hos-
pital des de les pedanies i ba-
rris de Tortosa i l’habilitació
d’un aparcament adequat. Des
de la Federació d’Associacions

de Veïns de Tortosa han recor-
dat que la demanda de la cons-
trucció d’unes escales
mecàniques o un ascensor ve
de temps enrere i que després
que es descartés la construcció
del nou hospital al barri de Fe-
rreries, la Federació va tornar a
reclamar la seva construcció.
Per la seva part, el president de
l’Associació de Veïns del Cen-

tre-Nucli Històric de Tortosa,
Josep Baubí, va reclamar als
partits que han promès que mi-
lloraran l’accessibilitat a l’hos-
pital, que les seves paraules es
converteixen en realitats.
La moció popular que reclama
la millora de l’accessibilitat a
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta es presentarà al ple de
l’Ajuntament de Tortosa el pro-

per  mes de setembre. Fins ales-
hores es continuaran recollint
signatures de suport.  

T
TORTOSA

Millores en l’accés a l’hospital
El sindicat CATAC-CTS i la Federació de Veïns recullen

signatures per reclamar la millora de l’accessibilitat 
Demanen la construcció d’unes escales mecàniques o

un ascensor, així com un aparcament adequat pels usuaris

[ ] Una imatge de la compareixença dels representants de CATAC-CTS a l’HTVC. // FOTO: CLAUDIO ENA.

Les escales de
l’hospital, tema
de campanya

La millora de l’accessibilitat
a l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta va ser un dels
temes de la campanya elec-
toral per les municipals d’a-
quest 2015 a la ciutat. El
candidat de CiU, Ferran Bel,
va reconèixer que un nou
accés al centre sanitari és
necessari i es va mostrar
partidari de fer un ascensor
i també buscar, junt amb
l’Institut Català de la Salut,
una solució per millorar l’a-
parcament a l’Hospital. Des
del PSC, el candidat socia-
lista Enric Roig, va defensar
la construcció d’unes escales
mecàniques i també la mi-
llora de l’aparcament. El
candidat d’ERC, Josep Mon-
clú, també va remarcar que
la millora dels accessos a l’-
Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta amb mitjans mecà-
nics és prioritari alhora que
va remarcar la necessitat
que el centre sanitari torne a
funcionar com abans de les
retallades realitzades pel go-
vern català. El candidat de
Movem Tortosa, també es va
mostrar partidari d’intentar
millorar els accessos i també
treballar per revertir les re-
tallades que ha patit l’hospi-
tal en els últims anys. Des
del PP,   Xavier Dalmau, però
també el candidat de Plata-
forma per Catalunya, Jordi
Casanova es van mostrar
partidaris d’accesos mecà-
nics, sempre en coordinació
amb la millora de l’aparca-
ment per la gent mentre que
vé de fora la ciutat.  C.B.

Cinta Bonet
TORTOSA

SOCIAL

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

OBERTURA DE CARRERS AL TEMPLE
AQUEST MES DE MAIG, el carrer
Ferran Arasa, al barri del Temple de Tor-
tosa, va quedar obert al trànsit després
de finalitzar el gruix de les obres d’ur-
banització integral, que ha dut a terme
la Junta de Compensació del Pla Parcial
Temple Sud. Aquest vial, que connecta
la plaça del Mil·lenari amb la Comissaria
dels Mossos i la Rambla Ferran d’Aragó,

incorpora ara un carril bici i una àmplia
zona enjardinada. També es va obrir a
la circulació el camí del Mig, en el tram
que connecta el pont del Mi·lenari amb
el Grup el Temple. L’Ajuntament ha am-
pliat i millorat aquesta via de comunica-
ció, amb l’habilitació de dos carrils de
circulació per a vehicles i un per a carril
bici, i la instal·lació d’enllumenat. C.B
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El ple ordinari de l’Ajuntament
de Tortosa del passat mes de
maig va aprovar la modificació
puntual del POUM que ha de
permetre desafectar les finques
que estaven incloses en l’antic
traçat de la variant de la C-12
que creuava el Canalet de Jesús
i també el terme de Vinallop. En
total són prop de 300 les finques
que es desafectaran després
que la Generalitat hagi aprovat
un nou traçat que inclou el so-
terrament de la carretera al seu
pas pel barri de Ferreries de Tor-
tosa. L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va afirmar que aquesta re-
gularització és un dels seus
compromisos amb els veïns
afectats que ara no només po-
dran tornar a demanar permi-

sos d’obres sinó també vendre
les seves finques sense cap tipus
de càrrega.
Una representació dels veïns,
que en el seu moment van cons-
tituir la plataforma "Salvem lo
Canalet", van assistir al ple de
l’Ajuntament en què es va apro-
var aquest acord mentre que  el
president en funcions de l'EMD
de Jesús i regidor, Pere Panisello,
va recordar els anys de lluita per
a la consecució d'un traçat que
no trinxés el poble de Jesús.
El nou projecte aprovat pel go-
vern català preveu una inversió
de 106,5 milions d’euros i diver-
sos tipus d’intervenció en un
tram de 6’5 quilòmentres entre
Vinallop i Jesús. El conseller de
Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, va defensar que aquest era
un projecte consensuat i que
permetria fer de Tortosa una
ciutat més amable .  

Mora deixa la presidència de la Cambra
ECONOMIA

José Luis Mora va presentar la seva dimissió com a
president de la Cambra de Comerç per “motius personals”

José Maria Chavarria assumeix la presidència amb el
repte d’apostar pel territori i la internacionalització

José Luis Mora va presentar la
seva dimissió com a president
de la Cambra de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tortosa per
motius “purament personals”,
després d’ocupar el càrrec du-
rant nou anys. Així les coses,
l’ens cameral va celebrar un ple
extraordinari per nombrar el
nou president, càrrec que assu-
mirà José Maria Chavarria, fins
ara vicepresident primer. Cha-

varria arriba al càrrec amb el
repte d'apostar pel territori i
d'internacionalitzar les seves
empreses. El nou president va
detallar que a les Terres de l'E-
bre hi ha moltes petites i mitja-
nes empreses que no han
exportat mai i que cal ajudar-les
a sortir fora del país. En aquest
sentit, Chavarria va dir que la
Cambra s'ha especialitzat en
l'Àfrica central però també en
altres països i va defensar que és
una bona manera de sortir i ser
competitius. Per la seva part,
Mora va afirmar haver-se sentit

molt a gust durant la seva presi-
dència i va assegurar haver
rebut molt més d’allò que ha
donat. El dimitit president de la
Cambra de Comerç de Tortosa
va remarcar que marxa “tran-
quil” i que deixa un equip tècnic
de professionals que asseguren
la continuïtat de la Cambra. Du-
rant la seva presidència, s’ha or-
ganitzat el centenari de l’ens
cameral, s’ha consolidat l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial,
s’han endegat d’activitats com
“Tortosa de Tapes” i també pro-
grames d’internacionalització. 

Cinta Bonet
TORTOSA

TORTOSA 

Desafecten les finques
afectades per la C-12

URBANISME

L’Eix de l’Ebre al seu pas pel barri de Ferreries de Tortosa. 

// FOTO: ACN

Cinta Bonet
TORTOSA

Móra i Chavarria després del ple extraordinari on es va oficialitzar el relleu

a la presidència de l’ens cameral. // FOTO: CAMBRA DE COMERÇ
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B
BAIX EBRE

LA CUINA TÍPICA DEL DELTA

EBRETERRA, el Centre d’Inspiració
Turística de Deltebre, juntament amb
l’Associació de dones de La Cava, impar-
tiran el curs gastronòmic La cuina típica
del Delta, a partir del llibre que va pu-
blicar aquesta entitat, ara fa tres anys,
anomenat “La cuina del Delta de l’E-
bre”. I és que aquest receptari va rebre
el Premi Gourmand, un reconeixement

mundial a nivell de cuina mediterrània.
La presidenta de l’Associació de dones
de La Cava, Maximina Saborido, ha re-
marcat que l’objectiu principal del curs
és donar a conèixer les tradicions culi-
nàries del Delta i no perdre les arrels
gastronòmiques del territori. El curs s’i-
niciarà a finals de juny i tindrà una du-
rada de 20 sessions. M.A.

La Cooperativa de l'Aldea
podrà evitar la liquidació des-
prés que el jutge del Mercantil
de Tarragona li hagi reconegut,
in extremis, la possibilitat d'a-
collir-se a la llei concursal ante-
rior, que només exigeix el 50%
d'adhesions per superar el con-
veni amb els creditors. L'enti-
tat, que reconeix haver-se
quedat per sota del 60% quan
l'actual norma, de setembre de
2014, exigeix el 65%, va presen-
tar les adhesions al jutjat el pas-
sat 27 de maig. La seva
presidenta, Montserrat Llosa,
considera un "miracle" el des-
enllaç, després que entitats
bancàries i una part important
dels impositors s'hagin negat a
firmar. Així, la Cooperativa po-
dria posar en pràctica el seu pla
de viabilitat per retornar els 5,2
milions de deute ordinari en
deu o en quinze anys, en funció
de l'opció triada pels creditors.
La gran majoria dels prop del
60% de creditors del deute or-
dinari de 5,2 milions s'han ad-
herit a l'opció B: la que preveu
el retorn de tots els diners en
un termini de quinze anys, in-

cloent tres de carència, prèvia
capitalització del deute. La
resta, les entitats bancàries i els
impositors que no han volgut
subscriure el conveni, s'adheri-
ran automàticament a l'opció
A: el retorn a deu anys amb un
50% de quitança. La decisió de-
finitiva, però, està en mans del
jutge del Mercantil de Tarra-
gona, que dins dels pròxims
deu dies ha de validar les adhe-
sions presentades. Hi haurà
també un termini addicional de
cinc dies per oposar-s'hi.

Els crítics s’obren al diàleg
L'Associació d'Afectats per la
secció de crèdit de la Coopera-
tiva de l'Aldea ha obert la porta
a dialogar amb l'entitat per
poder recuperar els estalvis
dels impositors, un cop la junta
rectora ha presentat les adhe-
sions que li haurien de perme-
tre superar el conveni
concursal. Els socis crítics,
molts dels quals han rebutjat
donar suport al conveni, consi-
deren ara acceptar l'oferiment
d'última hora de la junta rec-

tora de poder afegir-se igual-
ment a l'opció B del pla de via-
bilitat, més llarga però sense
quitances, per recuperar els es-
talvis. Tot i això, el president de
l'Associació, Jordi Gas, ha
anunciat que mantindran les
accions judicials obertes per re-
clamar indemnitzacions als que
considera responsables de la
fallida de l'entitat i el bloqueig
dels estalvis. En aquests mo-
ments, encara queden 4,5 mi-
lions d'euros de més de 300
impositors.  

La Cooperativa de l’Aldea esquiva la
liquidació en l’últim moment

ECONOMIA

L’entitat s’acull a la llei concursal anterior i
només necessita la meitat dels suports

Els socis crítics obren la porta a dialogar
amb la junta per recuperar els estalvis

Montserrat Llosa amb membres del consell rector. // FOTO: ACN

Cinta Bonet
L’ALDEA

La plataforma Trens Dignes
ha demanat al Consell Eco-
nòmic i Social de les Terres
de l'Ebre que sigui l'ens mit-
jancer per convocar la taula
de partits polítics per impul-
sar les millores ferroviàries
al territori. Després de la in-
tervenció de l'entitat a la Co-
missió de Territori i
Sostenibilitat al Parlament,
la plataforma creu que cal
posar fil a l'agulla per tra-
duir l'acord en fets i han tro-
bat la receptivitat de l'ens
que convocarà les forma-
cions polítiques després de
les eleccions municipals.  La

portaveu de la Plataforma
Trens Dignes, Montse Cas-
tellà, també ha explicat que
ja s’han iniciat contactes per
reunir-se a Madrid amb re-
presentants del ministeri de
Foment per tractar especial-
ment l’aturada d’un tren
d’alta velocitat a l’estació de
trens de l’Aldea en una
franja horària útil per a l’u-
suari o, pel que fa a infraes-
tructures, la finalització de la
doble via entre Vandellòs-
Tarragona. La Plataforma
també ha recordat que fa
més d’un any que espera
una trobada amb el conse-
ller de Territori i Sostenibili-
tat, Santi Vila. Així, i tot i que
hi ha demandes a llarg ter-
mini, Trens Dignes confia
que abans de l'estiu es pu-
guin desencallar algunes
mesures com l'arribada d'al-
gun comboi de les rodalies
del Camp de Tarragona fins
a l'Ebre o el sistema d’inte-
gració tarifària. C.B.

MOBILITAT

Trens Dignes
confia millores
al servei abans
de l’estiu

El Consell 
Econòmic i Social
convocarà una
taula de partits per
impulsar millores
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La Festa del Mercat a la Plaça
d’Amposta que es va celebrar el
passat mes de maig va generar a
la ciutat 1’8 milions d’euros de
volum de negoci. Així ho va
donar a conèixer la regidoria de
Cultura i Festes de l’Ajuntament
un cop tancades les activitats i
processades les dades econòmi-
ques que han proporcionat co-
merciants i restauradors, i també
l’assistència als espectacles. Pel
que fa als espectacles, el que va
tenir més assistència de públic va
ser el musical “Fum de cali-
quenyo” amb 1.500 assistents, se-
guida del cabaret Ampolino i Les
varietés. L’alcalde en funcions
d’Amposta, Manel Ferré, va des-
tacar com una inversió de 60.000
euros de pressupost per a la
Festa, ha tingut un gran retorn
per a la ciutat. Ara bé, en aquesta
setena edició el gran protago-
nista ha estat el pont penjant, del
qual durant tot el 2015 se’n cele-
bra la col·locació de la primera
pedra. Un dels actes més desta-
cats va ser el de la cloenda de la

festa gràcies a l’espectacle “El
batec del pont” ideat per l’Escola
de Teatre i Circ d’Amposta, i al
qual hi van assistir unes 3.000
persones. Pel que fa la restaura-
ció, es van servir fins a 525
menús de les Jornades Gastronò-
miques de la Festa del Mercat. 

A
AMPOSTA

500.000 EUROS PER MILLORAR ESPAIS URBANS
LA DIPUTACIÓ de Tarragona desti-
narà 500.000 euros a l'Ajuntament
d'Amposta per a millores en infraes-
tructures del municipi. Així ho estableix
el conveni de col·laboració que van sig-
nat el president de la Diputació, Josep
Poblet, i l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, a principis de maig. L’equip de
govern de CiU voldria destinar aquesta

aportació econòmica, d'una banda, a la
rehabilitació de la xemeneia del Molí
Adell i a la millora del seu entorn, i de
l'altra, al tancament perimetral de les
pistes cobertes de la zona esportiva.
Pel que fa a la primera actuació, cal des-
tacar que la xemeneia del Molí Adell,
declarada bé cultural d'interès local,
forma part d'un conjunt de molins del

segle XX. L'adequació del seu entorn
completaria les tasques de restauració
i conservació en un indret que ha estat
tradicionalment destinat al lleure i l'es-
barjo. Pel que fa a la segona actuació,
el tancament perimetral de les pistes
poliesportives permetrà transformar-
les en recintes tancats i es podran uti-
litzar durant tot l'any. C.B.

La Festa del Mercat a la Plaça genera
1’8 milions de volum de negoci
El centenari del pont penjant van centrar la celebració

de la setena edició de la festa, que va mobilitzar 800 veïns  
Aquest any també es va estrenar el musical “Fum de

Caliquenyo”, produït íntegrament per veïns d’Amposta

Més de 800
veïns es
mobilitzen

Cinta Bonet
AMPOSTA

La Festa del Mercat a la
Plaça va mobilitzar uns 800
veïns d’Amposta. El consis-
tori assegura que, enguany,
ha tingut problemes per
ubicar les entre 70 i 100 pa-
rades que van ocupar
aquest espai, doblant la fi-
lera habitual situada al ca-
rrer de Sant Joan. 
Alguns dels espectacles ja
tradicionals que ofereix la
festa, com el cabaret Ampo-
lino, que va arribar als cinc
anys de representacions, es
va afgegir també a la com-
memoració del centenari
del pont penjant. "La pri-
mera pedra" era el títol de
l'espectacle còmic de teatre
musical, dirigit per Joan
Guijarro. En aquesta setena
edició, la festa del Mercat a
la Plaça va estrenar també
un nou espectacle musical,
“Fum de Caliquenyo”, pro-
duït íntegrament per veïns
d'Amposta. D'altra banda,
van continuar les sarsueles,
els "Vermouth danzats",
jotes, els espectacles de va-
rietats i diversos balls, amb
demostracions i tallers in-
closos. També el circ va tenir
el seu protagonisme, amb la
recreació de l'arribada
d'una companyia a principis
de segle XX a la ciutat i l'ac-
tuació a la plaça del Castell. 
Un altre dels espais centrals
de la festa van ser les set ta-
vernes d'època. 

