
La jutgessa arxiva el
cas Carraus d’Alcanar
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La Generalitat dóna
llum verd a les
obres de la línia dels
Alfacs

Adam Tomàs
ALCALDE D’AMPOSTA

“Per una ciutat
millor”
#p15

Amposta ajorna 
l’obertura de la 
residència d’avis

Movem Tortosa
porta als jutjats les
irregularitats de 
l’hospital de Jesús

Segueix-nos a
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Inicien un nova
campanya de 
signatures contra el
projecte Castor
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LA COMISSIÓ CÍVICA RECLAMA LA 
PRESERVACIÓ D’ELEMENTS HISTÒRICS

Les cases, a terra 

Germà Bel i Carme
Forcadell, Junts pel Sí

Adéu a un dels últims vestigis de la façana fluvial

Aixequen la prohibició dels
temptejos de bous amb públic

URBANISME / TORTOSA COMENÇA L’ENDERROC DE L’ILLA DE CASES DEL CARRER CROERA

Baix Ebre Política

#p19

#p3#p20

Després de més de 50 anys de projectes per obrir la catedral al riu, Tortosa comença aquest mes d’agost
els treballs per tombar les cases del carrer Croera i construir-hi una nova plaça. / FOTO: Sílvia Alarcón.

ADJUDIQUEN PER 209.730 EUROS UNES OBRES
D’ENDERROC QUE DURARAN QUATRE MESOS
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P PRIMER PUNTER HUMÀ
UNS 300 EBRENCS van ser els
primers catalans en formar el punter
humà que vol incentivar la participa-
ció per omplir la Meridiana l'11 de se-
tembre, i que simbolitza “el camí de la
victòria” cap a les eleccions del 27-S.
El punter va culminar l’acte celebrat al
parc de Tortosa, el 5 de juliol, que va
encetar la campanya d'estiu de l'As-

semblea Nacional Catalana (ANC), 'On
tot Comença'. De fet, el nou president
de l'ANC, Jordi Sànchez, va destacar
que s’havia escollit començar a Tor-
tosa, la capital de l'Ebre, perquè el te-
rritori ha estat "símbol del treball per
la dignitat".  “És a partir de la cohe-
rència i la perseverança que es poden
guanyar les batalles, va dir. " G.M.PORTADA

Bel i Forcadell, Junts pel Sí 
L’economista de les Cases d’Alcanar encapçalarà la llista

independentista a la demarcació de Tarragona el 27-S

POLÍTICA. COMPTE ENRERE CAP AL 27-S

L’expresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, 
nascuda a Xerta, serà la número 2 per darrera de Romeva

L'economista ebrenc Germà Bel
encapçalarà la candidatura de
Junts pel Sí a les comarques de
Tarragona. Així ho va confirmar
Esquerra el passat 24 de juliol,
amb un missatge a Twitter. D'a-
questa manera, només resta per
conèixer el nom del candidat
que encapçalarà la llista de
Convergència, Esquerra i les en-
titats sobiranistes a la demarca-
ció de Lleida, després que el
mateix dia s’anunciés que el
cantant Lluís Llach acceptava
anar de número 1 a les comar-
ques de Girona. Nascut a les
Cases d’Alcanar, Bel és catedrà-
tic de la Universitat de Barce-
lona i doctor en Economia per la
mateixa universitat, a més de
tenir experiència com a profes-
sor en diverses universitats eu-
ropees i nord-americanes. És
autor de llibres com 'Espanya,
capital París' i ha rebut el XIII
Premi Catalunya d'Economia. A
banda, Bel també és membre
del Consell Assessor per a la
Transició Nacional.
L'anunci de la participació de
Germà Bel va arribar el mateix
dia que el cap de llista per Bar-
celona, Raül Romeva, va confir-
mar en una entrevista a
Barcelona Televisió que el líder
del col·lectiu Súmate, Eduardo
Reyes, i el catedràtic d’Econo-
mia Financera de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Oriol
Amat, ocuparien els llocs 6 i 7.
Per tant, ja hi ha confirmats al-
menys set primers llocs de Junts
pel Sí per Barcelona, una llista
formada també per l'expresi-
denta de l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), la xertolina
Carme Forcadell, que ocupa el
segon lloc de la candidatura per

darrera de Romeva. Els primers
llocs de la llista els completen
l'expresidenta d'Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, en el nú-
mero 3; el president de la
Generalitat, el convergent Artur
Mas, que finalment anirà de 4, i
el president d'ERC, Oriol Jun-
queras, que és el número 5.

La llista amb el president
Junts pel Sí és finalment el
nom de la candidatura con-
junta independentista, acor-
dada entre CDC, Esquerra i les
entitats sobiranistes. La pre-
sentació va fer-se el 20 de ju-
liol, des de la terrassa del
Museu d’Història de Cata-
lunya, a Barcelona. A més del
president de la Generalitat,
també van participar-hi el pre-
sident d’Esquerra i els núme-
ros 1, 2 i 3 de la llista, Raül
Romeva, Carme Forcadell i
Muriel Casals. D’una banda,
Romeva va assegurar que Junts
pel Sí declararà la indepen-
dència de Catalunya encara
que l’Estat espanyol vulga blo-
quejar l’autogovern. D’altra
banda, Forcadell, que va ser
l’encarregada de cedir la pa-
raula a Romeva, va remarcar
que les diverses mobilitzacions
al carrer han servit per demos-
trar la força de la societat civil
de Catalunya, i per deixar ben
clar que volen liderar el procés
cap a l’estat propi al costat del
Parlament. 
A més, l’expresidenta de
l’ANC va fer una crida per om-
plir l’avinguda Meridiana de
Barcelona el proper Onze de
Setembre, per formar el que
serà la Via cap a la República
Catalana. Segons Forcadell,
estan cridats a participar-hi
“tots els demòcrates” del país,
com a prèvia de les eleccions
del 27 de setembre. 

Gustau Moreno
TORTOSA

El secretari general adjunt
d’ERC, el rapitenc Lluís Sal-
vadó; l’exregidora tortosina
Alícia Gamundi i el nou alcalde
de Móra la Nova, Francesc Xa-
vier Moliné, són els ebrencs
d’Esquerra que el consell na-
cional del partit ha escollit per
integrar-se a la candidatura de
Junts pel Sí, al costat del també
ebrenc Germà Bel. 
La professora i periodista
Montserrat Palau, també in-
dependent, serà el número

dos de la llista, mentre que
Convergència ha proposat
l’alcalde de Valls i actual dipu-
tat, Albert Batet, per al nú-
mero 3 de al candidatura.
El número 4 de la llista per Ta-
rragona i l’Ebre estaria ocupat
per Ferran Civit, nou presi-
dent regional d’ERC al Camp
de Tarragona i un dels princi-
pals activistes de l’ANC en
aquelles comarques. La cin-
quena posició de la candida-
tura podria ser per a Meritxell
Roigé, de CDC. La regidoria
tortosina i actual diputada,
però, s’està disputant aquest
lloc amb una regidora de

Reus, Montse Vilella. El repu-
blicà Lluís Salvadó seria el
número 6 de la candidatura,
on també hi haurà els ebrencs
Gamundi i Moliné. Jordi Sen-
dra (CDC) seria el número 7, i
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, podria anar de número 8,
però només si Roigé no va de
5 a la llista. Finalment, els nú-
meros 9, 10 i 11 els ocuparan
Teresa Vallverdú (ERC), l’am-
postina Anabel Marcos (CDC)
i Ester Alberich (ERC). Queda
fora Neus Sanromà, regidora
d’Arnes, que els republicans
havien designat com a repre-
sentant de la Terra Alta. 

Salvadó, Gamundi i Moliné, els
ebrencs d’ERC a la candidatura

Carme Forcadell, amb Oriol Junqueras, Muriel Casals, Raül Romeva i Artur Mas. / Foto: ACN.

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA
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La coordinadora de l’àrea d’in-
ternacional de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC), Liz
Castro, va manifestar el 23 de
juliol, des de Tortosa, el seu
convenciment en les possibili-
tats de la candidatura Junts pel
Sí, amb què Convergència, Es-
querra i les entitats sobiranis-
tes concorreran a les eleccions
del 27 de setembre. Així, Castro
va destacar que convertir les
eleccions al Parlament en unes
plebiscitàries sobre la indepen-
dència de Catalunya és la mi-
llor fórmula possible. Sobretot,
si hi ha diverses candidatures
que es posen d’acord per re-
presentar el vot del “sí”.

Quant a la resposta del govern
de l’Estat, amb declaracions
d’alguns ministres que fins i tot
amenacen de suspendre l’auto-
nomia de Catalunya si és ne-
cessari, Castro va afirmar que
la reacció del PP i d’altres par-
tits espanyols és “depriment”.
Segons l’editora nord-ameri-
cana, els arguments que s’es-
tan utilitzant, fins i tot negant
el dret dels catalans a plante-
jar-se la independència, són
“antidemocràtics”. De fet, Cas-
tro va remarcar que la comuni-
tat internacional rebutjaria
majoritàriament la suspensió
de l’autonomia de Catalunya,
una mesura extrema que es
veuria com una “aberració”.
D’altra banda, Castro va im-
partir el 22 de juliol un taller
sobre activisme i xarxes socials

al viver d’empreses de Tortosa.
Segons la responsable d’inter-
nacional de l’ANC, l’activisme
de la ciutadania a través de xar-
xes com Twitter ha estat fona-
mental per al creixement del
procés sobiranista. També per
explicar a la resta del món les
raons de la independència. A
més, Castro va mantenir diver-
ses reunions durant la seua es-
tada a l’Ebre, amb col·lectius
com els empresaris o els page-
sos del Delta.
Per la seua banda, la monja i
líder de Procés Constituent, Te-
resa Forcades, va realitzar el 13
de juliol una xerrada sobre la
confluència de les forces d’es-
querres en els comicis del 27 de
setembre. Forcades va insistir
que les eleccions no són plebis-
citàries, sinó constituents. 

PORTADA 

Liz Castro avala Junts pel Sí a Tortosa
La coordinadora d’internacional de l’ANC lamenta la 

resposta ‘depriment’ del PP i d’altres partits espanyols
L’editora nord-americana remarca que la comunitat

internacional rebutjaria la suspensió de l’autonomia

POLÍTICA. COMPTE ENRERE CAP AL 27-S

Liz Castro, durant la seua estada a Tortosa.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Gustau Moreno
TORTOSA

Nou recurs del govern de l’Estat 
TORTOSA

El govern del PP ha interposat
un recurs d'apel·lació, a través
de l'Advocacia de l'Estat, con-
tra la resolució del Jutjat Con-
tenciós Administratiu I de
Tarragona, que l'1 de febrer de
2013 va declarar la inadmissió
del recurs que havia estat pre-
sentat prèviament per la Sub-
delegació del Govern de l'Estat
a Tarragona, en contra de l'a-
cord del ple de l'Ajuntament

de Tortosa de 17 de setembre
de 2012, en què es declarava
Tortosa com a “territori català
lliure”. En concret, la moció de-
manava que el Parlament votés
una declaració "unilateral" de
sobirania nacional de Cata-
lunya i que, si s'escaigués, que
es convoqués un referèndum
sobre la independència. La ma-
teixa moció també recollia que
l’Ajuntament donaria suport a
les diferents accions que realit-
zés l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) per aconseguir la
independència, i demanava

que el Parlament acordés, amb
caràcter immediat, les mesures
i accions convenients per orde-
nar la transició fins a la consti-
tució formal de l'estat català.
El recurs ja ha estat durament
criticat per part de l'alcaldede
Tortosa, Ferran Bel, qui consi-
dera "absolutament incom-
prensible" que el govern de
l'Estat plantegi un recurs dos
anys després i a pocs mesos
d'unes eleccions, en una deci-
sió que constata "el tarannà
frontista del govern del PP".
Per la seua banda, el portaveu

municipal d'ERC, Josep Mon-
clús, en la seua condició de
proposant de la moció objecte
del recurs, ha volgut recordar
que la moció va ser presentada
amb la voluntat de reivindicar
la sobirania de Catalunya des
dels municipis, com van fer al-
tres ens locals del país. Per
Monclús, l'actitud de l'Estat és
"una manca de respecte a la
voluntat expressada pels re-
presentants democràtics de la
ciutat de Tortosa, i demostra de
nou la necessitat imperiosa de
construir un país lliure". 

Cinta Bonet
TORTOSA

Ferran Bel
ALCALDE 
DE TORTOSA

No entenem
aquesta forma
d’actuar. És 
absolutament 
incomprensible
que el govern
plantegi un 
recurs dos anys
després, i a pocs
mesos d’unes
eleccions”

“
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PORTADA 

Ja són 18 dels 21 regidors que
tenia Unió Democràtica de Ca-
talunya (UDC) a les Terres de
l’Ebre, els que han abandonat
el partit en les darreres setma-
nes. També ho han fet els dos
alcaldes d’Unió al territori: l’al-
calde de Prat de Comte, Joan
Josep Malràs, i el nou alcalde
d’Horta de Sant Joan, Joaquim
Ferràs. Segons fonts de la nova
formació Demòcrates de Cata-
lunya, ara s’han donat de baixa
d’Unió els dos regidors de Tor-
tosa, Emili Lehmann i Joaquim
del Pino. Es dóna la circums-
tància que Lehmann era fins
ara el president de l’executiva
local d’Unió Democràtica a
Tortosa. D’altra banda, també
ha deixat el partit la regidora
d’Unió a Amposta, Rosita Per-
tegaz. Les mateixes fonts
també han assenyalat que al-
tres regidors ebrencs que han
abandonat recentment el partit
de Duran i Lleida són els regi-
dors d’Ulldecona i de Sant
Carles de la Ràpita.
El passat 8 de juliol, l’executiva
intercomarcal d’Unió a les Te-
rres de l’Ebre ja va anunciar la
seua dissolució. De fet, el fins
aleshores president de la inter-
comarcal, Joan Josep Malràs, ja
va anunciar que més d’un cen-
tenar de militants tenien la in-
tenció d’abandonar el partit en
les dies següents. Malràs
també va explicar que farien
una aposta decidida per refun-
dar Unió a través d’una altra
formació política, que final-
ment s’ha cristal·litzat amb la
creació de Demòcrates de Ca-
talunya, partit que vol afegir-se

a la candidatura Junts pel Sí
que han impulsat Convergèn-
cia, Esquerra i les entitats sobi-
ranistes per al 27-S.
Malràs va criticar la “deixadesa
i menyspreu al principi de sub-
sidiarietat” de la direcció d’U-
nió, tot remarcant que sovint
s’ha renunciat a qüestions te-
rritorials en favor de qüestions
nacionals. També va recordar la
falta  de diàleg de la direcció,
així com el desacord majoritari
dels militants ebrencs amb la
pregunta d’Unió sobre la posi-
ció del partit amb el procés in-
dependentista. De fet, a l’Ebre
el ‘no’ es va imposar clarament
en la consulta interna, amb un
74% dels vots. Tot  i així, Malràs
va dir que garantiran l’estabili-
tat en ajuntaments, als consells
comarcals i a la Diputació.

El primer secretari del PSC
i candidat a la presidència
de la Generalitat, Miquel
Iceta, va defensar el 25 de
juliol, des de Tortosa, una
nova llei electoral de Cata-
lunya que permeti que les
Terres de l’Ebre puguen de-
signar directament els seus
candidats en les eleccions al
Parlament. Iceta va voler
destacar que les Terres de
l’Ebre tenen una realitat
pròpia i que, per tant, hau-
rien de constituir una de-
marcació pròpia. En aquest
sentit, el primer secretari
del PSC va lamentar que en
aquesta legislatura no haja
estat possible arribar a un
acord per tirar endavant
aquesta proposta. Tot i així,
Iceta va afegir-hi que des
del PSC que continuaran
treballant en aquesta direc-
ció, perquè “ha d’haver-hi
una relació directa entre
electors i electes”.
Iceta va fer aquestes decla-
racions en el marc de la
seua visita a Tortosa amb
motiu de la Festa del Renai-
xement. També poques
hores després del Consell
Nacional Extraordinari del
PSC aprovés les candidatu-
res i el programa per les
eleccions del 27 de setem-
bre. En el cas de la circums-
cripció de Tarragona, la
primera secretària del PSC
de Sant Jaume d’Enveja, Bi-
biana Porres, ocuparà el nú-
mero 3 de la llista dels
socialistes. Per la seua
banda, l’alcaldessa de Ti-
venys, Maria Beltran, serà la
número 7. El portaveu del
PSC a Móra la Nova, Jordi
López Leor, serà el 12; i el
secretari executiu del PSC
de Tortosa, Eugeni Monllaó
el número 16 de la candida-
tura. A banda, durant la
seva visita a la Busca de Tor-
tosa Iceta també ha aprofi-
tat per felicitar al PSC de
Tortosa per contribuir a la
Festa del Renaixement a
través de la Busca de Tor-
tosa, i contribuir així a la re-
cuperació cultural i de
promoció de la festa. S.A. 

TORTOSA

Iceta defensa
que l’Ebre
puga designar
els candidats

Unió intenta aturar la sagnia  
Dos alcaldes i 18 dels 21 regidors deixen el 

partit, tot coincidint amb la creació de Demòcrates

Es constitueix una nova executiva de la 

intercomarcal, que presideix Eduard Masip

POLÍTICA. COMPTE ENRERE CAP AL 27-S

L’anterior executiva d’UDC a l’Ebre va comparèixer el 8 de juliol per anunciar la seua dissolució. // FOTO: ACN.

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Les baixes han obligat Unió a
recosir ràpidament el partit a les
Terres de l’Ebre. El nou presi-
dent de la intercomarcal d’Unió
és l’anterior alcalde de la Torre
de l’Espanyol, Eduard Masip.
En la nova executiva també hi
ha l’exregidor tortosí de Cul-
tura, Joan Caballol; el també tor-
tosí Toni Polo, i l’exdirector
general d’Afers Exteriors de la
Generalitat i expresident nacio-
nal de la Unió de Joves, Iban Ra-
basa, a més de l’exalcalde de
Garcia, Francesc Acero. El pas-

sat 15 de juliol, la nova executiva
va rebre el suport del secretari
general d’Unió, Ramon Espada-
ler. Des de Tortosa, Espadaler va
posar en qüestió el programa
amb què Junts pel Sí pretén go-
vernar el país, tot posant de ma-
nifest que serà molt difícil
compaginar la ideologia de Ro-
meva amb allò que representen
Artur Mas i Oriol Junqueras. Es-
padaler va afirmar que Unió
presentarà un programa des del
catalanisme moderat, i que no
es posarà límits, però sí seny. 

Espadaler afirma que Unió no
es posarà límits, ‘però sí seny’

Mira el
video en
aquest
enllaç
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El president de la federació
de l’Ebre d’ERC, Albert Sal-
vadó, ha reclamat  "el prota-
gonisme, els mitjans i els
recursos que les Terres de
l’Ebre es mereixen", amb la
divisió efectiva de l’actual
Diputació de Tarragona. De
fet, els republicans han ad-
vertit de la possible renúncia
del nou govern de CiU i el
PSC a nomenar un vicepresi-
dent per a les Terres de l’E-
bre. La proposta d'Esquerra
consisteix en una modifica-
ció de l'estructura organitza-
tiva de l'ens provincial, que
passaria a tenir un vicepresi-
dent delegat a l'Ebre, així
com un diputat delegat de
cadascuna de les comissions
i àrees tècniques de la Dipu-
tació. Així, aquesta descen-
tralització es faria a partir
dels diputats ebrencs. Se-

gons Salvadó, la delegació de
la Diputació que hi ha a Tor-
tosa ha de "deixar de ser un
simple decorat, i dotar-la de
recursos i mitjans". 
“Fins ara, la Diputació
només ha aplicat una des-
centralització estètica però
no real cap a les Terres de
l’Ebre, que patim una certa
discriminació", ha afirmat el
president d’ERC a l’Ebre.
Salvadó ha afegit que la des-
centralització no es pot basar
només en càrrecs polítics. El
dirigent republicà ha qualifi-
cat d’"inadmissible" la conti-
nuada centrifugació que
pateixen els organismes de
decisió. Així, ERC demana al
govern de la Diputació que
no faci cap pas enrere en el
reconeixement territorial i
institucional de les Terres de
l’Ebre. Salvadó proposa que
la Diputació "s’adapti a la
realitat territorial de la de-
marcació, i que desplegui re-
cursos, mitjans i gestió a les

Terres de l’Ebre, que tenen
una personalitat pròpia". En
aquesta línia, demana "divi-
dir de manera formal, efec-
tiva, funcional i de
pressupost la Diputació, per
fer, així, l’embrió de la futura
vegueria de l’Ebre". Per als
republicans, els passos des-
centralitzadors que s’han fet
fins ara han estat del tot in-
suficients. Segons Salvadó,
per poder fer realitat la pro-
posta republicana, "només
depèn que els diputats pro-
vincials tinguin la mateixa
voluntat política que en el
seu moment va tenir la Ge-
neralitat". “Això podria ser
d'aplicació immediata, sense
la necessitat de modificar
cap llei ni de dependre de
cap administració superior,
sinó només d'una voluntat
política”, ha dit. Per dur-ho a
terme, ERC demana l'adhe-
sió de la resta de forces polí-
tiques i dels agents socials i
econòmics del territori. 