FESTES

Cinta Bonet
AMPOSTA

Homenatge a l’alcalde Joan Palau

El centenari del pont penjant
d’Amposta va centrar la se-
tena edició de la Festa al
Mercat a la Plaça a Amposta.
El dia de l’obertura oficial de
la festa, un actor interpretant
a Eugenio Ribera, l’enginyer
que va fer el projecte, en va
explicar els detalls de la seva

singular construcció en
aquella època. Tot seguit es
va realitzar un acte d’home-
natge a la posada de la pri-
mera pedra del pont l’any
1915 i també a l’alcalde Joan
Palau, impulsor i artífex de
que Amposta aconseguís
tenir un pont sobre l’Ebre.  

Un dels moments de la setena edició de la Festa al Mercat a la Plaça d’Amposta. / Foto: MANEL CAPELL

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Les Terres de l'Ebre tindran un
total de cinc representants en el
nou secretariat nacional de
l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC), després de les eleccions
que es van celebrar el passat 9
de maig. El roquetenc Josep Sa-
baté va assolir la desena posició
en els comicis interns, amb un
total de 2.326 vots. Per la seua
banda, l'ampostí Hadar Ayxan-
dri va obtenir el lloc catorzè a
les eleccions al secretariat de

l'ANC, amb 2.304 vots. Els altres
tres membres ebrencs del se-
cretariat de l'ANC són desig-
nats per representació
territorial: Joan Gonzàlez (Del-
tebre), Irene Negre (L'Aldea) i
Dora Cervelló (Flix). Per la seua
banda, Jordi Sánchez ha pres el
relleu de Carme Forcadell al
capdavant de l’Assemblea Na-
ciona Catalana. Sánchez va
rebre el suport dels dos terços
dels membres, desbancant així
l'altra candidata a la presidèn-
cia, l'editora Liz Castro. La nova
vicepresidenta de l'ANC és
Rosa Alentorn, mentre que els

càrrecs de secretari i tresorera
són per Jordi Vilarasau i Núria
Guillaume. Sànchez va assen-
yalar que la seva elecció "és tot
un repte" i que focalitzarà l'in-
terès perquè el full de ruta se-
gueixi sent mobilitzar la
societat i que el projecte cap a
la independència "tingui èxit".
La fins aleshores presidenta de
l'ANC, la xertolina Carme For-
cadell, va dir que se n'anava
"contenta"  per la feina feta i
perquè hi ha persones “molt
preparades· que portaran al
poble català a construir una re-
pública lliure i sobirana. 

AMPOSTA 

L’ara alcalde en funcions d'Am-
posta, Manel Ferré, va assenyalar
l'anterior govern tripartit -PSC,
ERC i ICV- de l’Ajuntament de
Reus com a responsables del cas
Innova i va defensar la gestió de
l'Hospital Comarcal i la Funda-
ció de Serveis Socials del Mont-
sià (Fussmont) per part de
Sagessa després de l'escorcoll
ordenat el passat 28 d’abril pel
jutge número 3 de Reus, primer
a l’Hospital Comarcal i després
a l’Ajuntament. Els agents de la
Guàrdia Civil van endur-se de
l'Ajuntament contractes, factu-
res i actes, d'entre 2007 i 2014,
tant del Consell d'Administració
com del patronat de la Fussmont
que no haurien trobat a l'Hospi-
tal. També s'haurien endut les

auditories i van clonar el disc dur
de l'ordinador on es trobaven les
factures del centre sanitari.
Acompanyat de regidors del seu
equip de govern, de membres
de la seva candidatura, i de l’e-
xalcalde d’Amposta, Joan Maria
Roig, Ferré va manifestar “abso-
lut respecte” davant l’actuació
judicial i la seva màxima col·la-
boració fins que finalitzés la in-
vestigació al voltant del cas
Innova. Ara bé, va negar qualse-
vol responsabilitat tot destacant
que allò que s’investiga són fets
“d’èpoques anteriors”. El cas In-
nova acumula més de 50 impu-
tats i deu peces separades
referents a una suposada trama
de contractacions fraudulentes i
irregularitats en la gestió que
van més enllà de la construcció
del centre hospitalari Sant Joan
de Reus. Una d'elles està dedi-
cada a Sagessa. 

C.Bonet
AMPOSTA

La responsabilitat del
cas Innova, a Reus

Hadar Ayxandri, nou membre de l’ANC. // FOTO: CANAL 21 EBRE

L’ampostí Hadar Ayxandri  , nou membre del
secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana

SOCIAL

Gustau Moreno
AMPOSTA

Ferré acompanyat de l’equip de govern de CiU. // FOTO: M.V.

SOCIAL
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M
MONTSIÀ

CARRETERA FRONTERERA
LA DIPUTACIÓ de Tarragona assu-
mirà la titularitat de dos trams de carre-
tera al terme municipal de la Sénia
fronterers amb el País Valencià que, fins
aquests moments, no tenien cap admi-
nistració al seu càrrec i presentaven
greus problemes de manteniment. Es
tracta del tram de la CV-100, a la seva
sortida de la Sénia per l'avinguda País

Valencià i fins el pont de les Cases del
Riu, així com del de la CV-105, entre la
sortida del municipi per la carretera de
Benifassà i el pont de Malany. L'alcal-
dessa en funcions de la Sénia, Pilar Ba-
llester, i el de Rossell, Evaristo Martí, van
rubricat l'acord que posa solució a una
reivindicació històrica de tots dos muni-
cipis. C.B.

L’alcalde de la Galera, Ramon
Muñoz, ha afirmat que la se-
gona fase de les obres del ba-
rranc serà un dels principals
objectius del seu govern per al
proper mandat. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Muñoz
va remarcar que les obres de la
primera fase han començat,
després de quatre anys de ne-
gociacions amb l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) i altres adminis-
tracions. De la mateixa manera,
l’alcalde va negar que l’Ajunta-
ment haja perdut cap subven-
ció, tal i com va denunciar la
candidata d’Esquerra, Ester
Martí. Muñoz va replicar les

crítiques de Martí, tot recordant
que ella no va traure ni una
pedra del barranc durant els vuit
anys que va ocupar l’alcaldia.
Les cases del barranc es van es-
fondrar parcialment al març del
2013, tot i que la problemàtica
s’arrossegava des dels aiguats
de l’octubre del 2000. El pro-
jecte per reforçar les cases del
barranc de la Galera es va de-
sencallar al desembre del 2014.
El finançament total per la pri-
mera fase és de gairebé 400.000
euros, que costejaran el govern
de l’Estat, la Generalitat i l’A-
juntament de la Galera. Per la
seua banda, la Diputació va re-
dactar el projecte de construc-
ció del talús de contenció. Així,
Muñoz ha dit que treballaran
per poder fer la segona fase de
les obres del barranc en els
propers quatre anys.

Noves propostes
En aquest nou mandat, Muñoz
també vol millorar els accessos
de la Galera, moderar els im-
postos, potenciar les energies
renovables, donar suport al co-
merç local i a les entitats del
poble, afavorir la pràctica de
l’esport saludable, ampliar la
llar de jubilats, crear un espai
jove i reformar la piscina muni-
cipal. A més, l’alcalde ha afir-
mat que un altra prioritat és
l’aprovació definitiva del nou
pla d’ordenació urbana munici-
pal (POUM), que l’Ajuntament
ha hagut de refer d’acord amb
Urbanisme. 

Comencen les obres per reforçar les cases del
barranc de la Galera, prioritat per l’alcalde 

OBRES

El cost és de gairebé 400.000 euros que finançaran el
govern de l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament

Ramon Muñoz vol iniciar la segona fase de les obres
aquest proper mandat i construir el talús de contenció

Una imatge del barranc de La Galera. FOTO: ACN

Gustau Moreno
LA GALERA

ECONOMIA

El viver d’empreses del Montsià, quan s’esta construint. // FOTO: ACN

El viver d’empreses del Montsià, pràcticament buit

El viver d’empreses del Montsià
està pràcticament buit. Així ho
va denunciar la portaveu d’ERC
a l’Ajuntament de la Galera,
Ester Matí, qui va lamentar la
manca de manteniment de l’e-
quipament i la necessitat de
posar-lo a a ple rendiment. L’al-
calde de la Galera, el conver-
gent, Ramon Muñoz, ha admès
que el viver està infrautilitzat
per la crisi econòmica; però ha
volgut recordar que el govern
anterior del Consell Comarcal
del Montsià va pagar 8.000
euros a l’institut Nóos per un

informe de viabilitat de només
dos fulls. El viver d’empreses de
la Galera va obrir portes al 2012,
després de quatre anys en pro-
jecte i en obres. L’equipament,
de prop de 1.900 metres qua-
drats en dos plantes va costar
2’08 milions d’euros, dels quals
1 milió d’euros provenia del Pla
Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC), 800.000 euros del fons
europeus Feder, així com apor-
tacions de la Diputació de Tarra-
gona i 80.000 euros de l’ens
comarcal. El viver disposa de
tots els serveis i una quinzena
de despatxos ampliables a 20,
que permeten albergar dife-
rents tipus d'activitats empresa-
rials amb l'objectiu de

dinamitzar l'economia de la
zona interior de la comarca del
Montsià. El Consell Comarcal  i
el consorci entre els ajunta-
ments de la Galera i Godall con-
tinua promovent l'equipament
per la ubicació d'empreses. 
D’altra banda, la Diputació de
Tarragona, en el marc del Pla Es
tratègic pel període 2011-2015,
consistent en col·laborar amb
l’activitat econòmica local i per
tal d’establir una xarxa de pro-
moció econòmica, ha concedit
al Consell del Montsià una sub-
venció de 3.000 euros per al
viver, i amb l’objectiu d’establir
una xarxa de vivers d’empreses
del Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre.  

G. Moreno / C. Bonet
LA GALERA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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MONTSIÀ 
TURISME

El ple de l'Ajuntament d'Alca-
nar ha aprovat aquest mes de
maig, amb els únics vots a favor
de l'equip de govern d'Esque-
rra i l'abstenció dels grups de
l'oposició -CiU, PSC i PP-, ha-
bilitar una partida pressupostà-
ria de 15.5629,45 euros per fer
front a les despeses de l'ende-
rrocament dels 32 habitatges
il·legals construïts per la pro-
motora Turov a la urbanització
d’Alcanar Platja. En aquest sen-
tit, els recursos econòmics pro-
cediran d'una modificació de
crèdits per transferència, amb
l'objectiu de donar compliment
a la resolució del jutjat Conten-
ciós Administratiu número 2 de
Tarragona de gener de 2013,

que  reclamava l'inici del proce-
diment per restablir la legalitat
urbanística. El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) va rebutjar fa dos mesos
els recursos presentats per l'A-
juntament i els veïns afectats. 
En la mateixa sessió del ple, la
corporació va desestimar el re-
curs de reposició interposat
pels veïns afectats contra el de-
cret d'alcaldia que certificava
que l'enderroc ha d'anar a cà-
rrec dels propietaris, d'acord
amb la Llei d'Urbanisme. Mal-
grat això, i fruit de la previsió
que sigui l'Ajuntament qui hagi
d'assumir subsidiàriament l'o-
peració per traslladar poste-
riorment el cost als veïns, es va
procedir a habilitar la partida,
amb la qual es licitarà i adjudi-
carà el projecte de demolició
dels dos blocs d’habitatges. 

Gustau Moreno / ACN
ALCANAR

Destinen 15.500 euros
a tombar els 32
apartaments de Turov

La presentació de les jornades del llagostí d’Alcanar. // FOTO: M.V.

Alcanar celebra les IV Jornades del Llagostí

La regidora de Turisme de l’A-
juntament d’Alcanar, Mercè
Fischer, i el representant del
Club Gastronòmic Local, Jesús
Cardona, van presentar oficial-
ment el 27 de maig les IV Jorna-
des Gastronòmiques del
Llagostí, que enguany se cele-
bren del 30 de maig al 28 de
juny. De fet, Fischer va explicar
que la celebració de les jorna-
des aquest mes de juny respon
a la voluntat de l’Ajuntament
d’Alcanar de desestacionalitzar
l’activitat turística, que en

aquesta població es concentra a
l’estiu. Unes jornades gastronò-
miques, per tant, que se sumen
a les que ja es realitzen a la tar-
dor o a l’hivern. “Hem de seguir
treballant en aquesta línia, per
desestacionalitzar l’estiu; és per
això que vam crear diverses jor-
nades, que anem realitzant du-
rant la tardor, hivern i
primavera”, va remarcar Fis-
cher, tot destacant que en
aquesta època el llagostí és
d’una qualitat “excel·lent”.
Llagostins arrebossats amb mel
i coco, pastissets de carbassó i
llagostins, suquet melós de lla-
gostins i bacallà, arròs de llagos-
tins, o croquetes de llagostí, són

només algunes de les propostes
que oferiran els 17 restaurants
d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i
Alcanar-Platja que participen
en aquestes jornades gastronò-
miques. Una important diversi-
tat de menús i de plats creatius,
que combinen la cuina tradicio-
nal amb la cuina moderna, amb
preus d’entre 25 i 35 euros.
De la mateixa manera, la regi-
dora de Turisme d’Alcanar va
aprofitar la presentació de les
jornades gastronòmiques per
remarcar que les dades regis-
trades per l’Oficina Municipal
de Turisme mostren que durant
Setmana Santa es va batre un
rècord de visitants a Alcanar. 

Cinta Bonet
ALCANAR

Els habitatges construïts per la promotora Turov. // FOTO: ACN
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L'Eva i l'Isaac tenen tres fills. El
Roger, el Guillem i la Núria han
arribat a Prat de Comte per re-
tornar aquella il·lusió i vitalitat
perduda amb el perill que pla-
nava sobre l'escola, però que es
resistia a tancar per falta d'alum-
nes. Estratègia mestra i resposta
inesperada. La crida de l'Ajunta-
ment de Prat de Compte per
atreure famílies amb nens per
residir al municipi i gestionar-hi
l'alberg municipal va despertar
l'interès de més de 700 candi-
dats. La de l'Eva Salvadó i l'Isaac
Fibla ha estat l'escollida. Són
professors però amb aquesta
nova aventura fan realitat un
projecte que els rondava des de
feia temps. Els seus fills ja han
començat a anar a l'escola.
Una veïna s'apropa als xiquets
que juguen a les portes de l'Al-
berg Ca la Jepa i comenta, diver-
tida, que els petits es presenten
als veïns que els pregunten com
"els de l'alberg". "Són de Ca la
Jepa", contesta la mare. La veïna
intenta treure als adults la infor-
mació de rigor, destaca que els
petits són molt macos i els desitja
molta sort mentre reprèn el seu
camí. En un poble com Prat de
Comte, o en qualsevol altre de
les Terres de l'Ebre, no hi ha més
evidència d'integració que
aquesta. Tenir un "malnom" és
ser part del municipi, fer poble i
entrar de cap a la comunitat.
Però l'Eva Salvadó i l'Isaac Fibla
només fa dues setmanes que
han arribat a Prat de Comte i ja
se senten a casa. "Ens agrada la
temperatura, l'ambient, els veïns,
hi estem molt a gust. Hem tingut
una acollida molt bona", destaca
l'Isaac. Ells i els seus tres fills, el

Roger, el Guillem i la Núria, han
estat els escollits entre centenars
de candidats per gestionar l'al-
berg municipal. L'Eva i l'Isaac
han guanyat el concurs per a la
concessió d'ús privatiu d'aquest
equipament amb un projecte de
gestió i explotació on calia acre-
ditar la seva solvència econò-
mica, financera i tècnica i
professional. Tenen d'entrada
quatre anys per portar el negoci
per un lloguer de 250 euros al
mes. El consistori els està donant
suport en tot.