La Diputació de Tarragona
ha nomenat els vicepresi-
dents, els membres de la
Junta de Govern, els res-
ponsables de cada àrea i els
presidents dels organismes
autònoms de la institució
per al mandat 2015-2019.
Pel que fa als diputats de
les Terres de l’Ebre, l’al-
calde de Masdenverge, Ál-
varo Gisbert, serà el
diputat delegat de Contrac-
tació, Aprovisionaments i
Expropiacions; l’alcalde
Prat de Comte, Joan Josep
Malràs, serà el diputat de-
legat de Recursos Humans,
Ocupació i Promoció Eco-
nòmica; l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, serà el
diputat delegat d'Hisenda,
mentre que el socialista
Francesc Miró s’encarre-
garà de l’àrea de Préstecs a
ens locals. D’altra banda,

l’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, serà el presi-
dent de BASE, l’organisme
autònom de gestió d’in-
gressos. 
D’altra banda, la Diputació
torna a estar presidida per
Josep Poblet, mentre que
Josep Maria Cruset i Josep
Masdeu són els dos vice-
presidents. El diputat dele-
gat dels Serveis
d’Assistència al Ciutadà és
Joan Olivella; la diputada
dels centres educatius
d’ensenyaments especials,
Montserrat Carreras; el di-
putat del Servei d’Assistèn-
cia Municipal, Josep Maria
Cruset; la diputada de
Medi Ambient, Salut Pú-
blica i Territori, Immacu-
lada Costa; el diputat del
Pla d’Acció Municipal, Sal-
vador Ferré; i el diputat
dels Serveis d’Assistència
al Territori, Josep Masdeu,
entre d’altres. El nou presi-
dent del Patronat de Tu-
risme és Martí Carnicer. 

PORTADA 

L’alcalde de l’Aldea, el repu-
blicà Dani Andreu, és el nou
president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, des-
prés de rebre el suport del
consellers comarcals d’ERC i
del PSC. Andreu ocuparà el
càrrec els dos primers anys
del mandat, mentre que el
portaveu del PSC a l’Ajunta-
ment de Tortosa, Enric Roig,
ho farà els dos últims anys.
En el seus discurs posterior a
la presa de possessió, An-
dreu va apostar per impulsar
mesures de control de la
despesa efectives, per en-
grandir l’activitat del viver
d’empreses, i per reforçar el
projecte 7 Comarques. An-
dreu també va parlar d’afa-
vorir que la Reserva de la
Biosfera siga una font d’o-
portunitats per al territori.

Finalment, va posar sobre la
taula la necessitat d’aconse-
guir la unitat d’acció entre
les quatre comarques de les
Terres de l’Ebre, per aconse-
guir millores per al conjunt
del territori.
D’altra banda, el nou presi-
dent també va oferir “mà es-
tesa i diàleg” a la resta de
formacions polítiques, per
tal de fer “pinya” en favor de
la comarca. Aquest és el pri-
mer cop que ERC pacta amb
el PSC al Consell Comarcal
del Baix Ebre, i també que
Iniciativa hi té representació. 
El mateix pacte entre ERC i
el PSC s’ha produït al Con-
sell Comarcal del Montsià,
on la regidora republicana
d’Alcanar, Carme Navarro,
és la nova presidenta. A més,
Navarro és la primera dona
que ocupa el càrrec al Mont-
sià. De fet, en el seu discurs
va homenatjar les dones que
al llarg del temps han lluitat

en defensa dels seus drets i
per la normalització de la
posició de la dona a la polí-
tica. Navarro va dir que les
seves prioritats seran les
persones, el territori i el
país. Així, es vol potenciar
els serveis als municipis i les
polítiques de progrés al ser-
vei dels ciutadans, i s’aposta
pel consell d'alcaldes. El
portaveu del PSC a l’Ajunta-
ment d’Amposta, Francesc
Miró, substituirà Navarro els
dos darrers anys del mandat.
També té nova presidenta el
Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre, amb Gemma
Carim. L’alcaldessa de Vine-
bre, de CiU, va rebre el su-
port dels independents i
també d’ERC, tot i que els
republicans es queden a l’o-
posició. Finalment, l’alcalde
de Gandesa, Carles Luz, se-
gueix a la presidència del
Consell Comarcal de la Terra
Alta. 

Andreu crida a la unitat d’acció
El president del Baix Ebre aposta per ‘fer pinya’ entre

partits i comarques per aconseguir millores per al territori

POLÍTICA. ELS NOUS CONSELLS COMARCALS

Cinta Bonet 
TORTOSA

Carme Navarro i Gemma Carim, presidentes al Montsià i
a la Ribera d’Ebre. Carles Luz continua a la Terra Alta

Els nous quatre presidents comarcals. // FOTO: ARXIU.

Albert Salvadó (ERC) demana
la divisió de l’actual Diputació

POLÍTICA

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Soler, diputat 
provincial d’Hisenda 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Cinta Bonet
TARRAGONA



cop d’ull Agost 2015 // 7

Més d'un centenar de persones,
convocades per la Plataforma
Trens Dignes, es van mobilitzar
el passat 18 de juliol a l'aparca-
ment de l'estació de tren de
Móra la Nova, per protestar per
l’eliminació de la venda de bit-
llets a l’estació riberenca. Una
tasca que fins ara realitzava el
personal del bar, i que possible-
ment ara es veuran obligats a
tancar. Com a alternativa, la pro-
posta d’Adif, acordada amb el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, és instal·lar-hi màqui-
nes expenedores. Però des del
territori s'hi mostren totalment
contraris. Així, la portaveu de la
Plataforma Trens Dignes a les
Terres de l’Ebre i el Priorat,

Montse Castellà, va alertar de la
falta de serveis amb què es tro-
baran els usuaris de l'estació.
Segons va assegurar Castellà, es
tracta d'un "procés de tanca-
ment de l’estació, de convertir-la
en un baixador". I és que l'esta-
ció de Móra la Nova era l'únic
punt de venda de bitllets perso-
nalitzat que hi havia en funcio-
nament en tot el tram de la línia
R15 entre Casp i Reus. Castellà
va anunciar l’inici d’una reco-
llida de signatures per al Síndic
de Greuges, en què s’exposa
l’estat del servei ferroviari al te-
rritori i es reclamen millores.
Per la seua banda, l’alcalde de
Móra la Nova, Francesc Moliné,
va assegurar que la decisió d’A-
dif ha estat una “bomba de re-
llotgeria” per al municipi, i va
lamentar la “manca de sensibi-
litat” de Madrid amb el territori.

De fet, l’Ajuntament morano-
venc ja havia iniciat contactes
amb Adif, per tal de demanar
explicacions. Segons Moliné, el
fet d’acabar amb la venda de bit-
llets pot comportar el tancament
del bar i de l’estació, ja que ac-
tualment és el personal del bar
qui gestiona aquest servei, des-
prés que Adif va eliminar les ta-
quilles fa quatre anys. L’alcalde
ha matisat que aquesta resolució
no és per una qüestió econò-
mica, ja que la venda de bitllets
genera un volum de 30.000 euros
mensuals. Així les coses, l’Ajun-
tament de Móra la Nova ha de-
manat una reunió amb Adif.

PORTADA 

Cop mortal a l’estació de Móra la Nova
MOBILITAT

Adif elimina la venda de bitllets que es feia al bar i
acorda la instal·lació de màquines expenedores

La mesura no convenç el territori i Trens Dignes 
anuncia una recollida de signatures per al Síndic

Cinta Bonet
MÓRA LA NOVA

Mira el
video en
aquest
enllaç La concentració a l’estació de Móra la Nova. // FOTO: ACN.
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Nou morts en set mesos en
el tram ebrenc de l’N-340
Durant els mesos d’estiu ja hi ha hagut tres 

accidents greus, amb tres víctimes mortals
El RACC proposa desviar el trànsit de

camions cap a l’autopista, com a Girona

Nou víctimes mortals al tram
ebrenc de la carretera N-340 en
el que portem de 2015. El con-
ductor d'un camió va morir la
matinada del 22 de juliol per
encalç amb un altre camió a
Camarles. A més, en el sinistre
també es van registrar dos fe-
rits menys greus, que van ser
traslladats a l'Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta. També
aquest estiu, el 28 de juny, cinc
persones van quedar ferides,
tres de gravetat, en un xoc fron-
tal entre un cotxe i un tot te-
rreny a l'N-340 a l'Aldea. Però
l’accident més greu de l’estiu
es va produir el passat 15 de
juny, quan un xoc entre un
camió i un cotxe, també a l’Al-
dea, va deixar dos morts, un
ferit crític i un de greu.
Paral·lelament, el RACC ha re-
clamat la prohibició del pas de
camions per la carretera N-340
i també per l’N-240, amb l’ob-
jectiu de reduir l’accidentalitat.
Segons un estudi recent de la
seua fundació, l’aplicació de
l’experiència de l’N-II a Girona
als trams catalans de les dues
carreteres estalviaria gairebé 70

morts i ferits greus, així com
entre 26 i 50 milions d’euros en
costos socials, i 27 milions d’eu-
ros als transportistes. Les emis-
sions de CO2 es mantindrien
pràcticament igual, mentre que
l'estalvi de combustible arriba-
ria als 2,8 milions, i el temps es
podria calcular en uns 16,5 mi-

lions d'euros estalviats. En el
cas de l’N-II a Girona, es va
prohibir el pas de camions
entre Maçanet de la Selva i la
Jonquera, i se’ls va obligar a cir-
cular per l’autopista AP-7 amb
un descompte del 50% en el pe-
atge. En el cas de la N-II a Gi-
rona i la N-340 al Camp i l'Ebre,

el RACC considera que és "im-
mensament" més barat aplicar
la reducció de peatges i prohi-
bir el pas de camions a les vies
convencionals que desdoblar
aquestes últimes, ja que el cost
és molt superior i la intensitat
del trànsit sumat a les dues vies
no ho requeriria.  

Un dels camions accidentats el 22 de juliol a Camarles, on va morir un dels conductors. // FOTO: ACN.

Llum verd a la
redacció de la
variant de 
Gandesa

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha adjudicat la
redacció del projecte cons-
tructiu de la nova variant de
la carretera C-43 a Gandesa.
L’actuació permetrà evitar el
trànsit de pas per l’interior
del nucli urbà, així com millo-
rar la mobilitat en aquest en-
torn. La futura carretera, que
tindrà una longitud de quatre
quilometres, suposarà una in-
versió estimada de 20 milions
d’euros. La redacció del pro-
jecte constructiu s’ha adjudi-
cat per un import de 496.000
euros i s’enllestirà durant
l’any vinent. El traçat de nova
via s’inicia a l’enllaç oest de la
variant de la N-420 que pre-
veu construir el Ministeri de
Foment, a un quilòmetre a
l’oest del nucli urbà de Gan-
desa. El punt final de la va-
riant se situarà a la C-43, a
mig quilòmetre del barri de
les Planes, al sud del nucli de
Gandesa. Al llarg del recorre-
gut, es preveuen tres enllaços
per a facilitar les connexions
amb el nucli de Gandesa i la
xarxa viària de l’entorn. El
primer es connectarà amb el
futur enllaç de l’N-420, el
segon amb la carretera que va
de Gandesa a Bot, i el tercer,
al punt final, sobre la C-43,
que estarà format per una
gran rotonda situada sota el
tronc de la variant. La secció
de la nova carretera serà de
deu metres d’amplada, for-
mada per dos carrils de tres
metres i mig i dos vorals d’un
metre i mig. 
Per la seua banda, l’alcalde de
Gandesa, Carles Luz, ha valo-
rat molt positivament  que la
Generalitat haja estat sensi-
ble cap a les necessitats del
territori, i que el projecte de la
variant de la C-43 puga co-
mença a caminar.  En decla-
racions a Canal 21 Ebre, Luz
va tornar a reclamar a  l’Estat
l’execució de la variant de
l’N-420, ara amb un partida
minsa de 5.000 euros: “Des de
Madrid no tenen ni la sensi-
bilitat ni la proximitat que
haurien de tenir”.  S.A.

Gustau Moreno / ACN
L’ALDEA

CARRETERES

PORTADA 
MOBILITAT. L’N-340, UN PUNT NEGRE A LA XARXA VIÀRIA

Obren un nou servei de bus
entre Tortosa i l’Ametlla de Mar

TRANSPORT PÚBLIC

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha posat en fun-
cionament, des del passat 1 de
juliol, un nou servei diari regu-
lar entre les poblacions de l'A-
metlla de Mar i Tortosa, tot
passant pel Perelló, l'Ampolla i
l'Aldea. El nou servei funcio-
narà tot el juliol, l'agost i la pri-
mera quinzena de setembre,
amb dues expedicions d'anada
i dues de tornada. Aquesta és

una de les mesures incloses en
el Pla de millora dels serveis de
transport públic a les Terres de
l'Ebre, redactat pel Departa-
ment en col·laboració amb els
ajuntaments i els consells co-
marcals del territori.
Però el principal inconvenient
que presenta aquest servei és la
durada total dels trajectes entre
Tortosa i l’Ametlla de Mar, que
són de més dues hores. La pri-
mera sortida des de l'estació
d'autobusos de Tortosa és a les
10.30 hores del matí, i la pri-
mera de les parades a l'Ametlla

de Mar, a l'avinguda Part de
Cala-Camí de les Candenes, és
a les 12.50 hores. L'altre auto-
bús des de Tortosa surt a les
18.05 hores, i la parada al mer-
cat municipal de l'Ametlla de
Mar és a les 19.55 hores. El pri-
mer servei des de l'Ametlla de
Mar surt a les 07.10 hores de
l'avinguda Ametlla de Mar
(plaça de l'Olivera-Calafat) i
arriba a l'estació d'autobusos
de Tortosa a les 09.50 hores.
L'altre servei surt de l'Ametlla
de Mar a les 14.30 hores i arriba
a Tortosa a les 17.00 hores.

Tot i així, el Departament ha
apuntat que el nou servei està
pensat per millorar les conne-
xions entre els municipis costa-
ners del Baix Ebre i la capital de
comarca, i per donar resposta a
la mobilitat interior i interur-
bana, ja que els busos passen
pels principals punts de con-
centració de mobilitat de l'es-
tiu: càmpings, hotels, zones de
servei, mercat municipal, ajun-
taments, Club Nàutic i CAP.
També es potencia la intermo-
dalitat, amb parades a les esta-
cions de tren i d'autobusos. 

Gustau Moreno
L’AMETLLA DE MAR
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L'evolució positiva d'alguns in-
dicadors econòmics durant el
2014 a les Terres de l'Ebre, com
el repunt de sectors com la cons-
trucció i la indústria, s'ha vist en-
fosquida per la pèrdua de
població. En concret, es tracta de
3.584 persones, que situa la po-
blació de l’Ebre en 185.294 per-
sones. La davallada demogràfica
ha estat generalitzada per co-
marques, però inferior als dos
grans municipis -Tortosa i Am-
posta- i en els situats entre els
2.000 i 5.000 habitants. Només
set municipis han crescut. Se-
gons el responsable de l'Informe
d'Economia Local i Regional de
2014 a l'Ebre i catedràtic de la

URV, Juan Antonio Duro, aquest
retrocés s'hauria centrat en el
col·lectiu de persones d'origen
estranger, davant la pèrdua d'o-
portunitats laborals a causa de la
crisi. "La caiguda de la demogra-
fia es basa en la població estran-
gera. Davant la situació del
mercat treball han fet, segura-
ment, una recomposició de la
seva residència cap a altres op-
cions amb millors possibilitats
de treball", ha raonat. Un esce-
nari preocupant, segons Duro,
que requereix actuar amb mesu-
res que permetin que "els joves
es quedin" o, aquells que mar-
xen a estudiar i treballar al terri-
tori, puguin tornar.

Registres positius
D’altra banda, Duro també ha
subratllat que l'any passat va su-
posar un "trencament" respecte

la tendència de destrucció d'o-
cupació dels anys anteriors,
plasmada en un registre global
positiu de l'afiliació a la Segure-
tat Social d'un 0,5%. La cons-
trucció, per exemple, ha arribat,
per primer cop, a generar regis-
tres positius i el sector industrial
ha assolit el creixement més alt,
amb un 1,2% més dels cotitzants
a la Seguretat Social. Malgrat tot,
Duro ha advertit que, tot i cele-
brar conjunturalment el repunt
de la construcció, cal tenir en
compte que aquesta tendència,
a mig i llarg termini, no és el
camí a seguir. "La gran destrossa
dels últims anys al territori s'ha
originat amb l'esclat de la bom-
bolla de la construcció", ha re-
cordat. Tot i això, segons certifica
el mateix estudi, els serveis han
continuat funcionant com a l'ens
tractor de l'economia.

L’informe també detecta proble-
mes en el desenvolupament sec-
tor primari, especialment per la
manca de relleu generacional.
També subratlla que l'atur -que
assota les persones de més edat
dins del mercat laboral- reque-
reix actuacions decidides per
part dels poders públics. Així, els
municipis més petits, de menys
de 2.000 habitants, i els que
superen els 20.000 habitants, han
registrat un pitjor comporta-
ment de les afiliacions. Tot i la
caiguda de la taxa d'atur en més
d'un 5% global, sempre per sota
de la mitjana catalana, els índexs
han crescut en 27 dels 52 muni-
cipis de les Terres de l’Ebre. 

ECONOMIA

Entra en vigor
la nova marca
Reserva de la
Biosfera
Les empreses que vulguen
utilitzar la nova marca Terres
de l'Ebre Reserva de la Bios-
fera s’hi poden adherir des
del passat 1 de juliol. La nova
marca, que utilitza el mateix
logotip del Patronat de Tu-
risme a les Terres de l'Ebre,
vol convertir-se en un nou se-
gell de qualitat amb projecció
internacional per al territori i,
específicament, per acreditar
als seus productes agroali-
mentaris, ambientals i serveis
turístics. En aquests mo-
ments, s’han identificat fins a
18 productes i serveis suscep-
tibles de ser acreditats ja si-
guin agroalimentaris, turístics
o artesanals.  Cinta Bonet.

BREUS

L’Ebre tindrà
un inventari
de recursos de
microturisme

Les Terres de l’Ebre tindran
un inventari de recursos de
microturisme. Aquest instru-
ment, que impulsa l’Institut
per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre
(Idece),  pretén garantir un
creixement turístic sostenible
del territori. Per aquest motiu,
la Diputació de Tarragona hi
dóna suport amb una aporta-
ció econòmica de 32.000
euros. El president de la Di-
putació, Josep Poblet, i el pre-
sident de l’Idece i conseller de
la Generalitat, Santi Vila, van
subscriure recentment l’a-
cord. L’inventari pretén defi-
nir una microgeografia que
dibuixe la multiplicitat de
focus d’interès turístic sobre
el territori, a partir d’un valor
cultural, històric i paisatgístic.
L’objectiu és aportar-hi una
nova perspectiva, que sumi
als objectius establerts fins
ara, per tal de garantir un
creixement turístic sostenible,
arrelat al territori, i cohesio-
nat, equilibrat i respectuós
amb el medi ambient. C.B.