Canvi d’imatge
En entrar al casalici de Ca la Jepa
es fa evident que s'han posat fa
dies mans a l'obra, per preparar
una reobertura que ha d'arribar

pels volts de Sant Joan. Pintaran,
hi faran un parell d'obres, reor-
ganitzaran l'espai, adequaran
llits i habitacions. En definitiva,
"canviar-li la cara" amb l'objec-
tiu que aquest nou allotjament
pugui acollir a tothom qui vulgui
descobrir el poble de Prat de
Comte i la resta del territori. Es-
coles, grups, famílies, parelles,
celebracions, esdeveniments de
tot tipus... Com ha apuntat l'Eva,
estan oberts a facilitar i organit-
zar qualsevol proposta. "És un
repte gran, però com hi ha ganes,
ho farem amb molta il·lusió i in-
tentarem tirar-ho endavant el
millor possible", ha dit l'Isaac.
Totes les seves propostes i ser-
veis es poden consultar a la seva
web, www.calajepa.cat. 

T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

TREBALL I FORMACIÓ 
EL CONSELL COMARCAL de la
Terra Alta ha portat el programa Treball
i Formació, una iniciativa del Servei d’O-
cupació de Catalunya amb el cofinança-
ment del Fons Social Europeu. Durant
els darrers sis mesos, 13 persones atu-
rades de tots els pobles de la comarca
han estat treballant en tasques de man-
teniment i de neteja d’espais públics en

els  12 municipis de la Terra Alta. A més
del contracte laboral, han rebut 90
hores de formació amb certificat profes-
sional en tres mòduls d’ofimàtica, a més
d’altres sessions en matèries com la pre-
venció de riscos laborals, emprenedoria,
itineraris de formació o inserció laboral.
El programa també ha inclòs una pros-
pecció empresarial. G.M.

S’instal·la a Prat de Comte la primera família
seleccionada per salvar l’escola del poble

PRAT DE COMTE

L’Eva i l’Isaac són una parella de Tortosa amb tres fills,
Roger, Guillem i Núria, que ja estan vivint a la població

Els nous responsables de l’alberg municipal Ca la Jepa
preveuen reobrir les instal·lacions el proper Sant Joan

Anna Ferràs (ACN)
PRAT DE COMTE

Una altra família podrà 
comercialitzar l’aiguardent

Els tres fills de l'Eva i l'I-
saac ja han començat a
anar a l'escola de Prat de
Comte on, amb ells, hi ha
ara vuit alumnes i en
seran, com a mínim, deu el
curs vinent. Hi acabaran el
curs escolar que van co-
mençar en un col·legi de
Tortosa. No cal dir que el
canvi és extrem, però
també ha estat enorme la
seva capacitat d'adaptació.
Però encara hi ha més. Les

oportunitats no han acabat
a Prat de Comte. Des del 8
de maig, a la pàgina web
de l'Ajuntament es podia
consultar el plec de clàu-
sules per a l'arrendament
del local de l'aiguardent i
la comercialització de l'ai-
guardent "Esperit de
Comte", una marca regis-
trada pel consistori. El ter-
mini per presentar les
ofertes s’esgotava, però,
aquest 29 de maig. 

L’Eva Salvadó i l’Isaac Fibla amb els seus tres fills, el Roger, el Guillem i la Núria, a la porta de l’alberg Ca la Jepa de Prat de Comte. / Foto: ACN
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La vuitena edició de Littera-
rum, la fira d’espectacles litera-
ris de Móra d’Ebre, torna a
recuperar enguany la proposta
anomenada Litterarum Expe-
rience, una oferta turisticolite-
rària que va encetar l’any
passat i que inclou una nit d’a-
llotjament rural de la comarca,
així com l’entrada a cinc espec-
tacles de Litterarum. “Pensem
que la nostra fira, a més de di-
fondre la literatura en llengua
catalana, també pot fer de
motor econòmic i dinamitzar
les Terres de l’Ebre turística-
ment”, ha apuntat el director
de Litterarum i de la Fira del
Llibre Ebrenc de Móra d’Ebre,
Albert Pujol.
De fet, enguany s’ha millorat el
paquet turístic encetat l’any
passat, i Litterarum Experience
ofereix, pel preu de 75 euros
per parella, una nit amb esmor-
zar en un allotjament de tu-

risme rural de la Ribera d’Ebre,
a més les entrades als especta-
cles ‘Vestigis’ de Valer Gisbert;
‘Paper trencat’, de Ramon Cas-
tells; ‘Imitació del foc’, de Josep
R. Cerdà; ‘Els fruits saborosos’,
de Vicens Martín Grup i

Gemma Abrié, i ‘El poeta
Ovidi’, amb Mercè Sampietro,
Eduard Iniesta i Llúcia Vives.
Tots cinc espectacles estan pro-
gramats per al proper dissabte
6 de juny, durant tot el dia.
A banda, enguany també es fa
una difusió més ambiciosa en
l’àmbit nacional d’aquesta
oferta turisticoliterària. Així,
s’han imprès uns 2.000 fullets
informatius i s’han distribuït a
través de l’empresa QUASAR
QLTURA als catorze centres
culturals més importants de
Barcelona, entre els quals hi ha
el Teatre Nacional de Cata-
lunya, el Mercat de les Flors o el
Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona (CCCB). Per
poder gaudir de Litterarum Ex-
perience, totes les persones in-
teressades s’han de posar en
contacte amb l’equip de gestió
de Litterarum, a l’adreça elec-
trònica gestio@litterarum.cat,
abans de dilluns 1 de juny.
La Fira del Llibre Ebrenc està
organitzada pel Centre d’Estu-
dis de la Ribera d’Ebre, l’Ajun-
tament de Móra d’Ebre i
l’Institut Ramon Muntaner. Per
la seua banda, la mostra d’es-
pectacles Litterarum, fira d’es-
pectacles literaris de Móra
d’Ebre, està coorganitzada per
l’Ajuntament morenc i la Insti-
tució de les Lletres Catalanes.

En record d’Ovidi Montllor 
La vuitena edició de Litterarum
se celebrarà el 5, 6 i 7 de juny, i
tornarà a posar en escena gai-
rebé una vintena d’espectacles
basats en la literatura catalana.
Enguany indagarà en la faceta
poètica del valencià Ovidi
Montllor, tot coincidint amb l’e-
femèride dels 20 anys de la seua
mort. En concret, serà ‘El poeta
Ovidi. Poesia no vol dir somiar’,
al qual donen vida de manera
magistral l’actriu Mercè Sam-
pietro, el músic Eduard Iniesta i
la cantant Llúcia Vives, que ex-
ploren diversos poemes inèdits
que Montllor va escriure al llarg
de la seua vida. La primera part

de l’espectacle tindrà la partici-
pació de la seua filla petita, Jana
Montllor, que ha treballat en la
selecció i el recull sobre la ves-
sant poètica del seu pare, con-
juntament amb Jordi Tormo.
A banda, com els darrers anys,
un altre dels espectacles desta-
cats de la fira de Móra d’Ebre va
directament relacionat amb
l’entorn  paisatgístic de Littera-
rum, i en aquest cas és l’espec-
tacle teatral de carrer ‘Vestigis’,
del director ebrenc Valer Gis-
bert, que serà un homenatge al
llibre ‘115 a l’Ebre. El sacrifici de
la lleva del Biberó’, d’Assumpta
Montellà. L’espectacle seguirà
els espais més destacats de la
Batalla de l’Ebre a Móra d’Ebre:
des de la casa noble Montagut
fins al castell de Móra d’Ebre,
després de recórrer diversos in-
drets del municipi.
A més, Litterarum farà més
propers clàssics com Ramon
Llull, Josep Carner, Salvador
Espriu o Jesús Moncada, així
com altres veus crítiques i com-
promeses (Antonina Canye-
lles), a través dels textos que
han inspirat els espectacles
d’enguany. Concretament,
s’han programat divuit especta-
cles de quinze companyies dife-
rents provinents de Catalunya,
les Illes Balears i el País Valen-
cià, i de disciplines artístiques
diverses com són el teatre, el te-
atre de carrer, música, dansa  i
recitals, entre altres.
La inauguració de Litterarum
anirà a càrrec del conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, fet
que corrobora l’aposta de la Ge-
neralitat per aquest certamen.
Es preveu que un centenar de
programadors passin enguany
per Litterarum. Quant a espec-
tadors, la previsió és superar les
3.500 persones que van passar
per les dues fires el 2014. 

Un centenar de 
programadors 
seran a Litterarum
L’organització confia 
que superarà els 3.500 
espectadors del 2014

R
RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

REHABILITARAN L’N-420 ENTRE MÓRA I MARÇÀ

EL MINISTERI DE FOMENT ha
anunciat la licitació del contracte d'o-
bres per rehabilitar el ferm a la carre-
tera N-420, entre Móra d'Ebre, la capital
de la Ribera d'Ebre, i Marçà, al Priorat.
Més  concretament, entre el quilòmetre
820 i el quilòmetre 840 de la via, segons
va publicar el 19 de maig el Butlletí Ofi-
cial de l'Estat (BOE). De fet, es tracta

d’una de les obres llargament reivindi-
cades tant a la Ribera d’Ebre com a les
comarques veïnes de la Terra Alta i el
Priorat, que tenen en la carretera N-420
una de les seues principals vies de co-
municació amb el Camp de Tarragona i
també amb l’Aragó. El pressupost de li-
citació de les obres ascendeix a 8,19 mi-
lions d'euros. Les actuacions que es

preveuen en el projecte constructiu in-
clouen el reciclat del ferm del carril ex-
terior en una profunditat de dotze
centímetres, així com l'afegit de dues
capes de vuit i tres centímetres de mes-
cla bituminosa a tota la plataforma.
També la reposició de la senyalització
horitzontal i l'adaptació dels sistemes
de contenció al nou rasant. G.M.

Móra d’Ebre fusiona turisme i literatura
amb la proposta Litterarum Experience

TURISME

La fira d’espectacles literaris recupera el paquet turístic
que inclou una nit a la Ribera d’Ebre i cinc entrades

Els organitzadors reforcen la difusió de l’oferta turística
i cultural amb una campanya en 14 centres de Barcelona

Una imatge de la presentació de Litterarum i de la Fira del Llibre Ebrenc, el passat 6 de maig a la seu de la Institució 

de les Lletres Catalanes, a Barcelona. // FOTO: PREMSA LITTERARUM.

Gustau Moreno
MÓRA D’EBRE
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Ascó signa el contracte per iniciar
les obres de les piscines i l’alberg

La Funerària Priorat, Ribera i
Terra Alta ha desistit del conten-
ciós administratiu presentat fa
un any contra l'Ajuntament de
Móra la Nova pel concurs que va
adjudicar la construcció del ta-
natori municipal a una altra em-
presa, Funerària Mena. El
consistori va haver de repetir el
procediment, a més de modificar
el planejament urbanístic per
poder posar en funcionament
l'equipament, un cop construït a
l’antic escorxador, arran d'una
altra sentència del jutjat Conten-
ciós Administratiu de Tarragona
fruit d'una denúncia de la ma-
teixa empresa. Finalment, la Fu-

nerària Priorat, Ribera d'Ebre i
Terra Alta ha retirat el recurs pel
concurs, després que li hagi
estat atorgada una llicència per
construir un segon tanatori al
poble.
En un comunicat, l'Ajuntament
de Móra la Nova assegura que
"en cap moment" va "dubtar" a
l'hora d'atorgar la llicència per a
l'empresa, sinó que va haver de
"seguir els tràmits correspo-
nents, com era regular els usos
de crematori i tanatori en els te-
rrenys de titularitat privada, que
fins llavors no ho estaven". Se-
gons addueix l’actual equip de
govern, "històricament" el pla-
nejament només preveia equi-
paments d'aquest tipus de
titularitat pública fins la libera-
lització del sector. Un cop modi-

ficades puntualment les normes
subsidiàries de planejament,
s'ha pogut atorgar el permís.
A finals de març, la Funerària
Mena va poder obrir les portes
del nou tanatori de Móra la

Nova, després de mesos d’entre-
bancs judicials i urbanístics,
arran dels recursos i denúncies
que va interposar l’altra em-
presa que volia gestionar l’equi-
pament. L’alcalde de la població,
Ferran Bladé, va assegurar en tot

moment que en les obres i adju-
dicació del tanatori sempre ha-
vien seguit el procediment
reglat, a partir dels informes dels
serveis tècnics municipals. De
fet, segons Bladé, algun dels par-
tits de l’oposició va ser “impru-
dent” quan van haver qüestionat
el paper de l’Ajuntament en la
polèmica pel tanatori.

A Móra d’Ebre, el 2016
D’altra banda, la veïna Móra
d’Ebre també disposarà al 2016
d’un nou complex funerari pro-
mogut per la Funerària Priorat-
Ribera-Terra Alta, que es
construirà en uns terrenys anne-
xos a l’actual tanatori, propietat
de la mateixa empresa, ubicat al
polígon industrial La Verda-
guera. La inversió serà de

500.000 euros i suposarà la crea-
ció d’un equipament que cons-
tarà de tres serveis: tanatori,
oratori multiconfessional i cre-
matori per a incineració de di-
funts. La parcel·la era propietat
de l’Ajuntament de Móra d’E-
bre, que la va vendre per un im-
port de 110.000 euros. Això
permetrà la construcció del nou
equipament i, al mateix temps,
facilitarà l’ampliació de les ac-
tuals instal·lacions del tanatori.
El nou espai comptarà amb un
centenar de places d’aparca-
ment. Segons va explicar l’al-
calde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol, amb aquesta inversió, el
municipi disposarà d’uns ser-
veis de primer ordre, similars als
que ofereixen ciutats amb més
volum demogràfic.  

El consistori 
recorda que en tot
moment va seguir la
normativa

G.M.
Móra la Nova

RIBERA D’EBRE I PRIORAT 

L'alcalde d'Ascó, Rafel Vidal, i
el representant de l'empresa
adjudicatària, Vías y Construc-
ciones S.A., van signar el passat
15 de maig el contracte per dur
a terme la construcció del nou
complex esportiu, terapèutic i
l'alberg municipal. Tot seguit
tindrà lloc la formalització de
l'acta de replanteig, és a dir, el
darrer acte administratiu abans
de l'inici d'unes obres que
tenen un termini d'execució de
12 mesos. La construcció del
nou complex suposarà la cober-
tura de l'actual piscina munici-
pal amb un sostre retràctil, de
manera que les instal·lacions
podran fer-se servir també du-
rant els mesos de tardor, hivern
i primavera. A banda, el nou
complex integrarà noves
instal·lacions aquàtiques d'ús
lúdic i terapèutic, i un alberg
municipal de 46 llits distribuïts

en quatre habitacions de dife-
rents capacitats.
L’ Ajuntament d’Ascó, a través
de l’entitat pública empresarial
local Ascó Serveis, va adjudicar
a l’empresa Vías y Construccio-
nes S.A. la construcció de les
noves piscines municipals i de
l’alberg, per un import de 2,99
milions d’euros més IVA. En
concret, l’obra constarà d’un
edifici de nova construcció i de
dues plantes, que sumaran
3.615 metres quadrats. La
planta inferior contindrà un
gimnàs, diversos espais tècnics
i un alberg amb capacitat per 46
places, dividits en quatre habi-
tacions de diferents capacitats.
Així, la més petita serà de cinc
places, i la més gran, de 25 pla-
ces, per tal de donar serveis a
grups de diferent tipologia. 
Aquest alberg, que va ser esco-
llit per votació ciutadana en l’e-
dició del 2013 dels anomenats
Pressupostos Participatius,
comptarà també amb una sala
comuna i una bugaderia, i que-

darà comunicat a través d’un
pati interior.
A banda, la planta superior de
l’edifici comptarà amb una
zona d’aigua i hidroteràpia, així
com una cafeteria. Aquesta
planta, que degut al desnivell

del solar quedarà a la mateixa
altura que les piscines actuals,
contindrà un dels aspectes
principals del nou equipament
municipal: una coberta retràctil
que permetrà cobrir i aclimatar
les piscines actuals durant els

mesos de fred, i deixar-les a
l’aire lliure durant els mesos
d’estiu. A més, també es preveu
habilitar zones enjardinades a
l’entorn de l’edifici, així com es-
pais esportius a l’aire lliure i es-
pais de jocs infantils. 