Menys gent, menys recuperació

Cinta Bonet / ACN
TORTOSA

La pèrdua de població enfosqueix el repunt
de la construcció i la indústria durant el 2014

La URV constata un retrocés demogràfic de
3.584 persones, sobretot d’origen estranger

La presentació de l’informe d’Economia de la URV es va fer a l’aula magna del campus Terres de l’Ebre. // FOTO: ACN.

PORTADA 

Mira el
video en
aquest
enllaç
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Unes 200 persones van llançar-se al riu Ebre, el 12 de ju-
liol, en la quinzena edició de la piraguada reivindicativa
de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). A la seua
arribada a Tortosa, els participants van estendre diverses
pancartes al mig del riu, on van demostrar el baix cabal,
ja que l'aigua només els arribava a la cintura. El movi-
ment social veu amb bons ulls que diverses institucions
del territori, com ara consells comarcals i ajuntaments,
aproven mocions per defensar els cabals ambientals del
riu, però els ha demanat que agafen les regnes de les ne-
gociacions, perquè ja han passat a un nivell que la PDE
no pot assumir. També han anunciat que busquen el su-

port de ONG europees perquè s'uneixin a la seua causa.
D’altra banda, la PDE tenia prevista una mobilització per
al 19 de juliol, per pressionar el Consell de l'Aigua de la
Conca, que havia d'aprovar la revisió del Pla Hidrològic
de l'Ebre el dia 30. Però la acció es va ajornar, ja que la
trobada del Consell es posposarà fins al setembre. "No
tenia sentit fer la manifestació ara, quan la reunió es farà
a finals de setembre", va manifestar el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs. Malgrat això, va dir que "hi haurà
mobilització segur", però "quan tingui una utilitat". Així,
ha exposat que si l'acord de la Comissió per a la Sosteni-
bilitat l'accepta el Ministeri d'Agricultura, però no la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, "es farà pressió per
obligar la CHE perquè incorpore aquests cabals al Pla
Hidrològic de l'Ebre". 

200
La PDE va aprofitar la
quinzena edició de la
Piraguada en 
Defensa de l’Ebre,
amb unes 200 
persones, per 
realitzar una vistosa
acció reivindicativa 

T
TELEOBJECTIU

LA CINTA TORNA A CALACEIT
200 ANYS DESPRÉS, la relíquia de
la Santa Cinta va tornar, per un dia, al
seu lloc de refugi a Calaceit. L’any 1814,
en plena Guerra de la Independència, el
canonge de la catedral de Tortosa, Joa-
quín Olivan, va decidir pel seu compte
emportar-se la relíquia al seu poble d’o-
rigen. D’aquesta manera, el reliquiari va
arribar a Calaceit, que en aquella època

encara formava part del bisbat de Tor-
tosa, i el canonge va amagar la relíquia
a casa d’un amic, fins que el 29 de juny
de 1814 la Santa Cinta va tornar final-
ment a la catedral. Per commemorar l’e-
femèride, la Reial Arxiconfraria de la
Cinta va organitzar el passat 19 de juliol
una sèrie d’actes religiosos a Calaceit,
amb centenars de participants. 

Pancartes al mig del riu i l’aigua per la cintura  

Gustau Moreno / ACN
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Tortosa va acomiadar la  XX Festa del Renaixement el 26 de juliol, amb la gran desfilada
de grups participants, que va tornar a tenir un seguiment multitudinari. Adéu al segle
XVI, després de quatre dies intensos d’activitats, espectacles i animació al carrer. En
un primer balanç, l’organització ha destacat que la xifra d’espectadors continua crei-
xent, i que s’ha consolidat la presència del públic internacional. En relació amb això,
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel va detallar que s’ha incrementat el turisme francès i
anglosaxó, i que s’ha consolidat el públic rus. Un exemple són els més de 150 russos
que van assistir als espectacles de les Gàrgoles o a la Dansa del Dervitx.
L’organització ha destacat un any més el volum de visitants que ha assistit a la Festa.
Malgrat la dificultat de posar-hi xifres, l’alcalde ha revelat alguns dels indicadors que
constaten aquesta important afluència de gent, com ara la recaptació dels espectacles
de pagament, que s’estima un 20% superior a la de l’any passat. D’altra banda, Bel ha
destacat la incorporació de nous espais a la Festa, com la plaça Mossèn Sol.
Per la seua banda, el regidor de la Festa del Renaixement, Domingo Tomàs, ha explicat
que les companyies internacionals que han assistit a la Festa del Renaixement han fe-
licitat l’organització pels espais de la ciutat, adequats als diferents espectacles que s’hi
han representat. Tot i la dificultat de comptabilitzar els visitants del Renaixement, des
de 2013 es calcula que el nombre d’assistents supera les 200.000 persones.

TELEOBJECTIU 

El Renaixement atrau més públic internacional

Sílvia Alarcón
Fotos: FESTA DEL RENAIXEMENT
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M’HA COSTAT MOLT escriure
aquest article; entre d’altres
coses, perquè anticipo una des-
aprovació convençuda per part
d’una bona colla de companys
de lluita. Però a vegades, i en cir-
cumstàncies determinades, crec
sincerament que les persones,
de vegades, renunciem a fi d’as-
solir horitzons més amplis. En
altres escrits he parlat sobrada-
ment sobre el significat social
dels símbols sota els quals els
individus reforcem la nostra
vulnerable individualitat. Però
en certes situacions d’extrema
necessitat, aquest paraigua sim-
bòlic, protector i intensificador
dels sentiments de pertinença
perd la seva força davant l’ins-
tint de supervivència. I llavors la
fe dóna pas a la raó. 

AL BELL MIG de la ciutat de
Tortosa, i envoltat d’aigua, un
tros de metall, oxidat i fosc,
evoca per a uns el ressentiment
d’un episodi odiós; per a uns
pocs, un tribut metàl·lic al mi-
ratge feixista, i per a la gran ma-

joria, un curiós element distor-
sionador de l’entorn urbà, tan
visible com invisible. I mentre
uns malgasten paper amb infor-
mes de greuges, altres dediquen
temps a l’etern debat i els que
queden alteren pressupostos;
una gran majoria no troba una
feina precària, no rep una aten-
ció sanitària justa ni una educa-
ció competitiva i no classista. Els
serveis públics són devorats per
grans empreses sense control
democràtic, les condicions labo-
rals anticipen el domini total del
capital sobre els individus i el
progrés de les ciutats ja només
depèn d’un anhelat inversor
asiàtic. 

HAVENT SUPERAT les enfron-
tades teories historiscistes i
conscient del delicat període en
què la societat s’està acomo-
dant, no defenso la seva conti-
nuïtat; tan sols qüestiono el cost
d’oportunitats que suposa la de-
molició d’aquesta andròmina
d’acer. Una consulta popular
implica uns mitjans materials i

humans, sense comptar amb el
cost que les dues faccions inver-
tiran per convèncer-se els uns
als altres, ni amb la garantia
d’una participació seriosa. Però
com que estic convençut que cal
l’esfumament total del subjecte,

proposo que la consulta sigui
acceptada com a vinculant per
l’Ajuntament, que l’organització
vagi a càrrec de la societat civil
que la promou i, finalment, que
el pressupost municipal que
caldrà habilitar en un altre cas
vagi destinat a la contractació de
mestres, o metges, o bombers, o
educadors, però amb la garantia
que facin servir el català com a
llengua habitual i coneguin els
horrors del feixisme. 

PERQUÈ el problema està en el
fet d’evitar que d’aquí a 30 anys
ens puguem trobar sense ferra-
lla al riu, però amb unes genera-
cions de joves totalment
ignorants de la història, mono-
lingües i de pensament únic.
Perquè tinc molt clar que el
futur no se sustenta sobre una
pilastra enmig del riu, sinó
sobre individus cultes d’un país
lliure, modern, solvent i presta-
dor d’un serveis públics de qua-
litat, justos i igualitaris. Assolim
això i l’infame acer caurà a la
farga.

ORIOL JUNQUERAS va negar-
se a una llista única. Això, en el
seu moment, va semblar que era
la causa perquè el procés s'enda-
rrerís fins el 27S. Després, no
només Junqueras ha canviat d'i-
dea, sinó que ha acabat acceptant
el model de llista única proposat
per Artur Mas al principi. En
canvi, no proposen CDC i ERC el
model de llista única sense polí-
tics. I per què? Perquè els partits
necessiten representants. Repre-
sentants significa ingressos i
sense representants aquests in-
gressos no entren. Per tant, vul-
guem o no, els interessos de
partit s'imposen als de país. 

LA CUP, potser l'únic partit que
ha parlat clar des del principi i
que ha mantingut la coherència,
se n'ha desmarcat. CDC i ERC,
amics de retallades, ara volen
construir-se un futur junts per
governar la Catalunya indepen-
dent. No només ens maregen ge-
nerant polèmiques que no fan

més que embolicar el procés,
sinó que al final sembla que ens
prenen el pèl i escenifiquen, un
cop més, que tot ha estat un gran
acord de país amb grans sacrifi-
cis. Si us plau, acabem ja.

RAÜL ROMEVA serà el cap de la
llista unitària per a les eleccions
del 27S. És un actiu important.
Muriel Casals i Carme Forcadell
l'acompanyaran. Ara bé, això
tapa la presa de pèl de tants de
mesos de donar voltes, sobretot
Oriol Junqueras, per acabar ac-
ceptant la proposta d'Artur Mas,
havent perdut un temps preciós.
A hores d'ara podríem haver
votat en unes eleccions plebisci-
tàries i sabríem què vol el poble
català. A més, si al final es pretén
fer president igualment Mas, tot
plegat augmenta l'engany.

EN AQUESTES eleccions, tot i la
simpatia per Romeva, tot i ser
partidari de la llista unitària, el fet
que la CUP se n'hagi desmarcat,

em fa plantejar si no val la pena
donar el vot de confiança a qui no
s'ha mogut en els seus planteja-
ments, a la vegada que han vol-
gut ser generosos. També serà
important que la llista unitària,
com he llegit en algun lloc, es co-
negui també en les diferents cir-
cumscripcions electorals, per
veure qui es postula com candi-
dat territorial per al 27S.

D’ALTRA BANDA, tenim ICV,
que acusen Romeva de passar a
l'altre costat ideològic, de treba-
llar per fer president Mas. ICV no
s'ha mogut de l'ambigüitat du-
rant aquests anys. Molt de dret a
decidir, però mai no han parlat
clar de la independència, i han
esquivat el tema contínuament.
Ara que cerquen aliances amb
Podemos sembla que comencen
a posicionar-se. Podrien haver-ho
fet abans i no haver marejat tant.

ZAPATERO entrevistat a la
Razón. Si un diari de la dreta en-

trevista un destacat polític socia-
lista, marramèu! O hi ha trampa,
o és per parlar de temes que
uneixen PSOE i PP. I en part és
així, perquè un dels temes estre-
lla de l'actualitat, Catalunya, surt
a l'entrevista.

L’EXPRESIDENT espanyol es
mostra content que el PSC hagi
abandonat el dret a decidir. Pim!
Reconeix que el PSC no vol el
dret a decidir. I ho remata dient
que el dret a decidir és un embo-
lic que divideix la gent. Pam! Fem
demagògia., doncs. Si el dret a
decidir divideix la gent, alesho-
res la democràcia divideix la
gent. Perquè en democràcia la
gent vota diferents opcions. I si a
més pensem que el PSOE  ha
viscut del bipartidisme en els da-
rrers anys, les eleccions dividei-
xen molt la gent, entre PP i
PSOE. Per tant, i prenent-me la
llicència de la demagògia, igual
que el dret a decidir, la democrà-
cia és un problema. Pum! 

O
OPINIÓ

CONFIDENCIAL: JUNTS PERÒ NO BARREJATS
LA LLISTA de Junts pel Sí a la de-
marcació de Tarragona s’ha anat coent
a foc lent, i la poca informació sobre la
negociació entre Convergència, Esque-
rra i les entitats sobiranistes ha anat
sortint amb comptagotes. Finalment
s’ha sabut que l’economista ebrenc
Germà Bel serà el número 1 de la can-
didatura independentista pel Camp i
l’Ebre, però això els primers dies no es-

tava gens clar. El nom que més sonava
era el de Jordi Salvadó, secretari gene-
ral de la UGT al Camp de Tarragona i,
fins ara, una persona força descone-
guda a les Terres de l’Ebre. És el que té
haver de compartir una candidatura,
qualsevol llista electoral, amb la gent
de més enllà del Coll de Balaguer. Així,
tot i que es valorava la implicació de
Salvadó amb els moviments socials i

associatius, tant des de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) com des
d’Òmnium Cultural a les Terres de l’E-
bre es va pressionar perquè el cap de
llista de Junts pel Sí fos Germà Bel,
ebrenc i més conegut arreu de Cata-
lunya. Menys coneguda al territori és
la número 2 de Junts pel Sí, Montse
Palau, professora i parella de l’excon-
seller republicà Josep Bargalló. 

Salvador Peiró 
Morell
SOCIÒLEG

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC 
I MÚSIC

De ferralla no viu l’ésser humà

L’enganyifa de la llista única... i més

Proposo que la
consulta sobre el
monument sigui 
acceptada com a
vinculant per
l’Ajuntament, i
que l’organitzi la
societat civil”

“
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EL 8 d’AGOST tindrà
lloc la segona edició de
‘Les nits a la Baranova’, a
l’emblemàtica plaça de Ti-
vissa. Sota el nom ‘Enamo-
ra’t de la lítica’, l’activitat
vol apropar l’òpera a un
públic ampli i divers, sota

la direcció artística del pro-
fessor Roger Alier, i amb
l’actuació de la soprano
Sara Blanch, del tenor
Beñat Egiarte, del baríton
Carles Daza i de la mezzo-
soprano Carol Garcia, amb
el pianista Josep Burforn. OPINIÓ 
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Recuperar el temps perdut 
a Alfara de Carles

L’estació de Móra la Nova
no s’ho mereix

Prou morts al tram 
ebrenc de l’N-340

EDITORIALS

esprés de les eleccions
i d’una agra polèmica
entre els partits polí-

tics i les penyes taurines, que
va servir per escalfar la cam-
panya de les municipals, un
jutjat de Barcelona ha acabat
aixecant la suspensió cautelar
que pesava contra la
celebració dels tempte-
jos de bous amb públic
que es feien en algunes
ramaderies d’Alfara de
Carles. El desencade-
nant d’aquesta decisió
judicial, favorable als
interessos dels rama-
ders i als afeccionats
taurins, ha estat un re-
curs d’apel·lació que la
Generalitat va presentar el
passat 26 de juny. En cosa
d’un mes, s’ha resolt una si-
tuació que feia 22 mesos que
tenia les ramaderies amb l’ai-
gua al coll, als taurins i als ani-
malistes en peu de guerra, i
als partits polítics intercan-
viant retrets estèrils.

LA NOTÍCIA, ha estat molt
ben rebuda a Alfara de Carles,
tot i que tant l’alcalde com la
propietària de la ramaderia
Mur veuen molt complicat
tornar a recuperar l’activitat
enfocada al turisme. De fet,

tant Josep Mas com Àngela
Mur han lamentat que el re-
curs de la Generalitat no es
presentés abans. És a dir, que
potser arriba massa tard.

LES TEMPTES són les proves
de bravura dels bous que es

fan a les ramaderies, però les
ramaderies d’Alfara de Carles
van començar a obrir-les al
públic fa uns anys, amb la pre-
sència de visitants de fora del
territori. De fet, la polèmica va
esclatar quan els mitjans de
comunicació d’abast nacional
van descobrir que, tot i la pro-
hibició de les curses de bous a
Catalunya, en aquestes rama-
deries del Baix Ebre es feien
temptejos per a turistes, majo-
ritàriament russos. I tot i que
a les finques d’Alfara de Car-
les no es torejava amb la mort
final de l’animal, aquesta rea-

litat va fer que els col·lectius
animalistes aprofitessin l’o-
portunitat per clavar la banya
i reclamar també la prohibició
d’aquest tipus de pràctiques.
Això és el que va provocar la
suspensió cautelar de les
temptes amb públic, decre-

tada per un jutge de
Barcelona al setem-
bre del 2013.

HAN ESTAT gairebé
dos anys de neguits
per a les ramaderies
d’Alfara de Carles,
però també per un
poble petit que havia
posat moltes espe-
rances en aquest

tipus de turisme. I és que cada
temporada passaven per les
finques ramaderes uns 15.000
turistes, que arran de la sus-
pensió es van frenar de cop.
Una de les ramaderies va
haver de tancar i també va
pujar l’atur al poble. Ara l’A-
juntament assegura que in-
tentarà recuperar el temps
perdut, i que intentaran aju-
dar les ramaderies a repren-
dre la seua activitat. També ho
hauria de fer la mateixa Gene-
ralitat i les institucions del te-
rritori que, en el seu dia, van
aprovar mocions de suport.

EN EL QUE portem d’any ja
són nou les víctimes mortals
en accidents que s’han re-
gistrat en el tram de la carre-
tera N-340 a les Terres de
l’Ebre. Tres d’aquests morts
s’han produït en el que por-
tem d’estiu. L’entrada en
funcionament de la variant
de l’Aldea ha tret el trànsit

pesat del centre d’aquesta
població del Baix Ebre, però
segons alguns conductors
també ha provocat que tor-
nen a haver-hi més camions
circulant per l’N-340. Cada
vegada són més les veus que
reclamen desviar el trànsit
de camions per l’AP-7, com
ja s’ha fet a Girona.

Carles Luz
ALCALDE 

DE GANDESA

EL MUR

Tant l’alcalde com la 
ramaderia han lamentat
que el recurs del govern
no es presentés abans

SERÀ NOTÍCIA

D

Després de quatre anys
de reunions, l’alcalde
de Gandesa ha aconse-

guit que la Generalitat haja ad-
judicat la redacció del projecte
de la variant de la C-43. Una ac-
tuació molt necessària per a la
capital de la Terra Alta.

Alfons
Montserrat
ALCALDE 

D’ALCANAR

La jutge ha arxivat la
causa oberta contra 19
persones, entre els quals

el mateix alcalde i l’exregidor
d’Urbanisme, per l’anomenat cas
Carraus. Un veritable malson per
a Montserrat, que havia estat im-
putat després d’un escorcoll.

Manuel
Amancio
Álvarez
ASSASSÍ 

D’ESTELA 

CALDUCH

Àlies ‘El Bravo’. És l’autor
de l’atracament del banc
Santander de Cambrils

en què va morir la jove rapitenca
Estela Calduch. L’Audiència de
Tarragona l’ha condemnat a 21
anys i sis mesos de presó. Acusa-
ció i fiscalia en demanaven 25.

Miquel
Esteve
ESCRIPTOR

L’escriptor moranovenc
ha estat enguany el pri-
mer pregoner de les fes-

tes majors de Móra la Nova.
Esteve és conegut arreu del país
per obres com ‘El joc de Sade’, i
enguany ha publicat la novel·la
històrica ‘La fi dels secrets’.

Jaume 
Sorolla
JUGADOR DE
BÀSQUET

El tortosí Jaume Soro-
lla, fins ara jugador del
Barça, deixa la plantilla

blaugrana per provar sort als Es-
tats Units. El proper curs comen-
çarà una nova etapa a Amèrica,
tot i que el Barça tindrà en el seu
poder els drets sobre el jugador.

DESPRÉS d’intentar-ho en
diverses ocasions, Adif ha
acabat per prescindir del
servei de venda de bitllets a
Móra la Nova, l’estació més
important de la línia R15 a la
Ribera d’Ebre. Ho havia in-
tentat com a mínim en dos
ocasions en el passat més re-
cent, però l’Ajuntament s’hi
havia oposat enèrgicament.
L’últim intent va ser fa qua-
tre anys, i la solució de mí-
nims que es va adoptar va
ser que la venda de bitllets
es faria des del bar de l’esta-
ció. Ara això ja no és així.

EL DEPARTAMENT de Te-
rritori i Sosteniblitat ha pac-

tat amb Adif la instal·lació
de màquines expenedores.
Però això no és el demanava
la població, molt vinculada
des del punt de vista econò-
mic i comercial, però també
des d’un vessant històric i
també  sentimental, amb
l’activitat de l’estació i amb
el ferrocarril. De fet, ara fa
quatre anys l’Ajuntament va
frenar la instal·lació de mà-
quines expenedores.

LA MESURA sembla un cop
mortal a l’estació de Móra la
Nova. I també hauria de ser
un toc d’atenció per al conjunt
del territori, com adverteix la
plataforma Trens Dignes.
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OPINIÓ

A PRINCIPIS d'aquest mes
d'agost està previst que quedi
dissolt el Parlament de Cata-
lunya, posant punt i final a la
X legislatura. Ens trobarem,
doncs, davant de la convoca-
tòria d'una cita electoral per
al 27 de setembre; unes elec-
cions ja anunciades que supo-
sen, igual que el 2012, un nou
avançament electoral per part
d’un govern esgotat. 

AQUESTA X legislatura del
Parlament ha estat marcada
per diversos elements que
han saccejat l'escenari polític
català. En primer terme, per la
greu crisi econòmica i les
seves conseqüències socials.
Lamentablement, el govern
de la Generalitat, amb el su-
port de CiU i ERC, no ha pre-
sentat una estratègia per
sortir de la crisi diferent a la
que aplicat el PP a Madrid:
austeritat mal entesa, reta-
llada de serveis bàsics i aug-
ment de la competitivitat
basada en pèrdua d'ocupació
i precarietat del mercal labo-
ral. Això a les Terres de l'Ebre
ho patim especialment. A ni-
vell territorial no s'ha fet res
ni s'ha planificat el futur. I
això ens condemna durant
una altra dècada a la irrelle-
vància més absoluta.

EL SEGON ELEMENT que
crec que s'ha de destacar en
la part positiva de la balança
és l'empoderament de la so-
cietat, dels ciutadans, que ha

impulsat una implicació molt
més directa en els afers pú-
blics. Aquest fet ha provocat
debat i ha pressionat tant el
Parlament com el govern per
avançar en mesures de trans-
parència i lluita contra la co-
rrupció. Ara toca fer el pas
definitiu. Tenim els instru-
ments i la legislació. S'ha de
fer complir.  

I EL TERCER, és la defensa
per part d'una immensa ma-
joria de catalans i catalanes
de la nostra sobirania i la uni-
tat entorn al que vam anome-
nar col.lectivament "dret a
decidir", després de sentir-
nos durant anys "maltractats"
pel govern espanyol. Un sen-
timent compartit per més
d'un 80% de la societat cata-
lana que reclama ser escol-
tada davant l'immobilisme
irresponsable del govern
Rajoy. Fins i tot en aquest te-
rreny el balanç del govern
Mas i els seus socis és zero.
Molta gesticulació, bons dis-
cursos, bona èpica i molts ti-
tulars, però poca feina i cap
resultat. 

EL SEU GRAN ERROR final
ha estat trencar, per interes-
sos partidistes, la transversa-
litat del catalanisme polític
del darrer segle, en fer una
aposta per la independència
sense el referèndum vincu-
lant al que no podem renun-
ciar. Un procés polític
d'aquesta embergadura, si es

fa, si decideix la majoria que
s'ha de fer, no es fa ni amb el
45 ni amb el 50% dels vots i
menys sense preguntar de
manera clara i directa als ca-
talans i catalanes. No amb
instruments com unes elec-
cions autonòmiques que no
estan dissenyades amb
aquesta finalitat. 

EN TRES ÀMBITS en el que el
govern català no ha sabut ac-
tuar com tocava, s'han pres
decisions errònees de gran
calibre i han situat el país en
una cruïlla històrica d'incert i
complex i insegur final. 

PERÒ AQUESTA legislatura
ha tingut per a mi un caràcter
especial, donat que acabo
amb aquí una etapa de nou
anys com a diputada al Parla-
ment de Catalunya en repre-
sentació de les Terres de
l'Ebre. Aquests nou anys (i
400.000 quilòmetres aproxi-
mats) els podem dividir en
dos períodes. El primer, en
què vaig formar part d'un
dels grups que donava suport
al govern i, el segon, des del
2010 fins avui, com a diputada
a l'oposició. He format part de
més d'una quinzena de co-
missions i grups de treball i
he presentat més de 3000 ini-
ciatives parlamentàries. Però
allò important no són les
dades en cap cas. Sempre he
treballat per traslladar a seu
parlamentària aquells proble-
mes i aquelles qüestions més

rellevants del que ha succeït
al territori i amb la voluntat
de solucionar els possibles
problemes. Sempre amb ànim
de consens i buscant acords
en benefici dels nostres po-
bles i la nostra gent.

VULL AGRAIR des d'aquí a la
gent de l'Ebre la confiança re-
buda i que m'hagin donat el
seu suport i recolzament du-
rant aquests nou anys en què
he tingut el grandíssim honor
de representar el Montsià, el
Baix Ebre, la Terra Alta i la Ri-
bera d'Ebre. També aprofito
per demanar disculpes pels
errors que hagi pogut come-
tre. Han estat nou anys d'a-
prenentatge constant i durant
els quals he rebut molt més
del que he donat. M'enduc
una experiència valuosíssima
que ara poso a disposició dels
meus veïns i veïnes més pro-
pers. A partir d'ara, em troba-
reu al meu poble centrada en
la política municipal, que és,
a més, on  verdaderament em
sento més útil per contribuir
a desenvolupar polítiques pú-
bliques en benefici de la so-
cietat. A Ulldecona, els
Socialistes tenim un projecte
il.lusionador, un projecte de
modernització del nostre
poble, d'obediència 100% mu-
nicipal, un projecte que ens
uneix per damunt de qualse-
vol altra qüestió, un projecte
que toca de peus a terra, i tre-
ballem amb esforç dia a dia
per fer-lo realitat. 

LA DIPUTACIÓ és una ins-
titució del govern local que
actua sobre la ciutadania de
manera directa o cooperant
amb els ajuntaments. És im-
portant ser conscients de la
gran quantitat de recursos, i
també serveis, que presta la
Diputació als ajuntaments i
les entitats del nostre terri-
tori. El criteri pel qual es
determina la distribució
d’aquests recursos és pura-
ment polític, amb una ab-
sència notable de cap criteri
territorial. Així, el fet de
tenir el mateix color polític
que el govern de la Diputa-
ció, tradicionalment, ha
estat un factor clau a l’hora
de poder comptar amb el
seu suport decidit. Mai no
s’ha fet una distribució dels
recursos de la Diputació se-
gons l’extensió territorial i
la quantitat de població que

representem les Terres de
l’Ebre; i mai no s’han vist
les Terres de l’Ebre com una
unitat d’actuació des de la
Diputació. Per això, segura-
ment, sempre hem tingut les
de perdre en aquesta distri-
bució respecte d’altres terri-
toris. No n’hem estat mai la
prioritat.

DES DE la presidència de
Josep Poblet, només s’ha
aplicat una descentralitza-
ció estètica, però no real,
cap a les Terres de l’Ebre,
que han patit i continuen
patint una atenció menor
que altres territoris de la
demarcació. Descentralitzar
de manera real la Diputació
no significa obrir una sub-
seu a Tortosa, o bé nomenar
un polític de les Terres de
l’Ebre vicepresident de la
institució. Des d’ERC pro-

posem una divisió formal,
efectiva, funcional i de pres-
supost de la Diputació ac-
tual en dues parts. Aquesta
descentralització té dos ob-
jectius clars: apropar més
mitjans i recursos a l’Ebre i
descentralitzar serveis, cre-
ant així l’embrió de la fu-
tura vegueria. I aquesta
mesura, que podria ser d’a-
plicació immediata, només
depèn del fet que els dipu-
tats provincials tinguin la
mateixa voluntat política
que en el seu moment va
tenir la Generalitat per des-
centralitzar el seu Govern a
les Terres de l’Ebre.

PER DUR-HO a terme, con-
videm el conjunt d’agents
socials i econòmics del te-
rritori, com també el con-
junt de diputats provincials
ebrencs, a exigir decidida-

ment els recursos i mitjans
que ens pertoquen. Cal que
la delegació de la Diputació
que hi ha a Tortosa deixi de
ser un simple decorat, es
doti de recursos i mitjans, i
que aquests puguin ser ad-
ministrats, en gran part, des
de les Terres de l’Ebre.

POSEM FIL a l’agulla, modi-
fiquem, des del debat, l'es-
tructura organitzativa de
l'ens provincial i duguem a
terme de manera immediata
i efectiva una descentralit-
zació comandada pels dipu-
tats ebrencs. No podem
renunciar a continuar rei-
vindicant-nos per consoli-
dar les Terres de l’Ebre com
un territori major d’edat, un
territori amb personalitat
pròpia, a qui no li cal ser tu-
telat per ningú. 

NÚRIA VENTURA
ALCALDESSA 
D’ULLDECONA 
I DIPUTADA 
AL PARLAMENT

ALBERT SALVADÓ
PRESIDENT DE LA 
FEDERACIÓ D’ERC A
LES TERRES DE L’EBRE

Final de nou anys com a diputada

Per la Diputació de les Terres de l’Ebre 
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SEGUINT l’actualitat de les
nostres terres i dels diferents
equips de govern nous sorgits
arran de les darreres elec-
cions municipals, he pogut
veure com en alguns dels mu-
nicipis, principalment en
aquells que s’ha produït un
canvi de color polític, els pri-
mers plens s’han aprofitat
per fer modificacions de
pressupost per moure parti-
des i possibilitar fer un gest
amb els votants i introduir
algun petit canvi que faci vi-
sible que l’equip de govern
ha canviat.

LA VERITAT és que m’ho he
mirat amb certa enveja, per-
què a Amposta, el nou equip
de govern d’Esquerra d’Am-
posta, que encapçalo i del
qual he de dir que estic molt
satisfet de la feina que està
duent a terme, ha fet dues
modificacions de pressupost.
La primera va ser per tirar
endavant un bloc de nínxols
als cementiri municipal,
donat que  la mateixa set-
mana que vam assumir les
responsabilitats de govern
ens va trucar l’empresa que el
gestiona, alarmats que tan

sols en quedaven sis de lliu-
res. No hi havia diners ni pro-
jecte, per tant es va haver
d'habilitar una partida de
100.000 euros per procedir a
solucionar aquest tema.

LA SEGONA modificació
arriba tot just quan havíem
de fer el ple del mes de juliol.
En plena onada de calor, de la
màquina de refrigeració del
Centre de Tecnificació Espor-
tiva s’espatllen dos compres-
sors, dels quatre que té, i
quan demanem solució, ens
assabentem que els altres dos
s’havien trencat a principis
d’any i no es van reparar, cosa
que ha fet que la màquina
treballés el doble i hagi aca-
bat malmetent-se tota.
Aquesta actuació va tenir un
cost d’instal·lació de 50.000
euros, pel que es va haver d’-
habilitar partida i també
dotar-la fent una altra modi-
ficació de pressupost.

M’HAGUÉS agradat molt fer
aquestes modificacions de
pressupost per poder tirar
endavant algun punt del pro-
grama electoral d’Esquerra,
però governar és això,

moure’t en la incertesa i prio-
ritzar, i si és necessari, renun-
ciar a les polítiques
d’aparador per aquelles que
no són tan vistoses, però ab-
solutament necessàries per
continuar donant servei als
ciutadans.

COM DIU un dels regidors
del meu grup municipals, de
“bocadillets” com aquests en
tenim alguns, i desconec, evi-
dentment, quantes coses més
sobrevingudes apareixeran
aquesta legislatura; però el
que sí que tinc clar és que si
és necessari renunciarem a
propostes programàtiques
per tal de deixar el poble en
bon estat, malgrat això no ens
permeti fer-nos fotos inaugu-
rals.

QUAN ENTRES de nou en un
ajuntament, es parla molt de
fer auditories de comptes,
com si això fos el més impor-
tant, els comptes. És cert que
són importants, però l’estat
del poble també ho és:
instal·lacions esportives amb
gotelleres, carrers amb sots,
voreres malmeses, pluvials
insuficients, instal·lacions

elèctriques obsoletes, servei
d’aigües amb rendiments del
50%, un ajuntament obsolet i
poc eficient, etc., fan que
posem també l’atenció en el
manteniment.

TENIM quatre anys per en-
davant, molta feina, i per sort,
molta il·lusió per fer-la. 

ADAM TOMÀS
ALCALDE
D’AMPOSTA

Per una ciutat millor

Governar és
moure’t en la
incertesa i
prioritzar, i si
és necessari,
renunciar a les
polítiques 
d’aparador”

“

EN EL PASSAT mes de maig
els ciutadans d'Amposta es
van pronunciar a les urnes i
van posar fi a 28 anys ininte-
rromputs de governs de CiU.
Obrim ara, doncs, un nou
cicle polític que no pot néixer
amb els mals hàbits de tants
anys de majories monocolors.
Ho vaig dir durant la cam-
panya i ho repeteixo ara, el
grup socialista estarà espe-
cialment amatent a evitar
males pràctiques a l'Ajunta-
ment d'Amposta, vinguin
d'on vinguin. Hem de ser
ferms a l’hora de garantir
que el nostre consistori serà
el màxim transparent i ho-
nest. No volem, en aquest
sentit, dur a terme cap recri-
minació ni res que soni a re-
vengisme; ara bé, cal fer net i
posar llum als espais d'om-
bra per saber de quin esce-
nari real partim i cap a on
anem.

EN AQUESTS dos primers
plens hem exigit al nou equip
de govern que compleixi amb
això que és també un com-
promís democràtic. No per-
metrem que darrere actituds
conformistes o de deixar fer
es tornin a reproduir com-

portaments que els ampos-
tins i ampostines han sancio-
nat a les urnes. Estic
convençut que és des de ja
mateix, del primer minut del
nou mandat, que hem de dei-
xar clares les regles del joc
que fixa la democràcia. Ras i
curt, els informes jurídics i
d'intervenció dels tècnics de
l'Ajuntament s'havien d'ha-
ver respectat en el passat i
s'han de respectar ara. 

CONFIQUEM en què sigui
així perquè hem de reconèi-
xer, amb tota sinceritat, que
de moment hi ha bona sinto-
nia i una permanent comuni-
cació amb el nou alcalde (fet
molt important si tenim en
compte la realitat d'ignoràn-
cia de l'oposició de què ve-
níem amb CiU). El mateix
alcalde reconeix la nostra ac-
titud responsable, la nostra
vàlua i la nostra experiència
política. Esperem, doncs,
donar continuïtat a aquesta
fluïdesa pensant sempre en
la satisfacció dels interessos
generals dels ampostins i
ampostines. Aquesta és la
nostra voluntat. Una de les
primeres decisions del nou
equip de Govern, la compra

de l'antic sindicat, va en la
bona direcció.

UN COP DIT això, però, hem
de lamentar una decisió del
govern municipal que perju-
dica greument els nostres
joves. Em refereixo a la re-
cent convocatòria de beques
per a universitaris que ha fet
l'Ajuntament. Quina ha estat
la nostra sorpresa en veure
que la dotació econòmica
destinada a aquesta finalitat
és la mateixa que atorgava
l'antic govern de CiU, uns
minsos 8.000 euros. Cal tenir
present que això amb prou
feina suposa uns 60-70 euros
per estudiant.

DES DEL GRUP socialista
hem proposat en reiterades
ocasions, i ho tornem a fer
ara, que cal augmentar sensi-
blement aquesta partida eco-
nòmica i ampliar-la a màsters
universitaris i cursos de pos-
tgrau. La situació del nostre
jovent és especialment vul-
nerable en rebre de ple els
efectes perniciosos de la crisi
econòmica. Amb taxes d'atur
juvenil que voregen el 50% i
amb els preus de les taxes i
matrícules universitàries to-

talment disparades, que han
provocat que molts joves am-
postins/es, més de 75.000 des
del 2012 a tota Espanya,
hagin renunciat a matricular-
se. Quina alternativa de futur
oferim als nostres joves?
Com podran marxar de la
casa dels seus pares? Com
podran iniciar un projecte de
vida autònom? Cal posar fil a
l'agulla amb urgència i fer-ho
des de l'Ajuntament am-
pliant les ajudes i beques
ofertades als nostres joves
universitaris. Volem  donar
als joves d'Amposta un mis-
satge d'esperança davant del
futur. Ens tindreu en tot mo-
ment al vostre costat. Les
portes del grup socialista a
l'Ajuntament estaran sempre
obertes per atendre les vos-
tres inquietuds i necessitats.
No en tingueu cap dubte.

INICIEM el nou mandat rei-
terant que defensem els inte-
ressos del conjunt de la
ciutadania ampostina: classes
populars, dones, treballa-
dors, joves, aturats, gent
gran, etc. Defensàvem obrir
una nova etapa i farem entrar
aire fresc i saba nova a l'A-
juntament. 

Aire fresc i saba nova 

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU 
DEL PSC D’AMPOSTA
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QUAN TORTOSA obria les
portes a la ciutat del segle
XVI, amb motiu de la Festa
del Renaixement, un angelet
baixava del portal del Romeu
i donava les claus de la ciutat
al procurador en cap, sota
una pluja de flors. Com deia
la cançó... "Què se n'ha fet
d'aquelles flors?"

AQUELLES FLORS i el seu
olor s'han perdut, com s'ha
perdut l'olor de la Festa i com
s'ha perdut gran part del
rigor històric i la qualitat que
va caracteritzar la Festa del
Renaixement, i que sembla
que amb cada nova edició va
minvant. Perquè si bé la Festa
gaudeix d'una relativa bona
salut i d'un alt nivell de visi-
tants, si bé no tant de partici-
pació ciutadana, pateix una
constant pèrdua d'història
derivada d'una manca d'in-
vestigació i d'estudi que han
fet perdre els aspectes més
culturals, com ara els Col·lo-
quis de la Insigne Ciutat de
Tortosa, els monogràfics, les
exposicions, els concerts, els
personatges, esdevenint una
festa que, tot i ser molt popu-
lar, corre el perill de conver-
tir-se en un mercat medieval
més com tants altres que pro-
liferen arreu de l'estat,
agreujat amb el fet de que
quan s'acaben els especta-
cles, massa d’hora, es poten-
cia el "botelló" a les
avançades de Sant Joan, que
així queden any rere any de
brutes i deixades.

I ÉS QUE la Festa del Renai-
xement és molt més que un
mercat d'època ple de barba-
coes. La Festa del Renaixe-
ment és una forma de donar
a conèixer el patrimoni i la
cultura de la nostra ciutat,

acompanyada d'un important
component lúdic i festiu, de
manera que es complementin
mútuament. Però la Festa, no
ho oblidem, és una importan-
tíssima eina de promoció
econòmica de la ciutat i ho ha
de ser durant tot l'any. És l'a-
parador de Tortosa de cara al
món i sembla que, com el
rigor històric, això també
s'està perdent. Només cal re-
cordar que el govern de Fe-
rran Bel va passar la Festa de
l'àrea de Promoció Econò-
mica a l'àrea de Festes, des-
lligant-la així d'un dels seus
objectius principals.