Retiren el contenciós contra l’Ajuntament de
Móra la Nova per les obres del tanatori

EQUIPAMENTS

L’empresa Vías y Construcciones farà els treballs durant
els propers 12 mesos, amb un pressupost de 2,9 milions

La nova piscina tindrà una coberta retràctil que permetrà
utilitzar les instal·lacions totes les estacions de l’any

Una imatge virtual del complex que formaran la nova piscina i l’alberg municipal . FOTO: AJUNTAMENT D’ASCÓ.

Gustau Moreno
ASCÓ
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El centre d’art Lo Pati d’Amposta canvia les
dates del festival sobre els paisatges al cinema

El festival Paisatge Actor ha canviat de
dates i programa vuit pel·lícules, entre les
quals hi ha l’argentina ‘Jauja’ i l’últim film
de Wim Wenders. Lo Pati-Centre d’Art de
les Terres de l’Ebre ja té enllestida la pro-
gramació de la que serà la segnoa edició de
Paisatge Actor, la Mostra Internacional de
Cinema i Paisatge com Actor. Es tracta d’un
minifestival de cinema en què el paisatge,
més enllà d’emmarcar l’acció, és el punt de
partida de la trama o un element determi-
nant en el desenvolupament de l’acció.
Això, en el sentit que la narració es veu
afectada per allò físic o geogràfic que l’en-
volta. Un concepte, el del paisatge, que
lliga amb la pròpia essència del centre d’art
Lo Pati, especialitzat en la creació artística
contemporània a partir del paisatge.
En aquesta segona edició, s’han canviat les
dates del minifestival, del maig al juny,
amb la idea d’ampliar la proposta i fer al-

gunes de les projeccions a l’aire lliure. Així,
una de les pel·lícules que es portaran al
Paisatge Actor serà ‘Jauja’, protagonitzada
per Viggo Mortensen, que es projectarà a la
finca Temps de Terra, en una fórmula sopar
més cinema a l’aire lliure en un paisatge
especial entre Amposta i Freginals.
De l’11 al 14 de juny es projectaran vuit
pel·lícules, quatre d’elles inèdites a les
pantalles comercials- procedents de
França, Argentina, Japó, Irlanda, Geòrgia,
Xile i l’Estat espanyol, de la mà d’autors
premiats i de gran recorregut en festivals
de cinema. Hi ha cinema de ficció, docu-
mental i també animació infantil, i entre les
pel·lícules seleccionades, a més de l’argen-
tina ‘Jauja’, també hi destaca ‘La sal de la
tierra’, de Wim Wenders. Es tracta del do-
cumental que ens apropa a la mirada del
gran fotògraf brasiler Sebastiaö Salgado, i
la seua recerca dels paisatges verges més
espectaculars del planeta, codirigida pel
seu propi fill, Juliano Ribeiro Salgado, i el
famós director alemany, que torna al gè-
nere després de l’exitosa ‘Pina’. És una de

les pel·lícules més fascinants de l’any, es-
trenada a les pantalles comercials i guan-
yadora de diversos premis, entre ells el
premi Cèsar al Millor Documental i el
premi especial del jurat del festival de Can-
nes, a França.
També hi ha l’estrena de la pel·lícula ‘El
tram final’, documental rodat a Deltebre i
guanyador del premi al millor director del
Festival de Màlaga d’aquest 2015.  En
aquest film, Òscar Pérez explica que el
tram final del riu Ebre és l’escenari i reflex
d’una societat que s’enfronta a les crisis
econòmica, social i mediambiental. Així, al
restaurant Los Vascos han de reforçar el
moll de protecció pels temporals, mentre
els caçadors reivindiquen el seu lloc a la
cadena alimentària. La penya Bous Més
que Mai construeixen la plaça, mentre Ma-
nolo porta dos anys sense treballar i ja no
li queda ni atur.
Totes les projeccions tenen un preu únic de
dos euros, excepte la inauguració, que és
gratuïta, i la projecció amb sopar a Temps
de Terra, que costa 20 euros. 

CULTURA

C INFORMACIÓ SATURADA I FUGAÇ

Paisatge Actor, vuit films
CINEMA

L’ESPAPI de Creació Col·lectiva UR-
VIART, ideat per l’arquitecta Cristina
Bestratén i el filòsof Roman Aixendri, i
coordinat per l’Antena Cultural de Tor-
tosa de la URV, ha impulsat una nova
acció al vestíbul del campus de Remo-
lins, ‘Pensa la premsa al Campus’. Era la
cinquena acció d’URVIART, i convidava
la comunitat universitària a reflexionar
sobre la saturació informativa i la fuga-

citat de la informació que rebem les per-
sones. “Constantment ens arriben notí-
cies que són substituïdes per altres de
més noves; les consumim però poques
vegades hi reflexionem o les analitzem”,
apuntava Aixendri. De la mateixa ma-
nera, el responsable de l’acció també es
preguntava si realment entenem allò
que ens expliquen els mitjans, i quins
són els seus veritables objectius.  G.M.

Gustau Moreno
AMPOSTA

Diferents imatges de les pel·lícules seleccionades al festival Paisatge Actor. // FOTO: CEDIDA.

QUAN ESTAVA A PUNTde
morir, el poeta Virgili va dema-
nar al seu entorn més proper
que es cremés la seva obra
magna, ‘L’Eneida’, o això és el
que explica la llegenda. I per
sort per a les generacions futu-
res, el seu amic Lluci Vari i el
mateix emperador August van
trair la seva última voluntat. Ja
al segle XX, Franz Kafka dema-
nava el mateix a Max Brod:
que cremés els seus manus-
crits sense llegir-los. Qui tingui
una mínima noció del que li va
passar un matí en despertar
d’un son inquiet a Gregori
Samsa, sap fins a quin nivell va
arribar la traïdoria de Brod.
Emily Dickinson i Vladimir
Nabokov, pensant que potser
encarregar la tasca a un fami-
liar obtindria el resultat espe-
rat, també ho van intentar,
però ni la germana de la poe-
tessa americana ni la vídua del
rus van resultar més fiables.

ALTRES GENISde la litera-
tura com Bulgákov, Gógol,
Tomas Hardy o Juan Ramón Ji-
ménez també van intentar, en
aquest cas ells mateixos, fer
desaparèixer part de la seva
obra, gairebé sempre obres
primerenques. I així és com
arribem a pensar com n’arri-
ben a ser d’autoexigents, auto-
crítics i autodestructius els
bons escriptors, que no es per-
meten una obra que no sigui
completa, que no arribi a les
altes cotes de perfecció que ells
mateixos s’imposen. No sem-
pre estan equivocats, cal dir-
ho, però havent arribat a
conèixer les penes de Joseph K
o els amors d’Eneas i Dido, el
lector només pot donar gràcies
als amics traïdors que acom-
panyen els genis.  

L’amic traïdor
que necessita
tot geni

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS
Hi destaquen ‘La sal de la tierra’, de Wim

Wenders, i un documental rodat a Deltebre
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Ebrergent, el nou art del territori
Quatre entrevistes a Roser Arquès, Miguel Bustos, Elena Blesa i Rebeca Royo, els quatre creadors guanyadors del certamen

Aturem la mirada en l'Ebrergent 2015 per conèixer els
quatre creadors guanyadors del certa-

men d'enguany. Quatre propos-
tes artístiques fresques i

multidisciplinars, que conflueixen a Lo Pati,el Centre
d'Art de les Terres de l'Ebre, fins el 6 de juny. La convo-
catòria anual d'Art Jove i Emergent de les Terres de l'E-
bre és una proposta conjunta de la Direcció General de

Joventut i Lo Pati d'Amposta. A partir de la tardor s'ini-
ciarà l'exposició itinerant de les obres, amb una clara
intencionalitat divulgativa i donant visibilitat a l'art
ebrenc que neix i vol arrelar al territòri.

-La fotografia per tu sem-
bla vocacional. Explica'ns
com vas decidir que t'hi vo-

lies dedicar.
-”Més que una vocació, forma

part de mi, és la meva eina d'ex-
pressió. No va ser una decisió, més aviat va sorgir
buscant, provant i experimentant, necessitava trobar
una eina per expressar-me, crear el meu petit món. I
la fotografia em va donar tot allò que buscava: imme-
diatesa, creativitat, experimentació i, com no, màgia”.

-Tens un llibre editat sobre les festes a les Terres de
l'Ebre. La teva obra desprèn un aire social. Allò per-
sonal (proper) és social?
-”Sí aquest llibre va ser la meva primera autoedició i
és un projecte creat per al final de curs del Cicle Su-
perior de Fotografia. La majoria de la meva obra és la
recerca d'una identitat, hi ha una necessitat de mos-
trar el meus orígens, el meu entorn, deixant a banda
aquesta part bucòlica que té el Delta i captar l'essèn-
cia del lloc a través de la gent perquè penso que són
els qui realment li donen la identitat. Crec que allò
personal també és social, perquè finalment acabes
construint la teva personalitat, el teu punt de vista a
partir d'aprendre de la gent que t'envolta”.

-La fotografia pot moure consciències?
-”Crec que, a més de moure, en pot generar. La fo-
tografia té el poder de mostrar i crec que això fa que
la gent se n’adoni del que realment passa, i pot por-
tar a moure consciències i també a generar-les. Però
m'agrada pensar que en genera més que pas en
mou, perquè en quant es genera aquesta consciència
el següent pas és passar a l'acció i és el mes interes-
sant, és d'on surten els projectes, ja sigui escrivint,
dibuixant, fent accions al carrer...”

-En época de les xarxes socials, inmediatesa comu-
nicativa i embriagadesa d'imatges... quin plus podeu
aportar els artistes?
-”Bé, jo estic encantada amb les xarxes socials, veig
que són una eina imprescindible per moure la teva
obra i que la gent la pugui conèixer, i on també et

pot sorgir algun encàrrec”.

-Us serveixen aquestes xarxes en la vostra feïna?
-”A mi personalment, moltíssim; a part del que he co-
mentat abans, són una font d'informació increïble i
on cada dia pots aprendre, veure molta fotografia, co-
nèixer altres fotografs, festivals de fotografia, exposi-
cions... I un lloc on també mantenir contacte amb gent
del món de la fotografia i poder compartir experièn-
cies o dubtes”.

-Referents en el món de la fotogràfia?
-”Alberto García-Alix, Cristina García Rodero i Nan
Goldin”.

-Què ha suposat per a tu aquest reconeixement en l'E-
brergent 2015?
-”Doncs una gran alegria i una oportunitat de mostrar
la meva obra a casa i amb un projecte que tracta sobre
el territori; la veritat és que és un petit somni com-
plit”.

-Què li sobra o li manca a l'art ebrenc?
-”Li sobra institució i gent que a base de retallar s n’a-
profita; també li sobren treballadors mal pagats que
no poden exercir bé la seva feina. Li manca respecte,
falta d'interès per la gent creativa del territori, que
n'hi ha molta i de molt bona i no s'els fa gens de cas.
Li manca ajudes per a crear projectes, espais on poder
crear de manera conjunta; li manca visibilitat, fugir
dels museus estipulats i sortir més al carrer. I per aca-
bar i sobretot molt important, li manca futur per als
creadors”.

-Què n'esperes del futur? Somnis.
-”La veritat és que intento no pensar gaire en el futur
perquè, tal i com estan les coses, em poso de mala llet.
Prefereixo viure el present i utilitzar la meva energia
per pensar en projectes nous i lluitar per les injustí-
cies socials, ja sigui fent fotos, sortint al carrer o for-
mant partde moviments socials. Un món on tothom
pugui viure de manera digna i fent allò que els apas-
siona, aquest seria un dels meus somnis”.

-Il.lustrador,dissenyador gràfic. En
quina disciplina et sents més cò-
mode?
-”Il·lustrador”.

-Què tenia d'especial la Pastora?Com va
ser el procés de creació fins arribar al recull

de serigrafies?
-”És una història que tenia ficada al cap des de feia temps. Una
mena de llegenda urbana (més ben dit rural); un personatge amb
una sexualitat ambígua, que a més a més li va tocar viure en un
moment històric advers. Em preguntava per quines experiències
hauria hagut de passar. El punt de partida era posar-me en la pell
del personatge i elaborar una història basada en la Pastora. Pres-
cindint de text. Il·lustrant la història solament amb imatges i dei-
xant al lector la feina d’interpretar aquesta seqüència d’imatges.
A partir d’aquí, els dibuixos originals estàn fets amb monotípia”.

-Què ha suposat per a tu ser un dels guanyadors de l 'Ebrergent
2015?
-”D’entrada, una sorpresa. Em vaig presentar però sense tindre
massa fe. Quan em van dir que m’havien seleccionat em vaig ale-
grar, però a la vegada em sentia una mica intrús dins el context
d’un centre d’art. Em considero un il·lustrador, no pas un artista”.

-En quins altres projectes estàs treballant?
-”Obra gràfica (serigrafia básicament), il·lustracions per encàrrec
i projectes personals. Un d’ells es diu “Humor se escribe con
lapiz”, són acudits dolents dibuixats, que porto fent des de fa un
parell d’anys”.

-Sembla que la il.lustració està vivint un moment dolç. A què
creus que es deu?
-”Al sucre moreno (és broma...). Sona una mica a tòpic, però la
veritat és que crec que en part es deu a la tecnologia. Gràcies a
internet i les xarxes socials, disposem d’una eina de gran utilitat
per difondre i compartir, crear sinergies o espais d’interès comú”.

-Plans de futur artístic...
-”Continuar produïnt obra gràfica, embrutar-me les mans amb
tinta i plenar llibretes de gargots”.

ART   Sílvia Altadill

Espais indecisos’, 
de Roser Arquès 
(Deltebre).

Temàtica: caçadora de
paisatges de l'home.

Miguel Bustos 
(La Sénia)

‘La Pastora’, serigrafia

Rebeca Royo
Elena Blesa Miguel Bustos

Roser Arquès
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PINZELLADES DE TORTOSA    David Jiménez. TÈCNIC DE TURISME

FELIP PEDRELL és un dels personatges il.lustres
mes destacats i internacionals que ha donat la ciutat
de Tortosa. Nat en una ciutat sortida recentment de la
cruenta Primera Guerra Carlina, la seva passio per la
música comença a forjarse en el cor infantil de la ca-
tedral de Tortosa. Allà, sota el paraigua de l’església
tortosina i del seu mestre Joan Antoni Nin, s’inicia en
la música sacra. D’esperit independent i de treball
constant i esforçat, aconsegueix un estil propi i inde-
pendent amb certa predilecció per la música popular,
allunyat de la rígida corrent de la música catalana i la
musica nacional espanyola.

LES PRIMERES OBRES del compositor foren fabrica-
des sota el paraigua de l’esglesia tortosina amb la
composició de misses i cançons. No obstant, l’esperit
emprenedor de Pedrell el portà a Barcelona, on inicià

l’aventura dins el gènere de l’òpera. Era l’any 1868.
Com que a Tortosa no hi havia la infraestructura ne-
cessària per poder representar aquestes peces, el
Liceu se li presentà com una oportunitat d’or. Allí re-
presentarà la seva primera òpera, ‘L’último Abenze-
rragio’, cantada en italià.

L’ANY 1876 viatja a Roma, on començarà la seva im-
mersió dins la música antiga, investigant en els arxius
de la Ciutat Eterna. També viatja a París, on comença
a guanyar-se fama internacional. Aquesta immersió
tenia per objectiu la recuperació del drama líric na-
cional, en sintonia amb les corrents musicals europees
que anaven a finals del segle XIX en aquest sentit. És
l’època dels nacionalismes.