COM SEMPRE he defensat,
la Festa del Renaixement és
la festa dels tortosins i torto-
sines per a la gent de fora,
per als visitants, per al tu-
risme. I amb ella hem de
donar a conèixer el nostre
patrimoni, la nostra història,
la nostra ciutat i el nostre es-
plendor. I això s'ha de cuidar
i hem d'educar a la gent en
aquest sentit, perquè tothom
sigui conscient i d'aquesta
manera recuperem la impli-
cació i la participació de la
gent, en especial dels col·lec-
tius i associacions, cada ve-
gada més oblidats, i dels
voluntaris, que no s'han de
limitar a acompanyar als
grups participants, sinó a
estar al costat dels ciutadans
i dels visitants.

EN AQUEST SENTIT, és trist
veure com tant a l'acte inau-
gural com a la desfilada cada
any són menys els col·lectius
que hi participen. Associa-
cions de veïns i de dones han
reduït la seva presència a la
mínima expressió, però si
ningú se'n cuida d'ells aca-
baran per desaparèixer. Però

més trist és fer una Mostra
d'Armes i que no hi sigui
present l'estendard de la ciu-
tat perquè els seus portadors
tenen una actuació a la ma-
teixa hora. Desorganització,
desinterès, passivitat, o de tot
una mica? 

AIXÍ NO recuperarem mai
l'esplendor, per molt que el
govern de Bel defensi, un any
més, l'èxit i la internaciona-
lització de la Festa gràcies a
la presència de grups de tu-
ristes russos. O que afirmi
que hi ha hagut un increment
d'assistència perquè els es-
pectacles de pagament han
augmentat la recaptació, cosa
lògica si cada any hi ha més
espectacles de pagament. O,
el que és més xocant, pel
volum de brossa recollida. I
és que, amb lo bruta que està
Tortosa, el resultat ha degut
ser espectacular.

ENS ENLLUERNEM i ens
perdem en la quantitat i dei-
xem de costat la qualitat.
Deixem de costat efemèrides
com el 500è aniversari del
naixement de Santa Teresa de
Jesús o de la mort de Ferran
d'Aragó; deixem de costat els
Col·loquis de la Insigne Ciu-
tat de Tortosa; deixem de cos-
tat els jocs del segle XVI;
deixem de costat els Reials
Col·legis; fem que les cam-
panyes (Mengeu de Festa, les
Llepolies de la Festa, Taulell
al Carrer) desllueixin; tro-
bem a faltar l'engalanament
de balcons; en definitiva, dei-
xem de costat la Festa.

AQUESTA VINTENA edició
de la Festa hauria d'haver
estat un punt d'inflexió de
cara a una futura renovació
de la mateixa. En canvi, ha

tornat a repetir el seu es-
quema, com venia fent any
rere any, convertint-se en
una Festa cada vegada més
endogàmica, que perd llen-
çols a cada bugada i que ni
tan sols ha estat capaç de fer
un acte o espectacle comme-
moratiu de les vint edicions
de la Festa. I no parlem d'una
gran despesa, sinó de ganes
de fer gran la Festa. Una ve-
gada més, una nova oportu-
nitat perduda per un govern
esgotat com el de Bel, que tot
ho fa igual i que utilitza la
Festa per excloure, en comp-
tes de sumar.

CAL CANVIAR i millorar.
Cal que els actes propis tor-
nin a fer vibrar a la gent i que
els tortosins i tortosines hi
vulguin participar. Cal que
l'acte inaugural torni als
Reials Col·legis, la nostra joia
de la corona, cada vegada
més oblidada. Cal que el tan-
cament de portes sigui aquell
acte emotiu que ens faci sal-
tar la llagrimeta i ens posi, un
cop més, la pell de gallina i
que realment ens faci pensar
en la propera edició. Cal una
Mostra d’Armes organitzada
i ben estructurada on sempre
hi siguin presents tots els
símbols de la ciutat, en espe-
cial l'estendard.

LA FESTA del Renaixement
s'ha de concebre com una
part de tots els tortosins i tor-
tosines i la tasca del govern
municipal és la de sumar, tre-
ballar, investigar, renovar i
promocionar adequadament
la nostra Festa. Només així, i
amb la participació de tots,
podrem recuperar aquelles
flors. 

Què se n’ha fet d’aquelles flors?

Enric Roig
PORTAVEU DEL PSC 
DE TORTOSA 
I EXDIRECTOR DE 
LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT

ÉS CONEGUT el meu posicionament en contra de
tombar el pany de cases del davant la catedral. De
raons històriques, arquitectòniques i urbanístiques
a favor de recuperar- les dignament crec que, en
diferència, n'hi ha més que de tombar-les. Sento
dir que aquí s'ha fet trampa: la darrera decisió de
l'Ajuntament de Tortosa no va preveure la possibi-
litat de parlar-ne, la decisió ja estava presa. 

ERA LA MATEIXA que va preveure Regiones De-
vastadas, en acabat de la Guerra Civil. El que no

van acabar de tombar les bombes franquistes l'a-
cabarà de tombar l'Ajuntament més independen-
tista de la història de Tortosa. És penós i fereix la
sensibilitat d'aquells que clamàvem la seua salva-
guarda el no poder fer res, simplement perquè tos-
sudament tots els consistoris s'han deixat
arrossegar per una inèrcia sense arguments. Això
sí, al llarg de tots estos anys s'ha optat per no
donar permís d'obres, a l'espera que la ciutadania,
en veure el seu aspecte ruïnós, es posicionés a
favor d'eliminar-les.

 I TA COM DIU Salvador Tarragó, membre de SOS
MONUMENTS: “Tombar és l'últim!”

HEM ARRIBAT TARD. Una altra oportunitat per-
duda!  

ALONS NAVARRO
és veí de Tortosa.

CARTA AL DIRECTOR 

Adéu, façana fluvial de Tortosa
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Movem Tortosa ha presentat als
jutjats de Tortosa una denúncia
a la Fiscalia, arran de les irregu-
laritats detectades a l’hospital
de la Santa Creu de Jesús. Se-
gons va explicar el portaveu de
Movem Tortosa, Jordi Jordan,
una auditoria de legalitat va
detectar diverses irregularitats
en la contractació de serveis i
de personal del centre sanitari,
en l’exercici del 2013. Aquesta
auditoria de legalitat es va rea-
litzar a instàncies de l’interven-
tor de l’Ajuntament de Tortosa
a l’empresa municipal GESAT,
que s’encarrega de la gestió de
l’hospital de Jesús.
Segons Movem Tortosa, aques-
tes irregularitats farien referèn-
cia a contractacions que no
s’ajusten a la llei. En conèixer la
situació, la direcció de GESAT i
l’equip de govern de CiU van
comunicar a l’oposició que
s’estava treballant per corregir
les irregularitats. Jordan va de-
tallar que, com a membre del
consell d’administració de la
GESAT i com a portaveu d’Ini-
ciativa-Entesa per Tortosa va

sol·licitar informació de les em-
preses i quanties a les que feien
referència aquestes irregulari-
tats; i que, tot i demanar-ho en
repetides ocasions, l'última a
l’abril, encara no se’ls ha facili-
tat. En aquest sentit, Jordan va
dir que han esperat a presentar
la denúncia després de les mu-
nicipals,  perquè no se’ls acusés
de tenir un interès electoralista.

Jordan va deixar clar que no
estan qüestionant la feina dels
treballadors de l’hospital, sinó
la manera com s’ha gestionat.
De fet, va demanar una investi-
gació d’aquestes irregularitats,
per determinar si hi ha il·lega-
litats greus. En cas afirmatiu,
Jordan ja va avançar que dema-
naran responsabilitats políti-
ques. Així, també va aclarir que

s’han efectuat canvis en les
contractacions per part de
GESAT, per adequar-les a la
normativa, però que els preo-
cupa allò que s’ha fet abans. 

T
TORTOSA

L’hospital de Jesús, als jutjats 
Movem Tortosa denuncia a la Fiscalia les  irregularitats

detectades en contractacions a l’hospital de la Santa Creu
Jordan adverteix que l’Ajuntament i l’empresa 

municipal GESAT no faciliten informació sobre el cas

[ ] Movem Tortosa va acudir als jutjats el passat 22 de juliol. // FOTO: CLAUDIO ENA.

Bel assegura
que les 
irregularitats es
van esmenar

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
ha assegurat que les irregulari-
tats en el sistema de contracta-
ció de personal i serveis a
l’Hospital de la Santa Creu de
Jesús, denunciades pel grup de
Movem a la Fiscalia, van ser es-
menades arran l’auditoria que
les va detectar. Segons Bel, l’A-
juntament ha regularitzat per
primer cop les borses de treball
per seleccionar empleats, així
com els procediments d’adjudi-
cació dels serveis per concurs
públic. En aquest sentit, tot i que
ja existien les borses de treball
per contractar personal per al
centre, l’auditoria va recomanar
que es formalitzés i regularitzés
el seu funcionament, per a per-
metre que nous aspirants tin-
guessin l’oportunitat d’optar a
un lloc de treball.
En el cas dels serveis contrac-
tats, Bel ha reconegut que la
seva concessió no s’havia fet
mai per concurrència pública,
però ha remarcat que, fins
aquests moments, ningú havia
presentat cap requeriment o
suggeriment. Aquests serveis
afectarien des de la contractació
del subministrament elèctric a
dispositius sanitaris. Bel també
s’ha escudat en el fet que es
tractaven d’irregularitats que
venien d’anteriors governs, fins
i tot durant l’època en que ICV
governava al consistori. En
aquesta línia, ha carregat contra
el portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, per haver portat el
cas a Fiscalia.  S. ALARCÓN

Cinta Bonet
TORTOSA

POLÍTICA

ÈXIT DE LA ‘NOVA’ PLAÇA 
L’AJUNTAMENT de Tortosa va apro-
fitar els darrers dies abans de la Festa
del Renaixement per enllestir les obres
de la plaça Mossèn Sol, al barri del Ras-
tre. El projecte, amb un pressupost de
476.000 euros, ha estat executat per
l’empresa local Also Casals, i les obres
s’han allargat durant sis mesos, en el
marc del pla integral del nucli antic. De

fet, els dies de Renaixement han servit
de prova de foc per a la plaça, amb força
èxit, i després de la Festa han començat
les obres per enllaçar aquest nou espai
urbà amb els carrers Providència i del
Vall. La millora de la plaça Mossèn Sol
s’ha retardat uns set anys, ja que la pre-
visió del primer govern de Bel va ser es-
cometre el projecte en el 2008. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Polèmica per la reforma del pont vell
URBANISME

Rebutjat un recurs del col·legi d’Enginyers perquè la
millora del pont de l’Estat s’ha encarregat a un arquitecte

El Col·legi d’Arquitectes qüestiona l’adjudicació del
projecte amb un procediment negociat sense publicitat

La junta de govern local de Tor-
tosa ha rebutjat desestimar ínte-
grament el recurs de reposició
que havia presentat el Col·legi
Professionals d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Cata-
lunya, contra l’adjudicació de la
redacció del projecte bàsic i exe-
cutiu de la reforma del pont de
l’Estat.  A partir d’ara, si ho cre-
gués necessari, aquest col·legi
professional té un termini de
dos mesos per interposar un re-
curs-contenciós administratiu
davant del jutjat contenciós-ad-
ministratiu de Tarragona. 
El passat 18 de maig, la junta de
govern de Tortosa va adjudicar la
redacció del projecte bàsic i exe-
cutiu de les obres del pont de
l’Estat a l’arquitecte olotí Xevi

Bayona, després d’haver obert
un procediment negociat sense
publicitat. Un mes després, el 19
de juny, el col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports va in-
terposar un recurs de reposició
contra la decisió del govern mu-
nicipal. En resum, el que re-
clama el recurs és reiniciar el
procediment, perquè es contem-
pli la intervenció necessària
d’un enginyer de camins, canals
i ports en la redacció del pro-
jecte bàsic i executiu de la re-
forma del pont de l’Estat. Però el
govern de Tortosa considera que
la titulació professional d’arqui-
tecte és “plenament admissible”
en ordre a la seua capacitat i
competència. A més, l’Ajunta-
ment argumenta que ja va in-
cloure en el plec de condicions
administratives la necessitat
d’incorporar a l’equip redactor
del projecte un enginyer de ca-

mins, canals i ports. 
D’altra banda,  també ha trans-
cendit que la junta de la demar-
cació del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) a les Te-
rres de l’Ebre ha adreçat una
carta a tots els seus membres
per expressar el seu rebuig a la
manera com l’Ajuntament de
Tortosa ha adjudicat el projecte.
Segons el COAC, l’adjudicació
per procediment negociat sense
publicitat els mereix “molt poca
credibilitat”. En aquest sentit, els
arquitectes ebrencs demanen
donar prevalença als concursos
de mèrits per sobre d’altres al-
ternatives de “dubtosa transpa-
rència”, si el que vol fer és
“repartir els encàrrecs de feina
amb criteris de pluralitat”. De
fet, el PSC ja va presentar al
maig una moció que qüestio-
nava el procediment que havia
seguit el govern de CiU.  

Gustau Moreno
TORTOSA

TORTOSA 

L’alcalde de Tortosa amb l’arquitecte Xevi Bayona, el dia de la presentació

de l’avantprojecte de reforma del pont de l’Estat . // FOTO: TORTOSA.CAT

CiU i ERC rebutgen la moció de Movem
per reduir la zona blava a Tortosa

POLÍTICA

El primer ple ordinari del nou
mandat a l’Ajuntament de Tor-
tosa, celebrat el 6 de juliol, va
portar les primeres picabaralles.
El portaveu de Movem Tortosa,
Jordi Jordan, va recriminar a
ERC que no votés a favor de la
moció per eliminar l’ampliació
de la zona blava que el govern

de CiU va aplicar durant el man-
dat anterior als barris del Temple
i Ferreries. El portaveu d’ERC,
Josep Monclús, va defensar que
els places de zona blava afavo-
reixen la rotació i l’activitat co-
mercial. Però, segons Jordan, els
republicans van perdre l’oportu-
nitat d’aconseguir allò que de-
fensaven fa un any. De fet, va
acusar els republicans d’haver
esdevingut la “crossa de CiU”. 
També es van debatre les mo-

cions del grup de Movem Tor-
tosa i el PSC, que a darrera hora
es van presentar com a una
única proposta, per a l’obertura
de menjadors per a xiquets du-
rant tot el període de vacances
escolars a Tortosa. Ara bé, mi-
nuts abans del ple, ERC va
anunciar un acord amb el go-
vern municipal de CiU per co-
brir també durant el mes d'agost
les necessitats alimentàries d’a-
quests xiquets, mitjançant una

aportació suplementària a les fa-
mílies a través de les entitats so-
cials que gestionen el Banc
d'Aliments. Els republicans
també van explicar que s’està
treballant per tal d'incloure al
PAM i als pressupostos de 2016
l'ampliació del servei de campus
de cara al proper estiu. La porta-
veu de CiU, Meritxell Roigé,
també va rebutjar que s’hagi li-
mitat el nombre de places de
menjador infantil d’estiu.

Cinta Bonet
TORTOSA

JOSEP FELIP 
MONCLÚS
PORTAVEU D’ERC

“La zona blavapermet una 
rotació 
d’aparcament
que afavoreix
el comerç de
proximitat. 
Comerç que a
la nostra ciutat
la fa més 
convivencial i
més compacta”
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TORTOSA 

Setge sobre el monument franquista
MEMÒRIA HISTÒRICA

El Síndic obre una actuació d’ofici i rebutja que es
busquen ‘subterfugis’ per no retirar la polèmica estructura 

Bel afirma que respondrà al requeriment de Ribó, però
defensa que hi ha ‘consens’ per celebra una consulta

El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, es va reunir el 8 de juliol
passat amb la Comissió per la
Retirada dels Símbols Franquis-
tes de Tortosa. Una trobada en
què Ribó va comunicar que el
passat 15 de juny va obrir una
actuació d'ofici dirigida a Ferran
Bel, alcalde de la ciutat, sobre la
presència del monument fran-
quista de la Batalla de l’Ebre. Es
tracta d'una carta de queixa que
recorda el que marca la Llei de
Memòria Històrica del 2007, és a
dir, la retirada de "tots els sím-
bols” que es troben en una pro-
pietat pública. Ribó va explicar
que per obrir l'actuació d'ofici va
esperar-se a la finalització de la
campanya electoral i a la consti-
tució del nou consistori. De mo-
ment, ha apuntat que encara no
han rebut cap resposta i que,
quan la rebin, si no desmenteix
la seua carta, s'elaborarà una re-
solució. Al mateix temps, però,
recorda que com a Síndic només
pot "plantejar el que diu la llei",
sense poder anar més enllà.

Així mateix, Ribó també va voler
abordar la proposta de celebrar
consulta sobre el tema, tal i com
defensen CiU, ERC, ICV, Movem
Tortosa i també Podem. Ribó
entén que les administracions
poden adoptar la via que vul-
guen per complir la llei, però
que veuria "inadmissible" que
es busquessen "subterfugis" per
saltar-se la norma. De fet, durant
la trobada amb la comissió, el
Síndic va destacar que en cap
lloc de l'Estat espanyol s'ha fet
una consulta per retirar un sím-
bol franquista.
De fet, Ribó va referir-se al mo-
nument franquista de Tortosa
com un dels darrers, sobretot en
dimensió, que queden a Cata-
lunya. Així, va reconèixer que la
problemàtica és "molt com-
plexa", però va destacar que el
territori català és una de les
zones de l'Estat espanyol en què
s’ha fet una "major neteja" de
símbols franquistes.
Per la seua banda, la comissió va
agrair-li públicament la inicia-
tiva i va expressar el seu neguit
davant de la consulta. De fet, va
anunciar que li enviarien tota la
informació recollida durant els

set anys de treball de recerca. 
En canvi, Bel va refermar la seua
voluntat de celebrar una con-
sulta. De fet, va recordar que
aquesta és una qüestió inclosa
en l’acord de governança estable
entre CiU i ERC. Bel va afegir-hi

que l’Ajuntament de Tortosa res-
pondrà de forma diligent el re-
queriment del Síndic de
Greuges, però va voler remarcar
que finalment hi ha un ampli
consens per realitzar la consulta,
i que li sobta que sigui precisa-

ment ara quan el Síndic ha deci-
dit actuar. Quant a la possible
pregunta que es realitzarà a la
ciutadania sobre el monument
franquista, Bel va assenyalar que
aquesta no està decidida, però
que s’ha de consensuar. 

Gustau Moreno / ACN
TORTOSA

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es va reunir a Tortosa amb els membres de la Comissió per la Retirada de Símbols

Franquistes. // FOTO: CEDIDA.

Les cases de la catedral ja van a terra
PATRIMONI

L’Ajuntament adjudica per 209.730 euros l’enderroc de
l’illa de cases del carrer Croera, que durarà quatre mesos

La Comissió Cívica del Patrimoni reclama la preservació
de tots els elements històrics que puguen aparèixer

L’Ajuntament de Tortosa ha ad-
judicat a l'empresa Semac les
obres d'enderroc de les cases del
carrer Croera. Una catorzena
d'empreses s'havien presentat a
la licitació d'una obra que es
durà a terme majoritàriament
durant el mes d'agost, per evitar
al màxim complicacions al tràn-
sit, però que durarà quatre
mesos. L'import de l'actuació és
de 209.730 euros i inclou una
partida per al seguiment ar-
queològic de l'obra. Un cop que
s’acabe l'enderroc, s'adjudicarà
l'excavació arqueològica del sòl
i del subsòl, que actualment
ocupen l'illa de cases situada da-

vant de la Catedral. El govern de
Tortosa ja va anunciar, setmanes
enrere, que el seu objectiu era
que les obres poguessen comen-
çar just després de la Festa del
Renaixement.
Per la seua banda, la Comissió
Cívica del Patrimoni de les Te-
rres de l’Ebre ha presentat pú-
blicament el seu dictamen, en
què s’assenyala la importància
“històrica i patrimonial” d’al-
guns elements de les cases del
carrer Croera que recomanarien
la seua conservació. La presi-
denta de la Comissió Cívica del
Patrimoni, Victòria Almuni, n’ha
apuntat algunes, com ara el fet
que amb l’enderroc es pot des-
dibuixar un dels eixos històrics
més antics de la ciutat. Ara bé,
tenint en compte que hi ha con-

sens polític i una certa accepta-
ció social al voltant del projecte,
la Comissió Cívica del Patrimoni
ha demanat especial cura en la
preservació dels elements histò-
rics visibles i no visibles que
possiblement apareixeran du-
rant les tasques d’enderroc.
També demanen que la infor-
mació històrica que puga anar
sorgint sigui degudament docu-
mentada per un arqueòleg.
El dictamen de la Comissió Cí-
vica del Patrimoni ja s’ha entre-
gat a l’equip de govern de CiU a
l’Ajuntament de Tortosa. També
es demana que els membres de
la Comissió puguen fer un se-
guiment de l’enderroc i que el
projecte d’urbanització posterior
consideri una correcta adaptació
a les restes arqueològiques.