‘ELS PIRINEUS’, l’òpera més ovacionada de Pedrell a

l’estranger ,basada en l’obra de  Víctor Balaguer, va
ser denostada tant per la crítica musical catalana (de-
cantada cap al wagnerisme), com per la espanyola
(més afèrrimament nacionalista). Curiós és tot això, ja
que precisament es l’introductor del wagnerisme per
una banda, i un incansable investigador de la música
nacional espanyola, i de la que fou el principal com-
positor que la va fer ressorgir.

DURANT AQUESTS DIES ja s’esta rodant una pelí-
cula sobre la influència de Wagner en Felip Pedrell.
Enhorabona per la iniciativa; aquesta producció ha de
ser un homenatge a aquest tortosí internacional, geni
de la música del seu temps i heroi incomprès, perquè
li va tocar viure en un temps de mentalitats rígides i
poc avessades a la innovació, com tants i tants talents
durant la història. 

Wagner, Felip Pedrell o l’heroi incomprès

-Estudiant de Belles Arts, estudiant de
filosofia. L'art ens pot ajudar a enten-
dre qui som ?
-”L'art és una qüestió totalment in-
útil, no serveix per a res, no té una fi-
nalitat pràctica. No ens ajuda a obrir
una botella ni a encendre el foc. No
està determinat per un ús específic.

Però precisament aquesta indetermina-
ció pràctica és el que el fa totalment necessari

i útil per a moltes coses, entre altres per entendre què o
qui som. Tot depèn de la persona que interpreti les obres
i el sentit que li doni. L'art té la potencialitat de generar
noves mirades i pensaments sobre nosaltres mateixos, el
món, la societat, la naturalesa, les relacions, la bellesa, l'ab-
surd... sobre qualsevol cosa”.

-L'any passat vas ser la guanyadora de la primera edició
del certamen d'art efímer "A Cel Obert", i ara de l'Ebrer-
gent. Creus que són vàlids premis com aquests?
-”Crec que són especialment vàlids per fomentar l'expe-
riència de l'art a nivell local o territorial. És important des-
centralitzar la cultura i veure que no tot passa a les
capitals. En aquest sentit, són vàlids tant per a productors
com per a receptors. D'una banda l'art esdevé un veí més
i ja no és aquella figura estranya i llunyana que no ente-
nem. Pel que fa als productors, als artistes, representa l'o-
portunitat de treballar en allò que hem escollit i que ens
encanta. Un diploma universitari no acredita a un artista,
sinó que es construeix a base d'obres, premis, concursos,
exposicions, projectes, coneixements...”

-Quines altres fórmules proposaries?
-”Subvencions, beques, ajuts, patrocinadors, més concur-
sos, espais expositius... Sobretot sistemes que fomentin la
producció i difusió artística i que el seu centre d'interès
sigui generar coneixement i sensibilitat de forma constant
a més de contribuir a la professionalització dels artistes”.

-En quina disciplina artística et sents més còmoda?
-”No m'agrada limitar-me ni tancar-me en una disciplina
concreta. Crec que no és la tècnica la que determina l’obra
sinó que és l’obra en sí i les idees que vols transmetre les
que determinen la tècnica adequada”.

-Una petita dissertació sobre la teva obra a l'Ebrergent
2015, si us plau...
-”El meu projecte per a Ebrergent consta de tres collages
fotogràfics que combinen fotografies antigues de l'Arxiu
Comarcal de les Terres de l'Ebre amb fotografies pròpies
i actuals preses més o menys des del mateix punt de vista.
El rerefons conceptual és la reinterpretació del passat des
de la contemporaneïtat, des del nostre present. Dos ins-
tants diferents en el temps es fusionen i creen una imatge
nova i construïda per un efecte òptic. Què signifiquen per
a nosaltres aquests espais? Com els construïm, vivim i re-
cordem? Les fotografies ens donen una idea real de com
són les coses o la veritat està més enllà?”

-Què li sobra o que li manca a l'art ebrenc?
-”Sobrar res. Falten més iniciatives com la de “A Cel
Obert”, més col·laboració per part de les institucions i els
ajuntaments, més facilitats a l'hora de tirar endavant nous
projectes, més infraestructures destinades a l'art, més
pressupost en cultura i una gestió dirigida a noves pràc-
tiques i tallers experimentals, per exemple”.

-Què n'esperes del teu futur artístic?
“Espero simplement poder viure de la meua feina, si és
possible dignament i prop del meu territori. Sense haver
de traslladar-me a l'estranger per sobreviure, ni combinar
la feina a un McDonald's amb els projectes artístics, sense
deutes ni preocupacions per les factures més bàsiques,
sabent que no em faran fora de casa i que si m'entra pin-
tura a l'ull podré anar a l'hospital sense problema, com
tothom. A partir d'aquí tot serà fantàstic”. 

-La teva proposta a l’Ebrer-
gent és una confluència entre
dades teòriques i art, a partir
de l'estudi i observació de l'e-

volució de la indústria a la Sénia.
Entens l'art com a denuncia social?

-”Entenc l’art com a política, entenent la
política com a ética d’allò col·lectiu, com tot gest co-
municatiu. Que el meu missatge és social? Potser sí,
no m’incomoda que s’entengui així”.

-Quines disciplines artístiques empres en aquest pro-
jecte? 
-”Aquest projecte és una instal·lació artística. Quan
parlo d’instal·lació em refereixo a una obra que físi-

cament està configurada per més d’un objecte, però
que tots plegats configuren una única obra”.

- Volies donar una intencionalitat concreta a la teva
obra o senzillament informar i que cadascú arribe a
les seves pròpies conclusions? 
-”Llenço un missatge, que cadascú l’interpreti com
vulgui, jo no puc controlar què entén la gent al da-
vant de la meva peça, però crec que això passa amb
qualsevol tipus de llenguatge, no només en l’artístic”.

-L'art ebrenc ésta vivint un bon moment? És fàcil o
díficil sobreviure com artista fora dels circuits o pos-
sibilitats que ofereixen les grans ciutats? 
-”L’art ebrenc no viu un bon moment, però perquè

la cultura en general no viu un bon moment. En
canvi, sí que crec que és un moment interessant, on
estan naixent moltes iniciatives que trenquen amb
els formats i espais de difusió habituals”.

-Quins projectes de futur tens?
-”De moment, inaugurar un parell d’exposicions
col·lectives aquest estiu a Barcelona i una a Medellin;
a la tardor presentar la investigació de la Sala d’Art
Jove, fer itinerar la mostra d’Ebrergent, estic prepa-
rant un parell de coses amb el departament d’Edu-
cació del MACBA, i fer les maletes de cara l’any
vinent, canviar d’aires. Curiós, futur no són més de
sis mesos vista”.

Rebeca Royo 
(Tortosa) 

"Recordar Construir"
fotografia.

Elena Blesa
(La Sénia) 

La Sènia 1980/2012.
Intal.lació artística.



cop d’ull// Juny 201530

A
AGE N D A

US RECOMANEM
FESTA DE LA PLANTADA DE DELTEBRE

Diumenge, 21 de juny

Gastronomia

Alcanar
IV Jornades Gastronòmiques
del Llagostí

Fins al 28 de juny

Amposta
Festa del Vi català

Dissabte, 13 de juny
Lloc: Recinte del Castell

Literatura

Móra d’Ebre
“Mariona Roca i 
Joan Calsina”
Divendres, 5 de juny a les 11.00h
Lloc: Biblioteca Comarcal.

Móra d’Ebre
“Putes i consentits”
Divendres, 5 de juny a les 12.00h
Lloc: Biblioteca Comarcal.

Móra d’Ebre
“Phantasticus”
Divendres, 5 de juny a les 13.15h
Lloc: La Llanterna Teatre.

Móra d’Ebre
“El darrer dia del foc”
Divendres, 5 de juny a les 22.00h
Lloc: La Llanterna Teatre.

Móra d’Ebre
“Imitació del foc”
Dissabte, 6 de juny a les 10.30h
Lloc: Auditori Escola de Música.

Espectacles Litterarum

Amposta
Presentació del llibre “Uriel”
Divendres, 5 de juny a les 20.00h
Lloc: Biblioteca Sebastià Joan Arbó.

Móra d’Ebre
Master class de tècniques
narratives
Dissabte, 6 de juny a les 16.00h
Lloc: Biblioteca Comarcal.

Gandesa
Presentació del llibre
“Cupcackes 50 receptes”
Divendres, 5 de juny a les 19.00h
Lloc: Biblioteca Comarcal.

És una festa en què es recuperen les antigues tasques que
es feien a l'arrossar, manualment, amb demostracions en
directe i on el públic present podrà participar en aquesta
activitat tan tradicional al Delta. També es recuperen les
tradicions, jocs i el folklore, amb ballada de jotes i sarda-
nes. Tot plegat, amenitzat amb l’actuació de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, i un dinar popular.

Amposta
Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs
Fins al 31 de juny

La Ràpita
Setmana Bio
Fins el 7 de juny
Lloc: establiments adherits

Tallers

Roquetes
”Entrevista de feina”
Dimecres 3 de juny a les 18.00h
Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà.

Roquetes
Xerrada ”Mètode Glifing”
Divendres, 5 de juny a les 19.00h
Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà.

Tortosa
Taller de Vitralls
Els dissabtes, 6, 13 i 20 de juny
Lloc: Museu Terres de l’Ebre.

Tortosa
Curs de monitor de transport 
i menjador
Els dissabtes, 6, 13, 20 i 27 de juny
Lloc: Escola de l’Esplai.

Mas de Barberans
Taller “Posaplats”
Dissabte, 6 de juny 
Lloc: Museu de la Pauma.

Amposta
Taller 
“Manipulació de titelles”
Dissabte, 27 de juny 
Tot el dia
Lloc: ETcA.

Música

Gandesa

MusicGand’15
Dissabte, 6 de juny
a les 23.00h

Móra d’Ebre

Litterarum
8a fira d’espectacles literaris
5, 6 i 7 de juny de 2015

La vuitena edició de Litterarum, fira d’espectacles literaris
de Móra d’Ebre, torna a recuperar enguany la proposta
anomenada Litterarum Experience, una oferta turisticoli-
terària que va encetar l’any passat, i que inclou una nit
d’allotjament rural de la comarca i l’entrada a cinc espec-
tacles de Litterarum. Més informació a la plana 27.

Masdenverge

XXVI Jornades
de Cultura de 
Masdenverge
Del 5 de juny al 4 de 
juliol
XXVI Jornades Culturals
Masdenverge, amb un
mes ple d'activitats cultu-
rals: exposicions, concerts,
xerrades...

Ulldecona

11enes Jornades
Musicals
Fins el 23 d’agost

Pepet i Marieta
Diumenge, 7 de juny
a les 20.00h

Móra d’Ebre
“Paper trencat”
Dissabte, 6 de juny a les 13.00h
Lloc: Carpa Estrella Damm.

Móra d’Ebre
“Decadents”
Dissabte, 6 de juny a les 19.00h
Lloc: Casa Noble Montagut.

Móra d’Ebre
“Els fruits sabororsos”
Dissabte, 6 de juny a les 20.15h
Lloc: Carpa Estrella Damm

Móra d’Ebre
El Poeta Ovidi 
‘Poesia no vol dir somiar’ 
Dissabte, 6 de juny a les 13.00h
Lloc: La Llanterna Teatrel

Móra d’Ebre
“A través de Vinyoli”
Diumenge, 7 de juny a les 16.00h
Lloc: La Llanterna Teatre.

Jornades

Nova edició del festival de mú-
sica MusicGand amb l'actuació
del grups Segonamà, Doctor
Prats i Els Catarres. 

Tortosa

XXII Mostra de
Jazz de Tortosa
Del 29 de juny al 4 
de juliol

A l’ Ermita de la Pietat, en el
marc de les Jornades Musicals

Fires

Pinell de Brai

Pinellart
Dies 13 i 14 de juny

Benifallet

Firebre 2015
Dies 13 i 14 de juny

Amposta

Tubada
Diumenge, 14 de juny
a les 18.00h
8a edició de la Tubada, la trobada
anual dels tubes i bombardins
d’arreu de Catalunya,  on hi par-
ticipen les poblacions i ciutats
com Ulldecona, Tarragona, Parets
del Vallès, Barcelona , Vandellòs-
Hospitalet de l'Infant, Reus o Es-
parreguera, que han acollit
aquesta iniciativa insòlita.

Tortosa
Ruta de tapes Sabors del
Nucli Antic
Fins al 13 de juny

Móra d’Ebre
Taller de Tast de Vins
Fins al 16 de juny
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L’AMPOLLA compta amb l’escola Me-
diterrani, on s’imparteixen els ensenya-
ments d’educació infantil, parvulari i
educació primària. En aquesta edició del
periòdic els alumnes més grans de l’escola,
de 6è de primària, ens expliquen els seus
millors acudits. Així,  recordem aquells acu-
dits més tradicionals que els més menuts
recuperen dels seus pares o avis, així com
també acudits relacionats amb les noves

tecnologies i els videojocs. Sens dubte,
passem una bona estona gràcies als alum-
nes d’aquesta escola de la població mari-
nera de l’Ampolla.

“‘Mare, quina és
la data del meu
naixement?’ La
mare li diu: ‘el 29
de juliol’. El fill, li
respon: ‘Ala! el
mateix dia del meu aniversari!’”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA MEDITERRANI: Els acudits

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Dídac Cabrera“Això és un home que condueix a 200
km/hora. El paren els Mossos i li dema-
nen el carnet de conduir. Ell diu que no
el porta i li demanen que obri la guan-
tera. Però avisa que porta una pistola i els
policies s’espanten. Llavors, li demanen
que obri el maleter però adverteix que
porta un mort. Els policies truquen a la
central i informen del que està passant.
De seguida arriba el sergent i li fa les ma-
teixes preguntes. Però sí que dóna el car-
net, obre la guantera i no hi ha res i al
maleter ensenya un para-sol. El conduc-
tor diu: ara et diran que també anava a
200 km/hora! Tot mentides!”

“Una dona li ex-
plica a una altra
que el seu fill fa 4
anys que va amb
bicicleta. L’altra
dona s’ho entén

malament i creu que porta quatre
anys seguits pedalejant!”

2 PINZELLADES

Víctor Beltran

Artur Andrès

“Entra un nou
professor a classe
i es presenta:
‘Hola bon dia,
em dic Llarg’. Un
alumne li respon:
‘No importa, tenim molt temps per
a que ens el diguis’.”

“Dos amigues
van al zoo i una li
pregunta a l’al-
tra: ‘Com està el
teu germà?’. L’al-
tra li respon:

‘aquí davant el tens’, i assenyala la
gàbia del goril·la del zoo. ”

Andrada Nicorescu

Gisela Faba

“‘Mama, que
vénen els indis,
en to de què? En
to de pau? O en
to de guerra?’. La
mare li respon
rient: ‘En to de conya, que vénen
tots pintats!.’”

“Entra un home
amb un lloro a
un bar i el cam-
brer li pregunta:
‘Parla aquest ani-
mal?’. El lloro li

respon: ‘Jo què sé!’”

Francesc Riba

Júlia Peral

“Un  bar que es
diu ‘Tenim de
tot’. Un client de-
mana una tapa
de balena, però
no en tenen.

L’excusa és que per una tapa no
encetaré una balena sencera.”

Yuma Capera
“Jaimito es troba
un ‘chupachup’
al terra i se’l
menja, i el seu avi
el renya per aga-
far coses del

terra. Després el seu avi cau i li de-
mana ajuda i Jaimito no ho fa. ”

Oscar Cid
Jaimito li diu a la
mare: ‘Mama,
mama, a l’escola
em diuen que
tinc la boca gran’.
La resposta de la

mare és: ‘no els facis cas i porta’m
la pala per donar-te el dinar’.”

Anna Cotaina
“‘Pepe, et puc
preguntar què
significa ‘Do you
speak english?. I
Pepe respon:
‘Parles anglès?’.

La resposta és: ‘No! per això t’ho
preguntava!’”

Younes El Hassouni
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L’equip del Club Bàsquet Can-
taires posa punt i final a la tem-
porada, assegurant-se la
permanència a Segona Cata-

lana. L’inici de la lliga no va ser
molt favorable per als tortosins,
ja que duien el pes de diverses
derrotes i certa irregularitat en
el joc. El nou entrenador, Clau-
dio César Prieto, va prendre les
regnes de l’equip a dos partits
per finalitzar la primera volta.

“La idea era establir unes bases
de joc, en defensa i atac, per
canviar el xip i la imatge dels ju-
gadors”, afirma el tècnic.
Aquest toc de frescor va sentar
molt bé als seus integrants que
en total han aconseguit unes xi-
fres envejables, “14 victòries -7

d’elles consecutives- i tan sols 4
derrotes”. Es van quedar a les
portes del Play Off d’ascens a
Primera Catalana, empatats a
punts amb l’Olesa. Així, mante-
nen la permanència a Segona
Catalana, molt motivats per a la
següent temporada. 

E
ESPORTS

PREMI ANICETO GARCÍA
L’AUDITORI UNIVERSITARI de
les Terres de l’Ebre d’Amposta va aco-
llir la trenta-unena Gala de l’Esport
Ampostí, per premiar esportistes i en-
titats que han destacat per la seva ac-
tivitat esportiva durant el 2014. El
programa Poliesportiu de Canal 21 va
rebre el Premi Aniceto García en reco-
neixement a la difusió de l’esport am-

postí. Això no seria possible sense els
telespectadors, per això els agraïm la
confiança i la fidelitat. I, sobretot, fe-
licitem als esportistes ampostins per
lluitar cada dia. També cal esmentar la
feina ben feta dels professionals de
Canal 21, que fan possible que el Po-
liesportiu sigui una realitat cada set-
mana. M.A.

FA POQUES SETMANES el
ciclista ampostí Josep Be-
talú, va participar a la Titan
Desert. Al 2014 ja hi va par-
ticipar i va finalitzar quart,
però en aquesta nova edició
l’ebrenc va patir una sèrie
de problemes que el van
col·locar, finalment, a la di-
setena plaça. “L’any passat
em vaig sentir més fort físi-
cament, assegura Betalú,
“aquest hivern he corregut
fora de casa i això m’ha pas-
sat factura”. Tot i això, té un
bon palmarès. De les com-
peticions amb mountanbike

destaca la tercera posició de
la Ruta de los Conquistado-
res de Costa Rica. De fet,
s’especula un nou contracte
amb un equip d’aquest país.
Pel que fa a les competi-
cions de ciclocròs, destaca la
presència a les copes del
món de Bèlgica, Anglaterra
o Holanda; “uns països amb
una gran afició al ciclisme,
equiparable al futbol a l’Es-
tat espanyol”. A la darrera
prova, l’Open de Villa de
Tibi, a Alacant, Betalú va
aconseguir el segon esglaó
del podi. Ara, posa l’ull a
Costa Rica on disputarà la
Guanaride Mountanbike,
una competició que espera
amb moltes ganes. “Quan
torni començaré amb els en-
trenaments de cara al Cam-
pionat d’Espanya”, afirma
contundent Betalú. M.A.

Bèlgica, Holanda
i Anglaterra
tenen molta 
tradició pel 
ciclisme”

“

Josep Betalú
CICLISTA DE CICLOCRÒS I MTB

Josep Betalú,
un ciclista
d’alt nivell

1ENTREVISTA
El Club de Tir Montsià va cele-
brar el Campionat de Tir de Ca-
rabina F Class 100 metres, una
de les competicions més impor-
tants de tot l’Estat espanyol. El
president de l’entitat, Miquel
Millan, es va mostrar satisfet pel
transcurs de la competició, i és
que era “la primera vegada que
el club tenia l’oportunitat d’aco-
llir una prova d’aquest nivell,
per nosaltres equiparar-nos a
ciutats com Granada, Madrid o
Barcelona és molt important”.
D’aquesta manera, hi van com-
petir prop d’un centenars de ti-
radors d’arreu de l’estat, 12 dels
quals eren del Club de Tir

Montsià, entre ells el conegut
Ricardo Arquero.
La prova es disputava en dues
modalitats diferents, l’open i la
restricted. Pel que fa a la pri-
mera categoria, el vencedor va
ser el català Antonio Sánchez
Pérez, amb 298 tirades i 41 vull.
El següents classificats van ser
Josep Figuras i Josep Bertran,
que van obtenir els mateixos
punts però es van quedar a  un
vull del guanyador. D’altra
banda, a la categria restricted, el
primer cassificat també va ser
un català, en aquest cas es tracta
de Ramon Àngel Castellà Fito,
amb 294 punts i 28 vull. Van
completar el podi Francisco
Juan Romo i Fernando Díaz
Morcillo, tots dos  amb 292 pun-
tos i 27 vull.

Seu de campionats
El Club de Tir Montsià orga-
nitza constantment diverses
competicions, com ara el Cam-
pionat de Catalunya de pistola
lliure o el Campionat de Cata-

lunya de Tir de Carabona F
Class 100 metres. Ara l’entitat ja
posa l’ull a la propera competi-
ció que tindrà lloc al mes d’oc-
tubre, amb la celebrarció del
Campionat Copa President. 

TIR

Amposta, centre de la diana 
Un centenar de tiradors van participar al

Campionat Estatal de Tir de Carabina F Class
Era la primera vegada en 30 anys que el Club

de Tir Montsià organitzava una prova estatal

Maria Acosta
AMPOSTA

La celebració dels primers classificats al podi. // FOTO: CLUB TIR MONTSIÀ

BÀSQUET 

El Cantaires, a les portes del Play Off
Mari Acosta
TORTOSA
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AGENDA
ESPORTIVA

Dissabte 6 de juny
10.000 metres sota la lluna
a l’Ampolla, 5a prova del
Circuit Running Series

Dissabte 6 de juny
II Mototerra a l’Hort de
Cruells, a Roquetes

Dissabte 6 de juny
11a Concentració motera
Terres de l’Ebre i Roquetes

Dies 6 i 7 de juny
XIX Travessia Nocturna
Fredes-Paüls, recorregut
clàssic del GR7 amb 46 km
aproximadament

Diumenge 14 de juny
7a Duextrem Amposta “Lo
Coll Llarg”, cursa del Cir-
cuit Xallenger BTT Terres
de l’Ebre i Circuit Curses
de Muntanya

Dissabte 20 de juny
2a Cursa dels vins a Vilalba
adels Arcs, 12 km de cursa
i 7 km de caminada

Diumenge 21 de juny
Cursa BTT Camí dels Ban-
doers 4.0, Sant Carles de la
Ràpita, Circuit Xallenger
BTT Terres de l’Ebre

Dissabte 27 de juny
I2a Cursa seminocturna
dels Biberons, a Pinell de
Brai, 13a prova del Circuit
de Curses de Muntanya

Dissabte 27 de juny
Pujada a la Foradada en
lluna plena, Sant Carles de
la Ràpita

Dissabte 27 de juny
24 hores Cyclotour al Cir-
cuit de Calafat

Diumenge 28 de juny
Campionat de Catalunya
Ciclisme Màster-30, Santa
Bàrbara

ESPORTS 

Banyoles va celebrar la XXIII
Copa Primavera, organitzada
per la Federació Espanyola de
Rem. En aquesta competició
hi van participar 350 esportis-
tes de les categories aleví, in-
fantil, cadet i veterà d’arreu de
l’estat espanyol. Els remers
ebrencs també hi van assistir
i, de fet, 49 esportistes eren del
Club de Rem Tortosa. Després
de tot un matí de competició,
l’entitat tortosina va aconse-
guir la tercera posició del ràn-
quing de clubs.  Una fita molt
important que encoratja al
club ebrenc a seguir endavant

en competicions i nous pro-
jectes. Cal destacar també la
bona participació dels inte-
grants del club en totes i ca-
dascuna de les proves. De fet,
el Club de Rem Tortosa va
aconseguir vuit medalles.

Els sèniors brillen
Al llac de Banyoles també hi
va tenir lloc el Campionat
d’Espanya Universitari, on hi
van disputar 76 bots de 14 uni-
versitats diferents. En aquesta
ocasió, els tortosins van com-
petir com a integrants de la
Universitat de Girona. Amb
tot, van aconseguir  quatre
primeres posicions, un quart
lloc i dues segones posicions,
on destaca la 8 + mixt. 

Maria Acosta
TORTOSA

Els remers ebrencs
triomfen a Banyoles

REM

Un dels podis femenins de la competició. // FOTO: CLUB REM TORTOSA

A la primera edició de l’Ul-
tra Estels del Sud Joan Pà-
mies i Ana Belén Gutiérrez
van ser els guanyadors per
excel·lència. La prova va
constar de més de 107 quilò-
metres per a la modalitat
ultra, 70 per a la half i 7,5 per
a la marxa que recorrien els
indrets més preuats del Parc
Natural dels Ports. M.A.

L’Ultra Estels del
Sud, tot un èxit

La segona edició de l’Endu-
Bítem BTT va ser la tercera
prova de la Copa Catalana,
una competició organitzada
pel CE Montaspre. Carles
Barcons i Janet Puiggròs
van ser els guanyadors  de
la prova. El recorregut va
constar de 31 quilòmetres i
un desnivell acumulat de
1.305 metres.  M.A.

Barcons i Puig-
gròs, guanyadors
del II EnduBítem

BTT

CURSATRIAL

El sis vegades campió del món
de trial, Adam Raga, s’enfronta
a una de les situacions més
complicades de la seva trajectò-
ria esportiva. I és que la marca
Gas Gas ha entrat en un con-
curs de creditors i, per tant, s’ha
retirat de la competició.  Els
problemes de la marca de Salt
han afectat a l‘ulldeconenc que
s’ha quedat sense equip quan
tan sols s’ha disputat una prova
del Mundial X-Trial Oudoor i
mentre lidera el Campionat
d’Espanya per davant de Toni
Bou. Raga explica que a “l’agost
vaig firmar un contracte per
tres anys amb Gas Gas, quan
també tenia ofertes d’altres

marques”.  Va decidir tirar en-
davant perquè l’empresa es va
posar al corrent dels paga-
ments per demostrar que ja no
tenia cap problema econòmic,
però el cert és que “des de lla-
vors no he tingut cap ingrès
econòmic”.
Gas Gas s’encarregava de totes
les despeses de l’equip, com ara
el motxiler, els mecànics, els ca-
mions i les motos i els seus re-
canvis. Ara Adam Raga
s’encarregarà ell tot sol d’a-
questes despeses. Tot i que té
dues motos i suficients recanvis
per acabar la temporada, haurà
de buscar patrocinadors per
poder seguir endavant. L’e-
brenc necessita 100.000 euros,
encara que la RFME li pagarà
les despeses del trasllat de les
tres primeres curses.  

Raga es queda sense equip
La marca Gas Gas entra en suspensió de

pagaments i deixa de recolzar l’ulldeconenc
L’ebrenc havia firmat l’agost passat un nou

contracte per tres anys amb l’empresa de Salt

Maria Acosta
ULLDECONA

Adam Raga en un tram de la prova de Motegi (Japó). // FOTO: GAS GAS
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TOTES LES professions tenen
el seu propi llenguatge tècnic,
que s'utilitza per dir amb po-
ques paraules, el que caldria
dir amb moltes.  Així, en lloc de
dir "tossir sang amb flegmes,
de tal tipus i de tal forma, en tal
circumstància", en terminolo-
gia mèdica quedaria tot ben
definit amb una sola paraula:
"hemoptisi”.

AMB EL “Diccionari de salut”,
anirem coneixent el significat
de moltes d’aquestes paraules,
que formen part de l’argot
mèdic i en desconeixem el seu
significat, perquè en la majoria
dels casos, no formen part del
nostre vocabulari quotidià.

ANEURISMA: sac o eixampla-
ment originat per la dilatació
de la paret d'una artèria, una
vena o el cor, que està ple de lí-
quid o sang coagulada. 
ANTITÈRMIC:medicament
que baixen la temperatura cor-
poral.  
BALANITIS: inflamació del
gland o cap del penis.
BLEFARITIS: inflamació de les
parpelles.
CARÒTIDE: cadascuna de les
dues artèries que per l'un i l'al-
tre costat del coll conduïxen la
sang al cap.
CISTITIS: inflamació de la bu-
feta urinària.
ERITEMA: enrogiment de la
pell produït per la congestió
dels capil·lars, que pot deure's
a diverses causes. 
ICTUS: alteració de la circula-
ció de la sang al cervell, vulgar-
ment és conegut amb diferents
noms: feridura, apoplexia, ves-
sament cerebral, embòlia cere-
bral.
XEROSTOMIA: sequedat de la
boca que pot ser causada per
un mal funcionament de les
glàndules salivals.

S
S A L U T

PROGRAMA D’EXTRACCIÓ DE TEIXIT CORNEAL
L’HOSPITAL de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) impulsarà el Programa
d’extracció de teixit corneal. L’HTVC
sempre ha participat en la detecció, la
promoció i l’extracció d’òrgans, però
l’extracció de teixits s’havia limitat als
donants multiorgànics. Actualment,
tenint en compte que a Catalunya hi
ha un dèficit de teixit corneal per

sobre de les necessitats reals, la Unitat
de Coordinació de Trasplantaments
amb el suport de la Direcció  de l’HTVC
i  la col·laboració del Donor Center del
Banc de Sang i Teixits, ha decidit po-
tenciar la donació d’aquest tipus de
teixit. Així, des de l’11 de maig, s’hi ha
posat en marxa el Programa de detec-
ció sistemàtica de donants de còrnia, i

ja s’han produït els dos primers casos.
Els supervisors d’infermeria revisen
tots els casos de defunció a l’Hospital
a fi de detectar-hi els donants poten-
cials. En cas afirmatiu, es comprova si
el pacient ha signat voluntats anticipa-
des sobre aquest aspecte o, si no n’hi
ha, es demana el consentiment a la fa-
mília per realitzar l’extracció. C.B.

Dos projectes sobre malalties
neurològiques han guanyat en-
guany les dues beques de la
Fundació Doctor Ferran de Tor-
tosa. En aquesta convocatòria
s’havien presentat cinc projec-
tes de recerca en salut. 
El primer estudi que s’ha em-
portat una beca de 3.000 euros
està dirigit per la doctora Sílvia
Reverté, i és sobre els efectes
dels ictus en la qualitat de vida
i les conductes de salut dels pa-
cients. El segon projecte de re-
cerca està dirigit per la
investigadora Eva Forcadell, i
tracta sobre l’estimulació cog-
nitiva de pacients amb esclero-
sis múltiple, mitjançant els jocs
de taula. El tractament d’a-
quests malalts amb jocs de
taula, per aconseguir que el seu
envelliment siga saludable, du-
rarà sis mesos i implicarà uns
80 pacients dels hospitals de
Tortosa, Santa Tecla, Sant Pau i
Moisès Broggi. 
D’altra banda, la Fundació

Doctor Ferran també ha fet ba-
lanç dels projectes becats en la
convocatòria de l’any passat. És
el cas del projecte “Avaluació
dels nivells d’estrès oxidatiu en
càncer de mama: relació amb
els patrons de resposta im-
mune i la supervivència”. 
Per poder tirar endavant la con-
vocatòria anual de Beques Doc-
tor Ferran, la fundació ha tingut
nous patrocinadors. D’una
banda, l’empresa Química Clí-
nica Aplicada, ubicada a Am-
posta, i de l’altra, també
l’Hospital de la Santa Creu i la
Clínica Terres de l’Ebre.
L’acte de lliurament de les be-
ques Doctor Ferran es va cele-
brar conjuntament amb l’acte
de comiat dels residents que
acaben la seva formació en
l’àmbit de la Gerència Territo-
rial de l’ICS a les Terres de
l’Ebre.  

La Fundació Doctor Ferran beca
dos recerques sobre neurologia

INVESTIGACIÓ

El segon projecte tracta de l’estimulació
cognitiva dels pacients amb esclerosis múltiple

Un estudi és sobre els efectes dels ictus en la
qualitat de vida i les conductes dels pacients

Un moment de l’entrega de les beques Doctor Ferran. // FOTO: SALUT.