Gustau Moreno
TORTOSA

L’enderroc de les cases de davant de la catedral es farà majoritàriament

durant el mes d’agost, però durarà quatre mesos. // FOTO: G.M.
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B
BAIX EBRE

SOLER JA DIBUIXA EL CANVI 
L’ALCALDE de Deltebre, el conver-
gent Lluís Soler, ha anunciat l’encàrrec
d’una auditoria de l’Ajuntament, així
com la creació de la nova Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania i la redacció d’uns
pressupostos participatius. Aquestes
són algunes de les primeres accions del
canvi a Deltebre, que Soler va avançar
durant la celebració d’un sopar popular
que va aplegar més de 400 persones, or-

ganitzat per l’agrupació local de CiU. A
banda, una altra del centenar de mesu-
res anunciades pel nou alcalde de Delte-
bre és la projecció i l’adequació de
l’entrada al municipi. Però Soler va insis-
tir en la necessitat de potenciar la parti-
cipació, amb mesures com el canvi
d’hora del ple municipal, ja que la ciuta-
dania haurà de jugar un paper “relle-
vant” durant els propers anys.  G.M.

Un jutjat de Barcelona ha aixe-
cat la suspensió cautelar contra
la celebració dels temptejos de
bous amb públic que es feien
en algunes ramaderies d’Alfara
de Carles. La suspensió es va
decretar al setembre del 2013.
Però ara, després del recurs
d'apel·lació que la Generalitat
va presentar el 26 de juny, s'ha
aixecat la mesura. La notícia ha
estat "molt ben rebuda" des de
la ramaderia Mur d'Alfara de
Carles. Ara bé, la seva propietà-
ria, Àngela Mur, veu "molt difí-
cil" tornar a engegar els
temptejos amb públic després
de 22 mesos que ha qualificat
de "caòtics i catastròfics". Tot i
així, ha assegurat que ho inten-
taran, a la vegada que ha la-
mentat que el recurs del govern
no es presentés abans.
Les temptes són les proves de
bravura d’un bou. Les ramade-
ries d’Alfara de Carles en van
començar a fer obertes al públic
fa uns anys, amb presència de
turistes majoritàriament rus-
sos. Mur ha afirmat que per ella
“fer la feina no és temptar a

porta tancada”, sinó que consi-
dera que “allò important és que
ve la gent a veure-ho i passa el
dia a la ramaderia, on també
acostumen a fer algun àpat”.
En el seu cas, van fer temptejos
amb públic durant els anys
2011, 2012 i 2013. Des de llavors,
han tingut sempre la confiança
que el tema se solucionés, però
ha qualificat “d'agonia” els gai-
rebé dos anys que han hagut de
paralitzar l’activitat.
També l’alcalde d’Alfara de
Carles, Josep Mas, ha fet una
valoració positiva de l’aixeca-

ment de la suspensió cautelar
contra la celebració dels temp-
tejos de bous. Mas ha celebrat
que les ramaderies del poble
puguen tornar a realitzar l’acti-
vitat, tot i que aquest aixeca-
ment arriba tard, després
d’haver-ho passat malament i
d’haver perdut un turisme ja
consolidat que visitava les ra-
maderies. Ara cal començar de
nou, cosa que veu difícil.
En aquests 22 mesos que ha
durat la suspensió dels tempte-
jos amb públic, una de les ra-
maderies del poble, la de

Rogelio Martí, ha tancat, i la de
Mur travessa dificultats. Mas
creu que si no haguessin prohi-
bit l’activitat potser hi hauria
menys atur al municipi. Mas ha
recordat que cada temporada
passaven per les ramaderies
del poble uns 15.000 turistes, i
que ara les ajudaran a recupe-
rar el temps perdut.  

Les ramaderies d’Alfara ja poden 
tornar a fer temptejos amb turistes

ALFARA DE CARLES

Un jutjat de Barcelona aixeca la suspensió
cautelar decretada al setembre del 2013

L’alcalde i la ramadera Àngela Mur diuen
que tornarà a començar serà molt difícil

Les ramaderies van deixar de fer temptejos després de la suspensió del setembre del 2013. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet
ALFARA DE CARLES

L’edició 2.0. de la Llista Patró
dels ocells del Delta de l’E-
bre ha elevat fins a 391 el
nombre d’espècies detecta-
des algun cop en aquest
espai natural. Aquesta xifra
representa un increment
respecte la primera versió
de la llista, l’any 2012, amb
set espècies més. Respecte
l’any 1977, quan es van obte-
nir les primeres dades, la
llista ha crescut en 146 espè-
cies. Durant la presentació
d’aquesta edició de la llista
també es desprèn la dada
que quatre espècies ja loca-
litzades han estat cataloga-
des com a nidificants.
D’aquestes noves espècies,
l’ornitòleg David Bigas va
destacar l’arpella pàl·lida
russa, rapinyaire de l’Est
d’Europa, i el cuanegre d’Is-
làndia. També s’ha trobat el
capsigrany bru, que nidifica
de la Sibèria oriental, a l’À-
sia central. Quant a les espè-
cies nidificants, el biòleg i
coautor de la llista, Antoni
Curcó, ha destacat les espè-
cies de la fredeluga, el trobat
i el tallarol trencamates.
De cara al futur, Bigas ha
admès que les noves incor-
poracions al catàleg proce-
diran d’espècies accidentals
detectades a la zona, és a dir,
ocells que es perden o fan
“migracions mirall”.
Una de les preocupacions
dels experts en aquests mo-
ments passa per estudiar
com poden afectar els asse-
caments de camps de l’he-
midelta esquerre en la lluita
contra el caragol maçana en
la presència d’aus. De mo-
ment, asseguren, es manté el
nombre, però canvia la seva
distribució, ja que es con-
centren al marge dret, on
troben aigua i aliments.
La Llista Patró dels Ocells
del Delta de l’Ebre es pot
trobar a la xarxa i amb for-
mat imprès. S.A. / ACN

MEDI AMBIENT

El Delta ja té
registres de
391 espècies
d’ocells 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El nou govern d'Amposta ha de-
nunciat aquest 29 de juliol que la
nova residència per la gent gran
no pot obrir les seves portes per
incompatibilitats urbanístiques,
problemes elèctrics, i també per
falta de documentació. Segons el
nou alcalde, el republicà Adam
Tomàs, l’anterior equip de go-
vern de CiU va voler inaugurar la
residència d’avis de forma “ma-
ratoniana”, abans de les elec-
cions municipals, però en
aquests moments aquest equi-
pament es troba paralitzat.
Un dels principals problemes
amb què s’ha trobat el nou equip
de govern ha estat la licitació per
a l’activitat de cuina. El serveis
jurídics de Sagessa van alertar el
govern de Tomàs de la incompa-
tibilitat urbanística entre la lici-
tació que es va realitzar i
l’activitat que l’Ajuntament pot
oferir. La causa és que la residèn-
cia d’avis es troba en terrenys
d’equipaments, una catalogació
que no permet una llicència
d’activitat per part del consistori.

Davant d’això, Tomàs ha explicat
diferents opcions per solucionar
el problema: una modificació ur-
banística dels terrenys; un servei
de càtering amb restriccions, o
que hi hagi servei de cuina prò-
pia. Tot i això, segons Tomàs, en
cap dels casos es podria posar
obrir abans de novembre. 

A
AMPOSTA

CAMPANYA DE CIVISME PELS TRASTOS VELLS
AMPOSTA ha iniciat una campanya
de civisme per incidir en la importància
del reciclatge de les escombraries i de
fer-ho correctament. Especialment,
aquesta campanya vol conscienciar la
ciutadania de la despesa econòmica
que genera no dipositar les bosses
d’escombraries dintre dels contenidors,
o bé deixar-hi trastos vells enlloc de
portar-los a la deixalleria o fer ús del

servei de recollida municipal. Segons
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, a
més del cost, també dóna una mala
imatge de la ciutat. Però al marge de la
campanya informativa, se sancionarà
amb multes que aniran dels 120 als
12.000 euros les conductes incíviques
en matèria d’escombraries. Segons
Tomàs, Amposta ingressa 1,3 milions
pels rebuts de les escombraries, però la

pràctica totalitat va a parar al consorci
de residus perquè no es fa bé el reci-
clatge. Uns costos als quals cal sumar
les despeses que generen les conductes
incíviques. El veïnat d’Amposta pot tru-
car al telèfon 977701345 per demanar
que els passin a recollir els trastos vells,
o bé també poden fer arribar qualsevol
incidència a l’Ajuntament a través del
número 977702112.  C. BONET

La nova residència per a la gent gran
d’Amposta, sense data clara d’obertura
El nou govern denuncia que hi ha incompatibilitats 

urbanístiques, problemes elèctrics i falta de documentació
Inaugurada pocs abans de les municipals, no podrà obrir

les portes fins a finals d’any o potser a principis del 2016

Una inversió
d’11 milions
d’euros

G.M. / S. A.
AMPOSTA

L’equip de govern d’Am-
posta ha afirmat que la si-
tuació de la nova residència
per a la gent gran és conse-
qüència de les presses que
tenia l’anterior alcalde, el
convergent Manel Ferré, per
finalitzar i poder inaugurar
les obres abans de les muni-
cipals. De fet, la consellera
de Benestar i Família, Neus
Munté, va inaugurar la nova
residència el 28 de març, a
dos mesos de les eleccions.
La nova residència, que se-
gons l’anterior govern de
CiU havia d’obrir aquest
estiu, ha d’oferir 160 places
assistides i 50 de centre de
dia, tot duplicant així les de
l'antiga residència de la ca-
pital del Montsià. L'equipa-
ment ha suposat una
inversió d’uns 11 milions
d'euros, que l’Ajuntament
ha finançat sobretot amb re-
cursos propis. Compta amb
gairebé 10.000 metres qua-
drats, tot i que l'edifici po-
dria ampliar-se en un futur
amb la construcció d'una
altra planta per poder oferir
256 places de residència.
Tant Munté com el mateix
president Artur Mas van re-
fermar el compromís de la
Generalitat de concertar les
places de forma progres-
siva. Però el nou govern am-
postí vol el compromís per
escrit, i ja ha demanat de
reunir-se amb Munté. 

URBANISME

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

‘És un entramat de males praxis’

Adam Tomàs ha remarcat
que la voluntat del govern
d’Amposta és tirar endavant
la nova residència per a la
gent gran, però amb “totes
les garanties”. Així, ha vol-
gut enviar un missatge de
tranquil·litat a la ciutadania.
A més, la regidora de Serveis

Socials d’Amposta, Rosabel
Recio, ha descrit aquesta si-
tuació com un “entramat de
males praxis” per part de
l’anterior govern. El regidor
d’Urbanisme, Tomàs Berto-
meu, ha dit que un altre pro-
blema que s’ha detectat és la
falta de connexió elèctrica. 

Adam Tomàs va comparèixer amb Rosabel Recio i Tomàs Bertomeu. / Foto: EDUARDO BERTOLÍN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, i representants del go-
vern municipal van reunir-se el
15 de juliol amb una delegació
de la Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), per manifestar-los
el seu compromís i suport amb
la lluita del moviment anti-
transvasament. Amb aquest
acte, el nou govern municipal
ha volgut escenificar el canvi de
sensibilitat institucional, des-
prés de la històrica mala relació

entre el moviment social i els
anteriors governs de CiU. La
PDE va agrair el gir i va subrat-
llar la importància d'aquest su-
port en la lluita per garantir els
cabals ambientals del tram final
de l'Ebre i el Delta. De fet, en el
ple ordinari de juliol es va apro-
var una moció sobre el tema. 
Tomàs va remarcar que el canvi
de govern al consistori, després
de 28 anys de domini conver-
gent, suposa també un "canvi
de la política institucional cap a
la PDE", que ara tindrà el "su-
port absolut" de l'Ajuntament
ampostí. I més encara, davant

de  "l'espasa de Dàmocles que
penja sobre el riu i el Delta"
amb l'aprovació del Pla Hidro-
lògic de la Conca de l'Ebre i la
reducció de cabals que planteja.
"Estem disposats a liderar des
del Delta aquesta pugna", va
voler assenyalar Tomàs.
La PDE no ha ocultat la seva
"alegria" per la declaració d'in-
tencions de l'alcalde i l'acte de
desgreuge, que la portaveu Su-
sanna Abella va arribar a titllar
de "moment històric". “Ha estat
quelcom més que una reunió.
Ha estat un acte sentimental”,
va admetre Abella. 

AMPOSTA 

Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries (dijous 13 d'agost) i els
Catarres (diumenge 23 d'agost)
són els dos concerts estrella de
les festes majors d'Amposta, que
enguany duraran del 13 al 23
d’agost. De fet, els Quicos obri-
ran les festes, mentre que els Ca-
tarres posaran el punt i final a 10
dies de festa major, tot just des-
prés del castell de focs d’artifici.
Els dos concerts seran d'accés
gratuït i tindran lloc al pàrquing
de la vora del riu Ebre. 
Enguany, les nits de ball i con-
certs es mantindran com en els
últims anys, a l'aparcament de
les antigues piscines. Amb tot, el
regidor de Festes, Ramon Bel, ha
avançat que de cara a l'any vi-
nent l'equip de govern està estu-

diant tornar el ball a la zona del
pavelló firal.
El pregoner de la festa major
2015 serà Josep Parrot, una per-
sona molt coneguda a la ciutat i
que ha estat molt vinculat als
mitjans de comunicació locals. A
banda, l’alcalde Adam Tomàs
també ha volgut destacar el fet
que el dia 15 d'agost es complei-
xen 100 anys de la posada de la
primera pedra del Pont penjant
i que, a més d'estar preparant un
acte commemoratiu, també
s'han imprès 5.000 banderoles
amb el logotip del centenari del
pont, que es repartiran amb el
panoli el dijous 13 d'agost. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

Els Quicos i els Catarres,
concerts de les festes 

Un moment de la trobada institucional amb la PDE. // FOTO: AMPOSTA.CAT

Gest de ‘desgreuge’ del govern d’Amposta
amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre

MEDI AMBIENT

Gustau Moreno / ACN
AMPOSTA

Adam Tomàs i Ramon Bel. // FOTO: AMPOSTA.CAT
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M
MONTSIÀ

NETEJA DE LA PLATJA DE GARBÍ
LA QUALITAT de l’aigua i l’augment
de la temperatura per l’onada de calor
ha afavorit l’increment de macròfits i
mol·luscos a la platja de Garbí de la Rà-
pita. Per aquest motiu, el govern muni-
cipal ha instal·lat dos panells de fusta
informatius que avisen els banyistes
perquè evitin les zones afectades. Els rè-
tols estan ubicats a uns dos metres mar

endins i delimiten la zona concreta on
s’ha detectat presència d’aquestes espè-
cies. A més, amb la col·laboració de la
Confraria de Pescadors Verge del Carme,
també s’està netejant la platja de Garbí,
on mariscadors professionals s’encarre-
guen de retirar els exemplars d’eriçons
que es detecten a l’aigua i de traslladar-
los vius a d’altres zones del mar. C.B.

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha autoritzat l'inici
de les obres de construcció de la
línia elèctrica submarina d'alta
tensió a la badia dels Alfacs. Els
treballs s'han de fer amb un ter-
mini màxim d'execució de dos
anys. A més, la Generalitat
també ha atorgat la corresponent
concessió d'ocupació del domini
públic maritimoterrestre per un
termini de 24 anys. El traçat del
cable entre les dues ribes de la
badia dels Alfacs, a Sant Carles
de la Ràpita, es farà en línia recta.
Anirà entre el costat del canal de
Sant Pere i les Salines de la Trini-
tat. Però un petit tram, proper a
les muscleres existents enfront
del canal de Sant Pere, modifi-
carà lleugerament el seu traçat
per no afectar-les.
El cable elèctric anirà soterrat a
un metre de fondària sota el llit
marí, al llarg dels 4.600 metres
centrals de la traça dins la badia
dels Alfacs. Per al soterrament
caldrà la intervenció d'una em-
barcació especial, dissenyada per

aquesta finalitat. Amb tot, la tèc-
nica d'instal·lació del cable és re-
lativament de baix impacte sobre
el medi. Tot i això, la Ponència
Ambiental va dictar tota una
sèrie de mesures preventives i
correctores que s'hauran d'apli-
car per minimitzar els efectes
que la línia submarina puga
tenir sobre l'aigua de la badia, les
muscleres, les praderies de fane-
rògames o altres espècies prote-
gides com la nacra, que és un
bivalve de grans dimensions. 

La Generalitat autoritza les
obres de la línia dels Alfacs
El soterrament de la línia d’alta tensió ha de

fer-se en el termini màxim de dos anys
El projecte d’Endesa té un cost de 800.000

euros, que Infosa finançarà en un 50%

El Violí 
tornarà a ser
zona humida

G.M.
SANT JAUME D’ENVEJA

El Departament de Territori
i Sostenibilitat, a través de
l’Institut Català del Sòl (In-
casol) ha iniciat les obres de
restauració de la finca el
Violí, un antic arrossar situat
al costat de les llacunes de
l’Alfacada i la Tancada. Es
tracta d’una superfície de
63,5 hectàrees, uns antics ai-
guamolls que formaven part
de l’Alfacada i que es van
dessecar per convertir-los
en arrossars.. Amb l’objectiu
de retornar aquesta zona al
seu estat natural, els te-
rrenys es convertiran en una
zona humida, amb un ob-
servatori ornitològic tancat i
itineraris dissenyats per
gaudir de les aus i del pai-
satge. L’obra la farà l’em-
presa Construcciones 3G SA
per un import de més de
569.000 euros, amb un ter-
mini de quatre mesos. Els
treballs formen part del pro-
jecte europeu LIFE Delta-
Lagoon, de restauració i
gestió de l’hàbitat d’aques-
tes llacunes situades a la
costa del Delta, a Sant Jaume
d’Enveja. La resta d'accions
les executaran l'Institut de
Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries (IRTA), la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera,
el Ministeri d'Agricultura, el
Departament d'Agricultura,
i Forestal Catalana SA. 

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Adéu a la línia del Trabucador

El projecte, promogut per
Endesa, assegurarà la quali-
tat del subministrament elèc-
tric a la Trinitat. Fins ara, el
servei es veu afectat per les
llevantades que desplacen o
trenquen la barra del Trabu-
cador, però també per acci-
dents amb els estels de surf.

Quan es posi en servei, es
desmantellarà la línia aèria
que recorre el braç del Trabu-
cador. El projecte té un cost
de 800.000 euros que finan-
çarà en un 50% Infosa (l’em-
presa que explota les
salines), un 30% Endesa i un
20’% la Generalitat. 

La línia elèctrica que abasteix les salines, amb els pals dins de l’aigua. / Foto: ACN.