Gustau Moreno
TORTOSA

Toni Pons
FARMACÈUTIC I PROFESSOR

1RACÓ DE SALUT
Diccionari de
salut

Promoció de la biomedicina
La Fundació Doctor Ferran
d’investigació biomèdica és
una entitat sense ànim de
lucre arrelada a les Terres de
l’Ebre, que promociona pro-
jectes i grups de recerca en
biomedicina. Anualment fa
una convocatòria de Beques i
organitza l’acte de lliurament
d’aquestes beques als millors

projectes presentats. Enguany,
en l’acte també es va acomia-
dar, com a cap de la Unitat
Docent de Medicina Familiar i
Comunitària des de l’any
1984, la doctora Gràcia Garcia.
Es va destacar el compromís
de la doctora Garcia amb la
medicina de família, la docèn-
cia i sobretot amb la vida. 

Mira el
video en
aquest
enllaç
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PER NORMA GENERAL es conceptualitza
el fracàs escolar com el no haver aconseguit
superar l'educació obligatòria, és a dir, ac-
tualment l’ESO. Les xifres són aclaparado-
res des que es vé utilitzant el terme, quan
es va implantar amb la Llei General d'Edu-
cació de 1970 i es considerava fracàs escolar
el no aconseguir el títol d'EGB. Des de lla-
vors les xifres no han canviat molt i entre
un 20 i un 30 per cent dels estudiants no as-
soleixen l'objectiu de superar els ensenya-
ments bàsics obligatoris, sent molt similars
els percentatges tant a nivell espanyol com
català.

HEM DE SER conscients que invertir en
educació és invertir en futur i que avui el ni-
vell d'exigència de la formació per poder
realitzar qualsevol tasca és molt més gran
que anys enrere. Són molts els pares que
acudeixen a les consultes dels psicòlegs
amb fills que presenten baix rendiment a
l'escola i, hem de precisar, que si bé són

molt importants, no són només les variables
de l'estudiant les que originen sempre el
fracàs escolar. Sabem que persones amb
patologies tan dispars com la Síndrome
d'Asperger o el Trastorn per dèficit d'aten-
ció amb hiperactivitat (el famós TDAH) arri-
ben a assolir el títol universitari. Llavors, la
pregunta que ens hem de fer és la de per
què nens amb un nivell normal d'aptituds
no poden arribar a superar l'educació obli-
gatòria.

NO ENS PODEM limitar a culpar del fracàs
a l'estudiant, ja que és evident que són di-
versos els factors que influeixen en el fracàs
escolar, com ara el context social i cultural i
l'ambient familiar, així com les variables del
context educatiu en què estan immersos els
estudiants . El nivell socioeconòmic, la im-
plicació dels pares i el nivell acadèmic d'a-
quests, el context social i econòmic en què
es troba el centre educatiu i els seus profes-
sors, així com els recursos que inverteix

l'administració per al desenvolupament de
l'educació són variables importants per
predir el risc de presentar fracàs escolar.

EL FRACÀS el podem començar a detectar
ja en educació infantil i primers cursos de
primària, d'una banda, així com amb el
canvi de primària a la ESO. Hem de ser
conscients que el canvi que es produeix
quan es passa de primària a secundària és
important, i que els alumnes estan de ple
en la preadolescència, en la que s'estan for-
jant una identitat. És en aquest període im-
portant de transició, sobretot en els primers
cursos de secundària, quan els estudiants
necessiten eines per tenir una autoestima i
una motivació adequada, i que no els venci
la pressió que s’ exerceix sobre ells a nivell
de resultats. És treball de tota la comunitat
educativa i sobretot de la família el impli-
car-se en una educació activa, ja que el futur
dels estudiants no és només important per
a ells, sinó que ho és per a tota la societat.

SALUT 

El fracàs escolar

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

L’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta va lliurar el premis del
concurs de dibuix per pro-
moure la higiene de mans.
Sota el lema “Em rento les
mans quan toca”, 646 alumnes
del Baix Ebre van participar en
el concurs i tallers interactius
per conscienciar-los de la im-
portància de prevenir la trans-
missió d’infeccions.  C.B.

Dibuixos per la
higiene de mans

Célia Téllez
NUTRICIONISTA

EM CONSIDERO una enamorada de la nu-
trició. Vaig escollir aquesta especialitat sent
molt jove, i ara que no ho sóc tant sospito
que pot ser la esmenada especialitat que
em va triar a mi.

L’INTERÈS PER la nutrició al món comença
als anys 40. Posteriorment, un investigador
americà Keys va bressolar el terme de dieta
mediterrània estudiant en set països els
efectes que tenia aquesta sobre la incidèn-
cia de malalties  cardiovasculars. A Creta,
on estiuejava, va trobar gent amb molts
bons hàbits alimentaris com: cuina tradicio-
nal a base de verdures, amanides, fruites,
poca carn i més peix i en definitiva la resta
de proteïna de la seva dieta, a més a més,
d’origen vegetal. Si a això li sumem la vida
tranquil·la d’aquelles persones, el descans
després de dinar i les seves passejades a la
vora del mar, Keys ja tenia el que fins ara
anava buscant. Això li va demostrar que se-
guint aquella dieta els habitants de la illa

no patien afeccions cardiovasculars.

SI ACCEPTEM que a la conca mediterrània
es vivia de manera saludable, per què ha
empitjorat la salut dels seus habitants avui
en dia? Què ha passat? Hem millorat la
qualitat de vida, hem crescut econòmica-
ment i a la vegada ha canviat el nostre estil
de vida. Poc a poc, s’han anat introduint al-
tres costums. La globalització i la homoge-
neïtzació alimentària ens han allunyat dels
usos i les tradicions pròpies de cada lloc.
Així doncs, arribem a la paradoxa: millor ni-
vell de vida, pitjor salut (més obesitat i més
malalties cròniques).  

QUÈ HA CANVIAT a les dietes en els úl-
tims 50 anys? Sens dubte, les costums ali-
mentàries. S’ha incorporant massivament
el sucre, edulcorants, olis molt saturats, ali-
ments processats, un augment excessiu de
farines refinades i derivats càrnics, i làctics
(com la crema de llet, que no és altra cosa

més que la nata).

JUNTAMENT AMB els rètols al·lusius a la
sana dieta mediterrània de determinats
productes de moda que són almenys qües-
tionables. Sembla ser que tot val!

ALTRES FACTORS han contribuït al canvi
d’estil de vida mediterrània, com les noves
formes de treball que ens porten a nous ho-
raris i formes diferents de menjar. S’ha can-
viat l’activitat física diària per feixugues
sessions de gimnàs, la tranquil·litat ha estat
substituïda per l’estrès i les presses, les re-
lacions socials per les noves tecnologies,
entre d’altres. Per tant, falta descans, bon
menjar i bon humor. 

ARA, fent referència als pares de la nutrició,
recordem a Grande Covian (biòleg i nutricio-
nista) i Varela Mosquera (farmacèutic i nu-
triocinista com jo), i tinc que repetir allò que
ells sempre deien: “Som el que mengem”. 

La nutrició i els estils de vida
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Amposta Carrer Saragossa.
Vols comprar una plaça de
pàrquing, a un preu
immillorable, ara és el
moment 1500 Euros. Papers
a part. � 650756727

Amposta Es ven parcel.la
edificable de 120 m2, zona
de Valletes, a prop del
col.legi Miguel Granell.
Particular a particular. 
� 649114580

Tortosa pis situat a
Voraparc per 183.000€  de
108 m² construïts dels que
90m² són útils, distribuïts
en quatre habitacions, dos
banys, cuina, galeria i
menjador. L'apartament
està equipat amb
climatitzador, mobles i
electrodomèstics. L'edifici
disposa d'ascensor,
piscina comunitària, parc
infantil, jardí i conserge.
També disposa de
aparcament i traster. 
� 699910364

Tortosa pis a la zona de
Voraparc a la ciutat de
Tortosa per 80.000€. Es
tracta d'un apartament de
dues habitacions, un bany,
cuina tipus office i
menjador, tot això en una
superfície de 68 m².
L'edifici disposa
d'ascensor, jardí
comunitari i parc infantil. El
pis també disposa de
pàrquing amb un
increment en el preu de
vint mil euros. 
� 699910364

Tortosa pis en venda
zona del Temple,75 m2 i
orientació sud-oest. Dos
dormitoris, un bany, una
cuina, un saló menjador de
17 m2 i una terrassa de
4,5 m2,preu de 59.000 €.
Equipat amb ascensor i
aire condicionat. 
� 699910364

Tortosa gran ocasió per
comprar un pis per nomes
48.000€. Es tracta d'un
apartament a la venda a la
zona del TEMPLE de
Tortosa.Pis de 80m² útils i
90m² construïts, distribuïts
de la següent manera: un
salo-menjador de 16m²,
una cuina de 10m², tres
habitacions, dues d'elles
amb una superfície
superior a 12m², un bany,
galeria i balcó . L'edifici
disposa d'ascensor i la
seva orientació solar és
sud. � 699910364

Tortosa pis en venda a la
ciutat de Tortosa situat a la
zona del Temple per
nomes 40.000€. Disposa
de una superficie de 82 m²
distribuïts en tres
habitacions , menjador ,
cuina , bany i un gran
balcó de 8 m² , està situat
en una zona amb comerç ,
i tot tipus de serveis com
supermercats , farmàcies ,
centre de salut Cap
Temple i l'estació
d'autobusos Hife , que
està situat al mateix carrer
� 699910364

Tortosa un apartament
situat a la zona centre de
Tortosa de 102 m²
construïts i 85 m² útils. La
distribució d'aquest
apartament en venda és
de tres habitacions, dues
d'elles amb una superfície
superior als 12 m², un
menjador-sala d'estar de
19 m², un bany complet,
un lavabo, una cuina,
rebost, galeria i balcó.
L'edifici disposa
d'ascensor. Tot per un preu
de 58.000€.
� 699910364

Tortosa Es lloga o
traspassa Bar-Cafeteria a
Tortosa tot equipat. 
� 629 768 568

Jesús Es lloga planta
baixa amb 2 habitacions,
cuina, menjador, 1 bany,
a/a amb bomba de calor i
moblat. Preu 260 euros. 
� 620 39 28 50

Roquetes Raval de Cristo.
Es lloga pis de 2
habitaciones, un bany,
cuina, menjador, saleta.
250 euros. � 977504332

La Ràpita Zona plaça
Carles III. Es lloga local
comercial planta primera,
75 m2, assolellat, ideal per
a despatx, cèntric. 
� 676919378

La Ràpita Es lloga local
comercial planta baixa,
100,61 m2, situat a
galeries comercials Hort
del Rei. Cèntric, Zona
plaça Carles III
� 676919378

La Ràpita Zona plaça
Carles III. Es lloga local
comercial planta baixa,
93,32 m2, ampliable
163,19 m2, annexant altre
local 67,87 m2, cantoner.
� 676919378

La Ràpita Zona plaça
Carles III. Es lloga pis
tercera planta, sense
moblar, 4 habitacions,
totes exteriors, menjador,
cuina independent,
lavabo complet, galeria.

� 676919378

La Ràpita Carrer Sant
Isidre, galeries
comercials Hort del Rei.
Es lloga pis tercera
planta, sense moblar, 4
habitacions, totes
exteriors, menjador.
� 676919378

Tortosa Zona Temple.
Es lloga pis cantoner,
tercera planta, sense
moblar, 3 habitacions,
totes exteriors,
menjador, cuina
independent, lavabo
complet, aseo, galeria,
balco, vora parc. �
676919378

Roquetes Es traspassa
pastisseria totalment
equipada i en
funcionament. �
652090752 / 977497027

Roquetes Pis moblat
d'una superfície de 56
m² distribuïts en tres
habitacions , cuina ,
menjador , i un bany .
Situat a una segona
planta no disposa
d'ascensor. Preu de
lloguer 275€
� 699910364

Tortosa pis de lloguer a
Tortosa proper a la zona
universitària. El pis
consta d'un menjador,
una cuina, una habitació
doble, un bany i terrassa
tot això distribuït en una
superfície construïda de
43.2 m2 dels quals 34.56
m2 són practicables.
L'immoble està totalment
moblat i equipat amb
electrodomèstics llest
per entrar a viure. Preu
de lloguer 250€. �
699910364

Tortosa pis de lloguer a
la zona universitària de
la ciutat de Tortosa
davant del Museu de
Tortosa . Amb una
superfície de 35 m²
distribuïts en una
habitació, una cuina
menjador i un bany. Té
una terrassa de més de
8 m2 amb vistes al riu
Ebre. El pis està
totalment moblat i
d i s p o s a
d'electrodomèstics. Preu
lloguer 225€. 
� 699910364

Demanda M’ofereixo per
treballar de cambrer amb
experiència, discapacitat del
peu que no li impedeix
treballar. per a restaurants i
hotels. � 650756727

Demanda M’ofereixo per
treballar de cambrer amb
experiència, curset nivell dos,
bar cafeteria, disponibilitat,
Amposta, Vinaròs, Peñiscola,
Castelló. � 650756727

Contactes Home de 45
anys, cerca dona per a
relació seriosa i de futur.
Enviar curriculum vitae més
foto carnet a: Cid AF a
l’avinguda de la Generalitat
151, 1ºC 43500 Tortosa.

Contactes Desitjo relació
amb dona lliberal, amb fins
seriosos, o parella matrimoni.
Jo, noi de 50 anys. �
645668213

Varis Es ven mobiliari format
per tres mòduls de fusta, en
prestatgeries de vidre, nous,
ideal per a tot tipus de negoci,
perruqueria, farmàcia, tenda
de roba. � 977580536

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

[TREBALL]

[AMISTAT]

PASSATEMPS

HORITZONTALS: 1. El moment culminant, quan
déu nostro senyor diu allò de: “Ah, doncs en Teo
sí”. Aquest, en canvi, és un moment de continuïtat
/ 2. Permisos internacionals. Taxes ocultades per
una cadena de televisió / 3. Llavor de pera. És un
prohom destacat, tot i no arribar a l’excel·lència.
Col isolada / 4. El pitjor que té l’amortització. Atu-
rada molt perjudicial per al cinema / 5. Enretirat a
un racó de Correus. Delata que el santcristo està
penjat a l’inrevés / 6. Cap de rata. Del membre que
rebé una agressió de petit i li queda el senyal per
tota la vida /7. Principi sense moralitat. Trossos de
tela per confegir una vela (i no pas versos) / 8. Ene-
mics d’Algunes Opcions. La clàssica rapinyaire de
Patum. Pronom xinesc / 9. Contínua, si no que no
ho sap ningú. Lesions a la pell freqüents als after-
hours / 10. Entre el pataplam! i el puf... Renta sense
badar boca / 11. Element imprescindible per als he-
licòpters. Com l’isobutilè però empeltat d’isobutà /
12. Metall a la gorra. Feien més gràcia quan els co-
llia la tia Maria. Entrant en matèria / 13. El fem ser-
vir per dormir, però per jugar a cartes encara és
millor. I d’aquesta, nostro senyor va dir que no.

VERTICALS: 1. Oracions corrent com rates per les
sagristies. Nosaltres quan ens impersonalitzem / 2.
Mineral amb fama (immerescuda) de floreta. Ca-
mella dels viciosos del tapet / 3. Quan és pedrer
m’hi càsum. Prou reflexiu per repartir les racions
com cal. Cap de turc / 4. Diu que et fa tant i tant
ric, el sexe, si el practiques així. És una qüestió
d’oïda / 5. A l’ànima dels brètols. Escull gos per
demostrar que és un bon antídot. Retrogust de po-
niol / 6. Idioma uralià molt útil per exclamar-se. La
més veloç del cementili / 7. Muda rèptil. D’entrada
era sempre bell, i també primer. Utilitats dels au-
tobusos / 8. Segona residència d’en Putin. Instru-
ment per poder-se manifestar supermegafort / 9.
Primer lliurament d’una col·le d’aparells eleva-
dors. Entrada nord a Byans-sur-Doubs / 10. Avo-
rreixis de tot cor l’Excel on s’explica la vida de la
Cristina. Empreses a l’engròs / 11. La terra patida.
Que impertinent, sosté que la insolació és un pro-
cés lent… Ve sense ni cinc / 12. Pobre nano, passa
per gitano i bon noi. Perquè no li vagin en contra
ha de ser operatiu

[L’ACUDIT]
per Gras LE
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COMUNICACIÓ

PANTALLES

P Canal 21 et recomana
DESPRÉS DEL 24M. Durant el mes
de juny, l’informatiu matinal Primera
Columna, conduït pel periodista Gus-
tau Moreno, explicarà com queden els
ajuntaments després de les municipals
del 24 de maig, i qui governarà els
ajuntaments. El 3 de juny, amb el del-
tebrenc Lluís Soler (CiU), i l’endemà,
amb el tortosí Josep Monclús (ERC). 

GENT DEL BARRI. El programa di-
rigit per Sílvia Alarcón es desplaça
aquest mes a un dels pobles més petits
del territori. En concret, a l’entitat mu-
nicipal descentralitzada (EMD) dels
Muntells, al cor del Delta. El nou pro-
grama dedicat als Muntells s’estrenarà
el proper 10 de juny, a partir de les 20h.
del vespre en primera emissió.

La televisió Canal 21 Ebre ha
estrenat aquest mes la seua
nova pàgina web, accessible a
l’adreça canal21ebre.com. El
nou portal suposa una aposta
clara pels continguts a la carta,
així com per la difusió dels pro-
grames i de les notícies a les
xarxes socials. A més, una de
les principals característiques
és que el nou web s’adapta a
totes les pantalles i a tots els
dispositius: telèfons mòbils,
tauletes, ordinadors portàtils,
ordinadors de sobretaula i tele-
visions intel·ligents. De fet, la
programació del nou portal
web, basada en codi HTML5,

permet que els continguts de
Canal 21 Ebre es puguen veure
perfectament adaptats a les
pantalles de qualsevol mida.
De la mateixa manera, el nou
web de Canal 21 Ebre aposta
per la interacció amb els lectors
i la difusió dels continguts a
través de les xarxes socials.
D’altra banda, totes les notícies
es poden compartir de manera
àgil i còmoda a Google Plus,
Facebook, Twitter i WhatsApp.
De la mateixa manera, també el
portal Teveon.tv ha renovat el
seu disseny. Com sempre, ofe-
reix tota la informació a la
carta, però també amb un nou
disseny adaptable a totes les
pantalles i dispositius. Igual
que el web de Canal 21 Ebre, el
nou portal de Teveon.tv també

potencia la interacció amb els
lectors i la difusió dels contin-
guts a través de xarxes tan po-
pulars com Facebook, Twitter,
Google Plus o WhatsApp.
Mesos abans, un altra pàgina
del grup Doble Columna, el
web del periòdic Cop d’Ull,
també ha renovat la seua pre-
sència a internet. De fet, també
el web de Cop d’Ull va voler fer
una aposta clara pels contin-
guts multimèdia, i és per això
que també va incorporar els ví-
deos de les notícies i dels pro-
grames de Canal 21 Ebre, a
més d’una hemeroteca digital
amb els arxius en PDF de tots
els números del periòdic. En
els propers mesos, el portal
Marfanta.com tambés es reno-
varà per celebrar els 10 anys.

Redacció
TORTOSA

Una captura de pantalla del nou web de Canal 21 Ebre. / FOTO: ARXIU.

Canal 21 i  Teveon renoven portals
Els nous web s’adapten a totes les pantalles i tots els 

dispositius, per fer més còmoda la visió dels continguts
La televisió fa una aposta pels continguts a la carta i per

la difusió dels programes i notícies a les xarxes socials

La proposta d’Intel, però, va més enllà, ja que el
Compute Stick és considerat pel seu fabricant com
un mini PC al 100%. De fet, executa l’última versió
del sistema operatiu de Microsoft Windows o
Linux, i d’aquí la seva particularitat.
El Compute Stick ja es comercialitza als Estats
Units amb edició Windows al voltant dels 150 dò-
lars, amb una configuració inicial de 1Gb de Ram
i 8Gb d’emmagatzematge. Però el seu fabricant ja
ha anunciat una nova versió disponible amb
Ubuntu de sèrie, a un preu realment molt ajustat,
ja que s’espera disponible al voltant dels 110 dò-
lars durant el mes de Juny.
Però la versió que probablement més interessarà
al gran públic incorporarà unes prestacions real-
ment molt interessants, amb un processador cen-
tral Intel Atom Z3735F quad-core a 1,33 Ghz i 2MB

Caché L2, memòria central de 2Gb DDR3 1333MHz
i una gràfica integrada del propi fabricant Intel
HD Graphics. I altres prestacions destacades les
trobarem en la connectivitat wifi 802.11n i Blueto-
oth de Realtek, 1 sortida HDMI 1.4a, 1 port USB
2.0, 1 lector MicroSD i 1 MicroUSB. El nombre de
ports no és ampli, degut a les reduïdes dimensions
de l’equip, però amb l’ajut dels distribuïdors co-
rresponents, tot té solució.
A qui pot interessar el Intel Compute Stick? Prin-
cipalment a usuaris amb feines de productivitat i
ofimàtiques, però també ens aporta la facilitat per
convertir la nostra televisió en tot un centre mul-
timèdia d’altes prestacions. Hem de tenir en
compte també que serà necessari l’ús d’un teclat i
ratolí, que mirarem de connectar via Bluetooth o
mitjançant el port USB 2.0.

Els primers tests apareguts semblen sorprenents,
ja que l’equip executa de forma lleugera el Win-
dows 8.1 32 bits amb Bing de sèrie, i pareix que la
resolució ideal de funcionament serà de 1080p a
60Hz. Quant a la reproducció de continguts multi-
mèdia, també sembla executar sense gaires pro-
blemes continguts Youtube i navega per Internet
sense dificultats.
Encara no hi ha data de venda oficial al nostre
país, però tot apunta que serà imminent, almenys
en la versió més interessant que integra Windows
Bing. El Compute Stick de Intel és un dispositiu
realment interessant i lleuger per a tots aquells
que vulguin portar el seu PC d’un lloc a un altre
sense problemes, i també per la facilitat en conver-
tir la nostra televisió en alguna cosa  més, tot una
smartTV d’altes prestacions.

TECNOLOGIA

Intel presenta el Compute Stick

Aquest petit i revolucionari dispositiu del tipus “dongle” o
“stick” es connecta via HDMI a qualsevol televisió o monitor,

tot i que això no presenta cap novetat envers la multitud de dis-
positius ja existents (Chromecast i d’altres fabricants).

per Jaume Querol
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En una cassola hi fiquem l’oli d’oliva, els alls sencers i una rama de canyella.
Ho deixem cinc minuts a foc lent perquè els ingredients deixin anar els seus
aromes. A continuació pugem a foc mig i hi afegim l’anguila ja neta, trosse-
jada i salpebrada, i l’enrossim volta i volta durant tres minuts. Després hi
afegim la ceba ben picada i quan agafi color hi posem la tomata pelada sense
llavors i a dauets, i ho deixem sofregir durant uns 8-10 minuts. Un cop ho
tenim, hi afegim la xocolata i remenem molt suau perquè es desfaci i s’in-
tegri al sofregit. Tot seguim, hi tirem el brou de peix junt amb una picada
d’ametlles, alls i julivert, i ho deixem coure durant uns 15 minuts. 
Per finalitzar, hi afegim la gamba roja de Tarragona i ho deixem coure du-
rant dos minuts més, i un cop ho tenim tot a la cassola només ens quedarà
provar-ho i rectificar de sal al nostre gust. 

VI RECOMANAT
Lafou Els Amelers

2013
Lafou Celler

D.O. TERRA ALTA
Batea

Preu aprox. : 13€

F O G O N S

F

Situat en un lloc privilegiat
de la nostra geografia, el
restaurant Eucaliptus ens
ofereix una cuina típica i
tradicional del delta de l’E-
bre basada en arrossos que
elaboren amb els productes
autòctons i de qualitat com
ara l’ànec, la polla d’aigua o
la tenca. Productes molt ca-
racterístics d’aquesta zona.
En total, hi ha fins a catorze
varietats d’arròs que no ens
deixaran indiferents, a més
d’una àmplia varietat de
mariscs, tot ells també del
Delta de l’Ebre. També po-
drem degustar fideuàs i cas-
soletes de peix i marisc fetes
amb l’amor i el saber de la
zona, a més de les carns de
caça com ara l’ànec a la cas-
sola, especialitat que no
podem deixar de tastar.

Si ben al contrari no ens
apeteix un àpat copiós,
podem degustar una gran
quantitat de tapes elabora-
des, com ara l’anguila en
suc, el xapadillo, les tallari-
nes amb salsa o uns simples
musclos al vapor, que faran
que gaudim del mar i del
riu com mai abans ho hem
fet, tot acompanyant-ho
d’una gran selecció de vins i
caves que mariden a la per-
fecció amb tots aquest pro-
ductes autòctons i frescos
que ens ofereix el Delta.

Com no, no podem deixar
de parlar d’una cosa ben im-
portant. I és que al restau-
rant Eucaliptus menjarem i
beurem molt bé i al millor
preu, perquè la relació qua-
litat-preu ens deixarà boca-
badats, i tot en un marc
incomparable a 50 metres de
la platja, on tota la família
podrem gaudir d’un dia
molt especial al Delta de
l’Ebre i el seu entorn.

Restaurant
La Mar del Delta

La ressenya

Ingredients 

Anguila (250gr)
Brou de peix (250ml)

Gamba roja de Tarragona (4u)
Tomates (2u)

Xocolata (10gr)
Ceba (1u)
Alls (4u)
Canyella

Ametlles (15gr)
Julivert

Sal
Pebre

Oli d’oliva (100ml)

Restaurant
Le Loup

Anguila a la 
xocolata amb un
toc de canyella i
gamba roja

Eduard Llop
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ELABORACIÓ: 

ET RECOMANEM
RESTAURANT 
VENTA DE LA PUNTA
Us recomanem aquest bonic restaurant de
Santa Bàrbara, on gaudireu d’una carta
ben equilibrada i amb plats ben diversos
que faran que gaudiu d’un bon àpat i al
millor preu. Durant els mesos d’estiu po-
dreu gaudir de la seva terrassa, on menja-
reu bé amb el millor servei, ja que un dels
aspectes més importants i més cuidats per 

la casa és el servei als clients. A més, si
aneu qualsevol dia dia de la setmana gau-
direu d’un menú molt elaborat i ajustat als
preus d’avui en dia, que no us deixarà in-
diferents.

Carrertera Madrid, 2 - Santa Bàrbara
Reserves: 977 71 90 95



cop d’ull Juny 2015 // 39

P DANYS ALS CONREUS PER LES VENTADES
L’EPISODI DE FORTES ventades
que va afectar diferents punts de Ca-
talunya a meitat del mes de maig ha
deixat pèrdues en la collita de raïms
d'un 30% de mitjana i d'entre el 35 i
el 80% de la cirera en diferents co-
marques i poblacions. Així ho cons-
tata la primera valoració efectuada
pel sindicat agrari Unió de Pagesos.
Les comarques de la Ribera d'Ebre i  la

Terra Alta es troben entre les més
afectades pels efectes del vent. A
banda de cireres i vinya, també ha
malmès part de la collita d'ametlles o
albercocs. En concret, a la comarca de
la Ribera d’Ebre el sindicat calcula
que els municipis de Ginestar, Garcia
i la Torre de l’Espanyol han perdut el
35% de les varietats primerenques de
nectarina i préssec, que ja estaven a

punt per comercialitzar mentre que la
pèrdua d’albercocs arriba al 60%, i la
de cirera al 50%. Unió de Pagesos ha
reclamat ja al Departament d'Agricul-
tura una valoració acurada dels danys
per poder indemnitzar els productors
afectats.  C.B.

PAGESIA

AGRICULTURA

El grup cooperatiu lleidatà
Actel adquirirà i comercialit-
zarà les verdures i hortalisses
dels socis de la Cooperativa de
l'Aldea. Ho farà a través d'una
societat mercantil vinculada,
amb l'objectiu de poder garan-
tir i agilitzar els pagaments als
agricultors. El director general
del grup Actel, Antoni Llaràs, va
explicar que l'objectiu de l'a-
cord és recuperar la confiança
dels productors perquè tornin a
portar les seves verdures i hor-
talisses a la Cooperativa. 
A través d'una mercantil del
grup, Actel adquirirà i facturarà
directament els productes als
pagesos, temporalment sense la
intervenció directa de la Coope-
rativa. A través de la seva xarxa
de clients arreu d'Europa, prin-
cipalment grans superfícies,
distribuirà la producció, assu-
mint també els clients actuals
de la societat.
El grup lleidatà treballarà con-
juntament amb la Cooperativa
per definir la plantació i el nom-
bre d'hectàrees prèviament a
cada temporada per garantir
que es podran complir els com-
promisos comercials adquirits
quantitativament i qualitativa-

ment. Però per fer efectiva la
seva viabilitat i aconseguir "re-
vertir" la situació "crítica" ac-
tual, reconeixen des de la
mateixa Cooperativa, caldrà tri-
plicar la quantitat de verdures i
hortalisses produïdes en uns
tres anys, passant dels 3,5 mi-
lions de quilos actuals als 10 mi-
lions. Una tasca, a priori,
titànica, però que Actel veu fac-
tible tenint en compte el poten-
cial productiu del Delta i les
experiències en el cas dels cí-
trics, amb acords similars com

el de la cooperativa tortosina
Soldebre. 

Una inversió de 150M
Cooperativa de segon grau que
aplega 155 entitats d'arreu de
l'Estat i 15.000 famílies produc-
tores, Actel, líder en la comer-
cialització de fruita dolça,
considera que emparar la Coo-
perativa de l'Aldea li permet
obrir el camí de la comercialit-
zació de verdures i hortalisses.
Recentment, Actel també ha
tancat un acord amb la Coope-

rativa de Cambrils per poder
oferir als seus clients un nou
producte que té una important
demanda, especialment en les
grans superfícies autòctones i
de països propers. 

Actel vendrà l’horta de l’Aldea
El grup lleidatà vol recuperar la confiança

dels productors amb la Cooperativa de l’Aldea
Caldrà triplicar la quantitat de verdures i

hortalisses per arribar als 10 milions de quilos

Directius del grup Actel amb la presidenta de la Cooperativa, Montserrat Llosa, presentant l’acord. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet
ALDEA

Mira el
video en
aquest
enllaç

AL MAIG i juny, quan l’a-
rròs de la ribera encara és
menut, lo primer que dius
al trobar-te un company
pagès és “eic, com va l’a-
rrosset?”. Segons la cara
que posa ja pots endevinar
si ha tingut una bona “ei-
xida”, si té mal dels patos o
si lo vent de dalt li ha “arre-
molinat” l’arròs. 

RECORDO, des de ben
petit, sentir a mon pare i un
veí parlant de l’arròs i con-
tar-se petits “trucos“ per
tirar-lo endavant.

PERÒ malauradament des
de l’agost del 2009 cada cop
hi ha menys pagesos que
poden portar aquesta con-
versa perquè actualment
estem canviant lo “eic, com
va l’arrosset?” per “eic, tens
molt de caragol?”.

EL caragol poma ha vingut
per a quedar-se i tots els
problemes que hem tingut
fins ara al Delta de l’Ebre
s’han quedat petits.

SERÉ molt clar: necessitem
molta ajuda de tothom. Els
pagesos per si sols no
podem sufocar la plaga.

LA VIDA i paisatge del
Delta de l’Ebre tal com el
coneixem està canviant a la
nostra cara!

Twitter: @daniforcadell

Eic, com va
l’arrosset?

Dani Forcadell
PAGÈS

1CEL ROGENC,
PLUJA O VENT



CATAC-CTS i veïns
recullen signatures per
millorar l’accés a l’HTVC

La Cooperativa de
l’Aldea aconsegueix  
esquivar la liquidació en
l’últim moment

La Festa del Mercat a
la Plaça d’Ampota 
genera 1’8 milions
d’euros de negoci

S’instal·la a Prat de
Comte la família 
seleccionada per salvar
l’escola del poble

Móra d’Ebre fusiona
turisme i literatura a
Litterarum Experience

Amposta acull un
centenar de tiradors al
Campionat Estatal de
Tir de Carabina F Class

La Fundació Doctor
Ferran beca dos   
recerques sobre 
neurologia

El grup lleidatà Actel
vendrà les verdures i
hortalisses de la
Cooperativa de l’Aldea
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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