MEDI AMBIENT 
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SANT CARLES DE LA RÀPITA

La jutgessa ha arxivat la causa
oberta contra 19 persones, entre
polítics, funcionaris municipals i
constructors, per suposades irre-
gularitats en l’adjudicació de di-
verses obres públiques per part
de l’Ajuntament d’Alcanar entre
2008 i 2013. Així ho avançat l’edi-
ció d’aquest 31 de juliol el Diari
de Tarragona, que també in-
forma que el dijous 30 de juliol la
jutgessa va prendre declaració a
cinc testimonis, i posteriorment
va lliurar a les parts la interlocu-
tòria on anunciava el tancament
del cas. Segons aquestes infor-
macions, els testimonis que van
passar pel jutjat van ser la tèc-
nica d’Administració General de
l’Ajuntament i l’aparellador mu-
nicipal, a més de tres construc-
tors.
En aquest sentit, el primer deco-
mís de documents va tenir lloc el
20 de novembre de 2013, quan
una delegació judicial es va pre-
sentar a l’Ajuntament d’Alcanar,
amb l’objectiu d’endur-se docu-
mentació de les adjudicacions
que havia realitzat el consistori
des del 2007. Aquesta actuació
judicial venia arran de dues de-
núncies presentades per part

d’un veí, afiliat a la federació de
CiU, i un anònim. La investigació
se centrava en presumptes delic-
tes contra l’Administració i la
Hisenda Pública. En aquell mo-
ment, l’alcalde d’Alcanar, el re-
publicà Alfons Montserrat, va
acusar CiU d’haver orquestrat
una “maniobra política d’asset-
jament i de desprestigi perso-
nal” per erosionar el govern
municipal d’Esquerra. Tot i això,
el grup municipal de CiU va
voler desmarcar-se dels fets.
Però la rèplica més forta d’a-
quest primer escorcoll va arribar
el 16 d’octubre de 2014, quan la
Guàrdia Civil va tornar a entrar
a l’Ajuntament i va detenir de
forma preventiva l’alcalde, el re-
gidor d’Urbanisme d’aquell mo-
ment, Manel Martí, i tres
constructors en l’anomenada
operació Carraus. Tots van que-
dar en llibertat amb càrrecs unes
hores més tard. Ara, després de
menys de dos anys d’investiga-
ció, l’actual jutgessa instructora
ha decidit tancar l’assumpte de
forma provisional, ja que el cas
encara es podria arribar a reobrir
si hi hagués noves proves.
El govern d’Alcanar ja coneixia
l’arxivament del cas i ha infor-
mat que aquest dimarts 4 d’a-
gost convocaran una roda de
premsa per valorar públicament
la decisió de la jutge. 

Sílvia Alarcón
ALCANAR

Arxiven la causa del
cas Carraus contra 
l’alcalde i membres de
l’Ajuntament canareu

t La imatge captada per les càmeres del Banco de Santander. // FOTO: ACN.

21 anys i mig per a l’acusat de matar Estela

L'Audiència de Tarragona ha
condemnat a 21 anys i sis mesos
de presó Manuel Amancio Ál-
varez per l'assassinat de la cai-
xera de Sant Carles de la Ràpita,
Estela Calduch durant l'atraca-
ment d'una sucursal del Banco
de Santander a Cambrils l'any
2010. La sentència atribueix a
Álvarez els delictes d'assassi-
nat, robatori amb intimidació i
ús d'arma en grau de tempta-
tiva així com tinença il·lícita
d'armes. El tribunal considera
provat que Álvarez, juntament

amb un segon home, va dispa-
rar contra la jove empleada que
exercia aquell dia com a caixera
"amb la intenció d'atemptar"
contra la seva vida. La sentència
ha comptat amb el vot particu-
lar absolutori d'una dels tres
magistrats. El gruix de la pena
de 21 anys i mig imposada a Ál-
varez -Fiscalia i acusació parti-
cular demanaven un total de 25
anys- prové de la seva respon-
sabilitat per un delicte d'assas-
sinat: divuit anys de presó. Se li
afegeixen dos anys per robatori
amb intimidació i ús d'arma en
grau de temptativa, a més d'un
any i sis mesos per tinença il·lí-
cita. El tribunal també li prohi-

beix residir o acudir a Sant Car-
les de la Ràpita i Palma de Ma-
llorca, on resideixen els
familiars d'Estela Calduch, co-
municar-se o aproximar-se a
ells a menys de 200 metres du-
rant 24 anys. El condemnat ja va
estar empresonat durant dos
anys, des d'abril de 2011 a abril
de 2013.
A banda, aquest mes de juliol
van detenir a Bilbao el segon
autor de l’atracament. L’indi-
vidu va ser traslladat a Reus, on
el jutge va decretar-hi presó
provisional i sense fiança. De
fet, el jutge li imputa delictes
d’assassinat i robatori amb inti-
midació i ús d’arma de foc. 

Sílvia Alarcón
SANT CARLES DE LA RÀPITA

ALCANAR
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L’alcalde de Móra la Nova, Fran-
cesc Moliné, ha explicat que el
consistori ha començat a buscar
un altre emplaçament per a ubi-
car-hi el nou institut-escola que
s’ha de construir al municipi. Se-

gons Moliné, l'emplaçament que
tenia l'Ajuntament, a la zona sud
del poble, no havia satisfet mai el
grup d'ERC, que sempre l’havia
descartat des de l’oposició; ni
tampoc al PSC, a l’AMPA ni a la
comunitat docent. Moliné argu-
menta que els terrenys estan
molt a prop de l'eix de l'Ebre (C-
12) i de la rotonda del Mas de la

Coixa, però també que hi passa
un petit barranc i que estan
allunyats del poble.
Moliné ha explicat que ara que
els republicans han arribat al go-
vern local es poden plantejar
aquest canvi, perquè després de
tants anys l’anterior equip de go-
vern de CiU no havia fet cap dels
tràmits per cedir els terrenys al

departament d’Educació. De fet,
entre els tràmits necessaris cal-
dria un estudi geotècnic i un de
mediambiental. De la mateixa
manera, el govern de Móra la
Nova dóna per perduda la par-
tida de 200.000 euros que ERC va
aconseguir introduir als pressu-
postos d’enguany de la Genera-
litat, perquè es pogués redactar

el projecte del nou edifici.
Moliné ha recordat, també, que
des d’ERC sempre s’ha apostat
per unes terrenys propers a la
llar d’infants municipal, un lloc
molt tranquil, proper al poble i
de fàcil i ampli accés. Segons l’al-
calde, l’Ajuntament podria con-
centrar en aquest sector tots els
equipaments educatius. 

R
RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

APOSTA PELS VINS RIBERENCS
SET CELLERS elaboradors i embotella-
dors de vins, i dos empreses de cervesa
artesanal de la Ribera d’Ebre van partici-
par els dies 18 i 19 de juliol a la segona
edició de la Mostra de Vins de la Ribera
d'Ebre, organitzada per l'Ajuntament i la
Comissió de Festes de Móra d'Ebre. L’al-
calde, Joan Piñol, va afirmar que la mos-
tra pretenia ser un aparador anual del
sector vitivinícola comarcal i de la cervesa

artesana, unes empreses que sovint
tenen poca visibilitat, ja que la comarca
de la Ribera d'Ebre es troba envoltada de
potents denominacions d'origen viníco-
les, com són les de la Terra Alta, Montsant
i el Priorat. La plaça de l’Estrella es va
transformar en zona de degustació de les
begudes exposades i tapes que va apor-
tar el Restaurant Le Loup. També va
haver-hi música en directe. C.B.

L’alcalde republicà de Móra la
Nova, Francesc Moliné, va entrar
al registre de l’Institut Català de
la Salut (ICS), a Tortosa, més de
300 signatures de veïns -majori-
tàriament de la població- que re-
clamen la reobertura del servei
d’urgències al centre d’atenció
primària (CAP) en els caps de
setmana, com a mínim en horari
diürn de 8 del matí a 8 del ves-
pre. Aquest servei es va deixar
d’oferir el mes d’octubre del
2011, arran de les retallades en
els serveis sanitaris imposats pel
govern català per la crisi econò-
mica. Ja en aquell moment el
grup municipal d’ERC de Móra
la Nova va manifestar la seva
oposició a la mesura. El passat 20
de juliol, Moliné també va reu-
nir-se amb el director dels ser-
veis territorials de Salut, Albert
Gómez, qui s’hauria compromès
a estudiar el cas, així com la via-
bilitat de recuperar les urgències
al CAP de Móra la Nova.
Moliné manté que la supressió
de les urgències en cap de set-

mana comporta un mal servei
per a la gent de Móra la Nova i
dels pobles veïns, ja que ara totes
les poblacions del sud de la Ri-
bera d’Ebre han de desplaçar-se
fins a l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre, que és on es con-
centren totes les urgències de la
comarca, i els toca esperar més
del temps necessari. “La supres-
sió de les urgències en cap de
setmana suposa un empitjora-
ment del servei per a la gent del
nostre poble i dels pobles veïns,
ja que el CAP és centre de refe-
rència per als usuaris de Ras-
quera, Ginestar, Tivissa, Garcia,
Benissanet, Miravet i Móra d'E-
bre”, ha argumentat l'alcalde.
Segons Moliné, a més, "no hi ha
motius econòmics per a mantin-
dre el CAP tancat els caps de set-
mana, ja que segons el conveni
subscrit ara, l'Institut Català de la
Salut (ICS) ha de pagar un llo-
guer a SAGESSA per realitzar
aquest servei a l'Hospital Co-
marcal de Móra d'Ebre". "És
com vendre la casa i anar de llo-
guer", va clarificar.
A banda, Moliné va voler valorar
molt positivament la trobada
amb el director territorial de

Salut, per traslladar-li aquestes
reivindicacions veïnals, i va des-
tacar la "bona empatia" de
Gómez, que es va comprometre
a estudiar el cas i el retorn de les
urgències al CAP moranovenc.
Des del nou govern de Móra la

Nova també es reclama tornar al
sistema anterior per demanar
hora al mateix CAP, ja que ara
s’ha de fer trucant a un número
de telèfon. Segons Moliné, “això
és molt traumàtic, sobretot per a
la gent gran”.  

Més de 300 signatures per reclamar la
reobertura de les urgències al CAP
El nou alcalde es reuneix amb el director de Salut, que

es compromet a estudiar l’obertura els caps de setmana
Moliné afirma que la supressió de les urgències en 

dissabte i diumenge perjudica el sud de la Ribera d’Ebre

MÓRA LA NOVA

Cinta Bonet
MÓRA LA NOVA

Moliné va entregar les signatures al registre de l’ICS a Tortosa. / Foto: SIRGA COMUNICACIÓ. 
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L’Ajuntament busca uns altres terrenys per a l’institut-escola
MÓRA LA NOVA

Gustau Moreno
MÓRA LA NOVA
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Els molestos flaixos nocturns
dels parcs eòlics de la Terra Alta,
que tantes queixes han generat,
podrien tenir els dies comptats.
Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha instat els promotors
de parcs eòlics a canviar les bali-
ses lluminoses nocturnes per al-
tres de menys impacte sobre
l'entorn. A Catalunya hi ha més
de 200 aerogeneradors que ge-
neren molèsties a les persones
per enlluernament i que caldria
substituir, tot i que el Govern
n'ha identificat 175 de prioritaris.
En el cas de la Terra Alta, amb
107 aerogeneradors, caldria can-
viar-ne 102. A més, a la Terra
Alta, que és una de les comar-
ques amb més queixes per les
molèsties que provoquen
aquests llums nocturns dels
parcs eòlics, només es poden
apagar tres de les balises. Aquest
sistema d’il·luminació provoca
molèsties a veïns i també als con-
ductors, a més de generar una
desagradable contaminació llu-
minosa a la Terra Alta.
Des del 2010, la normativa de
l'Agència Estatal de Seguretat
Aèria (AESA) ja preveu que la
llum que indica l'altura i posició
dels aerogeneradors pot ser ver-
mella fixa, la de menys impacte.
Però en els parcs eòlics construïts
anteriorment, amb molins que
tenen altures superiors a 100 me-
tres, se senyalitzaven amb llum
blanca o vermella intermitent,
que pot provocar afeccions am-
bientals. Un dels principals in-
centius per al canvi és l'ordre
d'ajuts que el Departament ha
publicat i que cobreix el 40% del
cost de les actuacions de substi-
tució de balises lluminoses dels

aerogeneradors d'un parc eòlic,
amb un límit màxim de 60.000
euros per cada parc. 
Per la seua banda, l'alcalde de
Gandesa i vicepresident de l’As-
sociació de Municipis Eòlics de
Catalunya, Carles Luz, ha valorat
de forma positiva l’acord entre el
Departament de Territori i Soste-
nibilitat i els promotors dels
parcs eòlics de substituir pro-
gressivament els flaixos eòlics
nocturns per una balisa de color
vermell, fixa i de menor intensi-
tat, que suposin menys impacte
sobre l’entorn. Segons ha expli-
cat Luz en declaracions a Canal
21 Ebre, es tracta d’una reivindi-
cació de fa molt temps pels per-
judicis que generava a la
població. Així, el vicepresident

de l’Associació de Municipis Eò-
lics ha insistit en què es tracta
d’una bona opció per al conjunt
de la comarca.
També ha celebrat la mesura el
nou alcalde de la Fatarella, Fran-
cisco Blanch. En declaracions al
Diari de Tarragona, Blanch ha re-
cordat que el municipi feia anys
que treballava per la substitució
dels flaixos, ja que de nit els ae-
rogeneradors semblaven “una
discoteca”. De fet, com a mesura
pal·liativa es  va arribar a reduir
la intensitat d’algunes balises,
però el sistema es va mantenir.
També la patronal eòlica catalana
EolicCat s’ha felicitat per l’acord,
conscient de les molèsties que el
sistema d’il·luminació dels parcs
provoquen en el territori. 

T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

NOU CELLER AL COLL DEL MORO
LA COMISSIÓ d'Urbanisme de les Te-
rres de l'Ebre ha aprovat definitivament
el projecte per construir, a Gandesa, un
celler d'elaboració, embotellat i criança
de vins. Tindrà una capacitat per produir
un milió de quilos de vi anuals i l'im-
pulsa l'empresa Exportiberia Trading. La
instal·lació tindrà 4.102 metres quadrats
de superfície construïda, repartida en
soterrani, planta baixa i altell, i se si-

tuarà a l'extrem oest del terme munici-
pal gandesà, al sud de la carretera N-420
i a la zona del Coll del Moro, propera al
poblat ibèric i al mirador de la Batalla de
l'Ebre. El soterrani es destinarà a sala de
barriques, embotelladora, magatzem,
producte acabat i comunicacions. La
planta baixa es destinarà a l'elaboració,
l'envelliment, tastos i serveis. Per últim,
l'altell acollirà també part dels processos

d'elaboració, administració i comunica-
cions. Pel que fa a l'accés al celler, el pro-
jecte preveu habilitar un vial que
connectarà directament amb l'antiga
traça de la carretera N-420. L'àmbit on
s'ha aprovat la construcció del nou celler
té una superfície de 14,68 hectàrees de
sòl no urbanitzable i actualment acull
terrenys agrícoles que es troben en
desús en la seva major part. C.B.

Els parcs eòlics de la Terra Alta hauran de
canviar les balises d’un centenar de molins

ECONOMIA

La comarca concentra més de la meitat dels 200 
aerogeneradors que generen molèsties a Catalunya

Satisfacció dels alcaldes de Gandesa i la Fatarella, un
dels pobles amb més queixes pels flaixos nocturns

Gustau Moreno / ACN
GANDESA

Gandesa acull la presentació de
l’Associació de Municipis Eòlics

El compliment de l’acord
per substituir les balises
nocturnes dels parcs eòlics
serà un dels cavalls de ba-
talla de la nova Associació
de Municipis Eòlics de Ca-
talunya (AMEC), que im-
pulsen quatre municipis
catalans, entre els quals la
Torre de l’Espanyol i Gan-
desa. De fet, a la capital de
la Terra Alta es va celebrar
el passat 30 de juliol un
acte de presentació de l’en-

titat, que va constituir a
l’octubre del 2014 amb la
finalitat de representar,
defensar i promoure els
interessos dels municipis
eòlics del país. Una de les
primeres actuacions de
l’AMEC ha estat l’edició
del llibre ‘Impacte econò-
mic de les centrals eòli-
ques en els pressupostos
municipals de Catalunya’,
que ha estat realitzat pel
geògraf Sergi Saladié. 

Imatge d’arxiu d’un parc eòlic a Vilalba dels Arcs / Foto: ACN
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La Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del Sénia
ha iniciat una nova campanya
de recollida de signatures de
suport a les accions que em-
prengui el Síndic de Greuges
de Catalunya, Rafael Ribó, en
defensa dels interessos gene-
rals, i contra el pagament del
deute del projecte Castor a cà-
rrec de la ciutadania. A més a
més, el passat 13 de juliol la
plataforma va lliurar a la dele-
gació de la Comissió Europea a
Catalunya una denúncia contra
el finançament del projecte
Castor a càrrec dels ciutadans.
Els membres de l'organització
han exigit que es retornin els
1.350 milions d'euros que l'em-
presa semipública Enagás ja ha
donat a Escal UGS. La portaveu
del col·lectiu, Cristina Reverter,
va argumentar que "aquests
costos no els paguen els que
han fet l'obra malament, sinó
que repercutiran en la tarifa de
gas" de tots els espanyols. Se-

gons ha explicat Reverter, el
deute, que amb els interessos
arribarà gairebé als 5.000 mi-
lions, “suposarà un pagament
extra durant 30 anys”. 
D’altra banda, l'enginyer de
mines i criminòleg Miguel
Ángel Gallardo va presentar el
6 de juliol una querella criminal
contra el projecte Castor, per
un presumpte excés de finança-

ment de l'Institut Geològic i
Miner d'Espanya (IGME) i el
pagament de complements de
productivitat d'imports no jus-
tificats a tècnics que podrien
estar relacionats amb l'elabora-
ció dels informes i visats del
Castor. Hi veu possibles "con-
flictes d'interessos" si alguna
empresa o persona relacionada
o beneficiada amb el Castor ha

pagat treballs encarregats a
l'IGME o als seus funcionaris, o
bé a entitats amb les quals
l'institut tingui convenis o con-
tractes. Finalment, quatre pa-
tronals han presentat una
denúncia davant de la Unió Eu-
ropea, en considerar que la
compensació que rebrà Escal
UGS per la renúncia del Castor
és una “ajuda d’estat”. 

B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

TAXA DE VESSAMENT D’AIGÜES
L’ALCALDESSA de Benicarló, Xaro
Miralles, ha sol·licitat entrevistar-se amb
el director general de l'Aigua, Manuel Al-
deguer, per arribar a una solució de con-
sens sobre la taxa per vessament d'aigües
al mar, que no supose un cost tan elevat
per a les arques municipals. El pagament
que imposa la Generalitat suposa un im-
portant trasbals per a l'estat de comptes

de l'Ajuntament, més encara tenint en
compte que l'import de la taxa (més de
500.000 euros comptant també la taxa del
2014) no té consignació en els pressupos-
tos. A hores d'ara, el consistori de Beni-
carló té pendent de pagament 151.000
euros corresponents a la taxa per autorit-
zació i control de vessaments a les aigües
marítimes litorals de l'any 2013. G.M.

VINARÒS

La plataforma recull firmes
contra el projecte Castor
Ha iniciat una nova campanya per donar

suport al Síndic de Greuges de Catalunya
També ha presentat una denúncia davant la

Comissió Europea per la indemnització a Escal

BENICARLÓ

El consum d'alcohol en la via
pública, per part de menors
d'edat, centrarà els esforços
de les forces de seguretat
durant les properes festes
patronals de Benicarló. Així
ho ha confirmat la nova al-
caldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, després de presidir
la Junta Local de Seguretat
que ha tingut lloc el 29 de ju-
liol amb representants dels
cossos i forces de seguretat
municipals i de la província
de Castelló, a més de mem-
bres de la corporació muni-
cipal. “Aquest és un dels
temes que més ens preo-
cupa l'equip de govern i
volem ser molt estrictes”, ha
assegurat Miralles.
El cap de la Policia Local,
Agustín Parra, ha confirmat

que faran “un esforç supe-
rior” per intentar evitar els
anomenats 'botellons', i es-
pecialment en el cas que els
implicats siguen menors d’e-
dat. Així, es controlarà l'as-
sistència de menors al
recinte de les penyes, en què
no podran servir ni beure
begudes alcohòliques.
Paral·lelament, la Junta Local
de Seguretat ha servit també
per planificar tot el disposi-
tiu de les Festes Patronals
(del 22 al 30 d'agost) i que in-
clou la presència de Policia
Local, que reforçarà tots els
torns de treball, Guàrdia
Civil (fins a 490 efectius), Po-
licia de la Generalitat, Creu
Roja, Protecció Civil i Bom-
bers. Els festejos taurins i els
actes amb presència de pól-
vora (focs d'artifici, mascle-
taes) seran els que més
efectius requeriran. G.M.

Vigilància 
especial contra
el ‘botellón’ 
durant les festes

Cinta Bonet
VINARÒS

La plataforma també ha denunciat a Europa la posició dominant d’Enagás amb el Castor. // FOTO: ACN.

Al recinte de les
penyes, els menors
no podran beure ni
servir begudes 
alcohòliques

Vinaròs vol una correcta gestió de l’actual N-340

El nou alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, considera necessari que Vi-
naròs, Benicarló i Peníscola ac-
tuen conjuntament a l'hora de
rebre l'actual N-340 com a via
urbana, en el moment en què
quede finalitzada l'obra de la
variant. La reunió mantinguda
el 27 de juliol a la Diputació

amb el diputat de Carreteres,
Juan Bautista Juan, i els alcaldes
de Peníscola, Andrés Martínez,
i Benicarló, Xaro Miralles, con-
firmava el compromís de l'ens
provincial de realitzar un avant-
projecte d'adequació del vial,
que passarà a considerar-se
urbà. També de fer diverses ac-
tuacions, com ara la construcció
d'un carril bici, aparcaments,
fanals i altres equipaments en
el transcurs de la via des de Pe-

níscola fins a Vinaròs. En el tram
de Vinaròs, l’actuació més im-
portant seria la construcció
d'una rotonda a l'altura del PAI
de Salines, que serviria d'en-
trada al centre comercial Portal
del Mediterráneo.
Per a l'alcalde, "el fet que la via
passe a ser urbana suposa una
sèrie d'avantatges, com la co-
moditat en els accessos o que es
convertisca en una via inte-
grada per als tres municipis, a

mode de bulevard" tot i que ad-
verteix també dels inconve-
nients. És a dir, haver d’afrontar
“l'important cost de manteni-
ment que tenen aquest tipus de
vials i que, en eliminar el trànsit
de vehicles pesants, s'incre-
mente la velocitat, amb el con-
següent perill". Pla espera tenir
el suport  de la Diputació Pro-
vincial i de la Generalitat Valen-
ciana per garantir una correcta
gestió del nou vial urbà. 

Gustau Moreno / ACN
ALCANAR / VINARÒS
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L’Eufònic 2015 portarà a les Te-
rres de l’Ebre més de 30 artistes
sonors i visuals. Del 3 al 6 de
setembre, la quarta edició de
l’Eufònic vol consolidar-se com
la gran cita amb les arts sono-
res i visuals, amb Sant Carles
de la Ràpita com a centre neu-
ràlgic però ampliant la seua in-
fluència a d’altres poblacions
del territori com Amposta, Tor-
tosa, Miravet i Ulldecona, així
com espais naturals del delta
de l’Ebre. Per exemple, hi haurà
concerts audiovisuals, instal·la-
cions sonores i visuals, arts di-
gitals, accions a la natura i la
convotòria del primer Campus
d’Aprenentatge, una experièn-
cia ancorada en el paisatge i
oberta a totes les disciplines de
l’art d’avantguarda. En aquesta
quarta edició es comptarà amb
noms com beGun, Maria
Rodés, Tiger Menja Zebra,
Montgomery Experience, Sergi
Fäustino, LCC o Amatria, així
com obres i instal·lacions d’ar-
tistes com Jan Mech, Digrafs,
Playmodes o Xavi Lloses.
L’Eufònic 2015 s’inaugurarà a
la platja de Sant Carles de la
Ràpita amb l’espectacle ‘Mont-

gomery Experience’, projecte
que uneix Montgomery, la
noba banda de Miguel Marín
(Arbol), amb la companyia de
dansa de Teresa Navarrete. Es
tracta d’un concert ballat que ja
va inaugurar el Mes de la
Danza de Sevilla. 
En l’apartat estrictament au-
diovisual del festival, des de
l’organització destquen noms
punters de l’electrònica cata-
lana, joves emergents com
beGun, Orange Broek o Inner-
Cut, però també propostes in-
classificables que se salten
totes les normes i que aposten
per un llenguatge personal i ra-
dical, com fan Tiger Menja
Zebra. Però a l’Eufònic 2015
també hi haurà lloc per a con-
certs delictes i intimistes com el
de Maria Rodés; el de l’artista
sonor Edu Comelles actuant
amb banda per presentar el seu
nou disc, o l’ambient lluminós
de Combray o el pop electrònic
de baixa fidelitat de Salfumán.
L’Eufònic 2015 també incopora
un nou espai dedicat a la inter-
vencions sonores més experi-
mentals, a la part abandonada
del mercat de Sant Carles de la
Ràpita. Per allà passaran pro-
postes com la de LCC, Rubén
Patiño, Jan Mech, o Sergi Fäus-
tino. En un canvi radical d’estil

i en horari de vermut, hi ac-
tuarà Amatria, que presentarà
la seua proposta de pop elec-
trònic i vistalista als Ullals de
Baltasar, al mig del parc natural
del Delta de l’Ebre. A més, la ja

tradicional musclada musical al
Xiringuito de la Costa tancarà
l’Eufònic 2015 amb Meneo a la
cabina. Tota la programació i
activitats es poden consultar a
la pàgina www.eufonic.net. 

El festival d’arts sonores i visuals de les Terres de l’Ebre s’instal·la del 3 al 6 de setembre a la
Ràpita, Amposta, Tortosa, Miravet i Ulldecona, així com en diversos espais naturals del Delta

CULTURA

C
EL FONS D’ADOLF VENTAS, A L’ARXIU

Arriba Eufònic 2015
ARTS

LA LIRA ha cedit a l’Ajuntament
d’Amposta el fons documental del
músic i compositor Adolf Ventas. El fons,
propietat dels fills del músic, estava en
mans de la Lira per voluntat del mateix
Ventas. Ara bé, per tal de garantir la
seva bona conservació, però també per
tal que el fons de Ventas pugui ser con-
sultat, la direcció de la Lira, d’acord amb
la família, ha decidit cedir-lo a l’Ajunta-

ment, tot i que aquest serà dipositat a
l’Arxiu Comarcal del Montsià. El fons
està format per més de tres metres line-
als de documentació del músic bàsica-
ment obra original, llibres i quaderns
d’ensenyança de saxo i clarinet, fotogra-
fies i catàlegs de premsa. L’alcalde
d’Amposta ha agraït a la família que
hagi acceptat que els fons d’Adolf Ven-
tas es dipositi a l’arxiu comarcal.  C.B.

Playmodes farà una instal·lació a l’església del castell de Miravet. // CEDIDA

L’ESCRIPTOR Jesús M.
Tibau acaba de publicar el
seu desè llibre. No és l’es-
perada primera novel·la de
Tibau, que els seus segui-
dors i amics fa temps que li
reclamem, sinó un recull de
poemes minimalistes. Es ti-
tula ‘La pluja ha vessat mi-
lions de núvols abans’. De
fet, l’autor de Cornudella de
Montsant, resident a Tor-
tosa, segueix la seua línia
d’estil, marcada per la bre-
vetat en aquests deu llibres
(sis reculls de contes, dos
dietaris i dos poemaris). Se-
gons diu Tibau, són poemes
que, tot i els seus tres ver-
sos, escapen de la mètrica
del haikú. Una mirada al
temps que ha quedat enrere
i a les seues petjades, però
amb els peus ben plantats
al present: la passió tran-
quil·la per la vida que Tibau
destil·la en cadascuna de les
seues obres. 

L’ALTRE protagonista del
mes de juliol és l’activista
cultural Octavi Serret. El lli-
breter de Vall-de-roures ha
presentat aquest 29 de juliol
un espai Serret de llibres i
autors a Barcelona, que s’i-
naugurarà el proper mes de
setembre amb un especta-
cle literari. El nou Espai Se-
rret-Món Llibres. Els 4Gats
del Serret-BCN es troba
ubicat als baixos de Món
Medieval, al número 108 del
carrer Aragó. Un projecte
engrescador que també ser-
virà per portar la cultura de
l’Ebre i del Matarranya al
cor de Barcelona. 

Tibau i 
Serret no
paren

Gustau Moreno
PERIODISTA

1APUNT DE CULTURA
Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA
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PER UN ENCÀRREC que eixirà
prompte a la llum, he hagut de
pensar sobre el Maestrat històric.
L’estat de la qüestió està a hores
d’ara bastant embarrancat, si em-
barrancar en sentit històric pot
concebre’s encara que només
siga  com a metàfora del que es
vol dir. Hi ha més d’un enfoca-
ment per abordar-la, la qüestió. El
que interessa aquí i ara és de
veure què entenem avui per
Maestrat històric i quina conti-
nuïtat avui.

EL RECONEIXEMENTadminis-
tratiu actual consisteix en dues
demarcacions territorials homo-
logades de segon grau per part de
la Generalitat: l’Alt Maestrat i el
Baix Maestrat. Aquestes entitats
van ser delimitades en l’informe
emès el 1987 de resultes del de-
cret 170 de 28 d’octubre de 1985,
en què la Generalitat demanava
a la Conselleria d’Administració
Pública per una eventual “creació
de demarcacions funcionals amb
incidència en el territori de la Co-
munitat Valenciana”. L’informe
va ser fet tot establint una grada-
ció de demarcacions territorials.
En els 19 anys següents de vigèn-
cia de l’estatut d’autonomia de
1982, que contemplava la creació
d’una llei de comarcalització que
havia de ser aprovada per majo-
ria absoluta, no es va emprendre
cap acció al respecte. El 2006, el
nou estatut d’autonomia elevava
aquesta majoria als dos terços de
les Corts. En conseqüència, mal-
grat el manteniment de la possi-
bilitat de comarcalització, els
articles que tracten aquest as-
pecte de la legislació valenciana
poden considerar-se lletra morta,
sense cap efecte. Algú s’imagina
que això puga produir-se en els
propers temps? Així és que la de-
limitació existeix sobre el paper
d’un informe de 1987, els munici-
pis han mancomunat serveis que
s’han de prestar d’aquesta ma-
nera a falta d’altres mitjans i les
comarques valencianes, que són
una realitat social molt viva, estan
mancades de la rellevància i el
contingut polítics que acumulen
les diputacions provincials, insti-
tucions creades per l’estat liberal
espanyol al segle XIX, sobre la
qual estructura ha descansat per
molt de temps la seua organitza-
ció territorial.

EL MAESTRAT històric és el te-
rritori corresponent al senyoriu
patrimonial del mestre de Mon-
tesa, conegut històricament com
a Maestrat Vell de Montesa. Va
constituir-se el 1317, quan Jaume
II va crear l’orde a causa de la des-
aparició de l’orde del Temple i hi
va adscriure els territoris del
Regne de València que eren feus

d’aquest orde desaparegut i del
de l’Hospital. D’aquesta manera,
el Maestrat Vell va configurar-se a
partir de set demarcacions depe-
nents de castells: Cervera, Penís-
cola, Xivert,  Polpís, Les Coves,
Ares i Culla. A més del Maestrat
Vell, l’orde posseïa el Maestrat
Nou, a l’Horta de València, i el cas-
tell de Montesa (Costera), que
n’era la seu. El 1592, el rei Felip II
de Castella va incorporar els béns
de Montesa a la corona, de ma-
nera que l’orde va perdre la seua
jurisdicció directa sobre el terri-
tori.

EN LES COMARQUES actuals
de l’Alt Maestrat i el Baix Maes-
trat de l’informe de 1987 no hi ha
alguns pobles que pertanyen al
Maestrat històric i que van ser in-
corporats a la Plana Alta i l’Alca-
latén: Les Coves de Vinromà, la
Sarratella, la Torre d’en Doménec
i Vilanova d’Alcolea van pertàn-
yer al castell de les Coves i van ser
adscrits el 1987 a la Plana Alta; At-
zeneta del Maestrat, Benafigos i
Vistabella del Maestrat van per-
tànyer a la setena de Culla i van
ser adscrits el 1987 a l’Alcalatén.
També hi ha, en l’informe de 1987,
algunes incorporacions sense
base històrica: Vilafranca a l’Alt
Maestrat i la Tinença de Benifassà
al Baix Maestrat. Vilafranca per-
tany als Ports per la vinculació
històrica amb Morella; la Tinença
de Benifassà sempre va ser feu
privatiu de l’abat del monestir.

ENTRE 1592 I 1987 hi ha alguns
altres esdeveniments que inter-
venen en aquesta història. Des-
prés de l’abolició del feudalisme
a començaments del segle XIX,
pel qual es regien els pobles i el
territori del Maestrat històric, en
la primera guerra carlina o dels
Set Anys (1833-1840), el general
carlí Ramon Cabrera, mitjançant
la creació d’una comandància, va
establir la denominació Maes-
trazgo per als territoris que va
arribar a controlar militarment:
els Ports de Morella i l’Alt Maes-
trat, part de les Terres de l’Ebre, el
Baix Aragó, part de la Serranía de
Conca i algunes comarques va-
lencianes, entre les quals el Baix
Maestrat. De resultes d’aquesta
extensió, va consolidar-se una
ampliació imprecisa de l’abast del
terme, castellanitzat, que, al cap
del temps, havia d’incloure els
Ports i el Baix Aragó.

ARRIBEMa la segona meitat del
segle XX. El 1972 el turisme era un
fenomen que començava a tenir
implantació i rellevància econò-
miques. Es crea, de la mà de les
diputacions provincials de Caste-
lló i Terol, la Mancomunidad Tu-
rística del Maestrazgo, per a la

Maestrat històric
promoció conjunta d’un territori a
cavall de les dues províncies, que in-
clou els municipis que, per dir-ho
d’alguna manera, bonament s’hi
volen afegir. La mancomunitat, un
engendre franquista, es basava en
“arrels històriques comunes” que
partien de la idea que a l’Edat Mit-
jana els territoris que hi participaven
havien quedat sota la jurisdicció de
“maestres” d’ordes militars que ha-
vien participat en la conquesta terri-
torial als regnes de taifes
musulmans. Aquesta argumentació
per relacionar territoris que antiga-
ment havien pertangut no a ordes
militars diferents sinó a regnes dife-
rents, amb furs diferents, va donar
lloc a una mistificació identitària
que va durar fins que, al 2012, des-
prés d’anys d’inactivitat i baixes de

municipis que hi havien estat ads-
crits, la mancomunitat va ser dis-
solta.

MENTRESTANT, el 2003, el Con-
sejo General de Aragón estableix
per llei la comarcalització del terri-
tori aragonès. Entre aquestes co-
marques, s’oficialitza la del
Maestrazgo, amb seu a Cantavella,
significativament un altre dels bas-
tions principals de Cabrera, junta-
ment amb Morella, durant la
primera guerra carlina. D’aquesta
manera, un territori que original-
ment no s’anomena així, pren el to-
pònim del Maestrat original amb
consistència administrativa recone-
guda. Aprofundint una mica més,
trobem que el topònim Maestrazgo
es manté en l’anomenat Parque

Cultural del Maestrazgo, una entitat
turística que agrupa 43 municipis de
sis comarques, en el que sembla ser
la continuació terolenca de la man-
comunitat franquista.

AQUESTA UTILITZACIÓ turística
Aragó endins ha tingut el seu con-
trareflex costaner en la marca Costa
del Azahar, avui abandonada per
l’administració valenciana en favor
de Castellón Mediterráneo. La de-
signació del litoral del Maestrat his-
tòric com a Costa del Azahar o
Costa Azahar, designació que en-
globava tot el litoral provincial, ha
estat històricament un altre element
que ha incidit en la identificació del
Maestrat, sobretot de cara a la iden-
tificació que n’han fet els turistes.

ILERCAVÒNIA    VICENT SANZ. Escriptor
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US RECOMANEM
BONEY M. SHOW

Divendres, 14 d’agost, a les 23:30h. 

Corbera d’Ebre
‘La guerra et canvia la vida’ de
Maria Oms
Fins el 18 de setembre
Lloc: Centre d’Interpretació

Amposta
‘Col·leccionar passions: Jesús
Bru i el Grup d’Estudi i Re-
cerca del Patrimoni de Vilalba’
Fins el 20 de setembre
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre 

Gandesa
‘Tinta i vi’
Fins el 20 d’octubre
Lloc: Celler cooperatiu gandesà

Concert amb motiu del 15è aniversari de Partinando,
per reviure les mítiques cançons del grup Boney M.

Preu entrada: 15€ anticipada (Hiper Europa La Ràpita,
Vinaròs, Benicarló, Tortosa i Amposta), i 18€ a taquilla.

Lloc: Estadi Municipal de la Devesa.

Amposta
‘De la Ràpita a Peníscola (La
costa abans del turisme)’
Fins el 30 d’agost
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Benicarló
Exposició de l’Associació
ART LLIURE
Fins el 30 d’agost
Lloc: Edifici Gòtic (carrer Major)

Amposta
‘Paisatges de llarga expressió’
de Kiu Fotografia
Fins el 6 de setembre
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Godall
'Les papallones de la serra de
Godall'
Fins el 13 de setembre
Lloc: Centre d’Interpretació de la
Serra de Godall

Benifallet

Lo gitano blanc
en concert
Dissabte, 15 d’agost a les 0h. 

L'escriptor Andreu Carranza està de moda i el seu grup de
rumba, Lo Gitano Blanc, també. S'han convertit en un dels
conjunts més originals de casa nostra. Bona música, bones
lletres i connexió amb el públic. Guanyadors del Premi En-
derrock per votació popular a millor cançó folk 2014 per 'La
rumba ebrenca', prenen el nom del personatge de ficció
creat per l'escriptor Andreu Carranza, un dels components
del grup.

Entorn

Exposicions

La Ràpita
Sup Pilates
Tots els dimarts i dijous
Hora: 19h.
Lloc: Platja del Far

La Ràpita
Aeròbic, sol i platja
Fins el 16 d’agost
Hora: a partir de les 19 h.
Lloc: Parc de Garbí

Mas de Barberans
I Cursa de l’Airosa
Dissabte, 8 d’agost
Hora: 18 h.
Lloc: Parc Natural dels Ports

Alcanar
Visita teatralitzada a la posta
de sol - La Moleta del Remei
Dissabte, 8 d’agost
Hora: 20:30 h.
Lloc: La Moleta del Remei

L’Ametlla de Mar
Caiac a la llum de la lluna
Dies 28, 29 i 30 d’agost
Lloc: Platja de l’Alguer

Cursos

Poblenou del Delta
Curs de ceràmica, a càrrec
de Teresa-Marta Batalla
Vidal
Dies 28, 29 i 30 d’agost
i 4, 5 i 6 de setembre 

Lloc: Raval de l’Art
Més informació i inscripcions:
info@ravaldelart.com
tmb@batalla.org

MúsicaMúsica

Amposta
Festival ‘Formes Diverses de
Vida’
Dies 21 i 22 d’agost
Lloc: Castell
Entrada gratuïta

Benifallet
Concert de Joan Masdéu
Dissabte, 22 d’agost
Hora: 0 h.
Lloc: Antiga estació
Entrada gratuïta

Amposta
Concert dels Catarres
Diumenge, 23 d’agost
Hora: després del castell de focs
Lloc: aparcament antigues piscines
Entrada gratuïta

La Ràpita
Concert del quintet
Sommeliers
Diumenge, 30 d’agost
Hora: 20 h.
Lloc: El Maset
Més info a www.larapita.cat

Benifallet
Concert de Jordi Ninus
Dissabte, 8 d’agost
Hora: 0 h.
Lloc: Antiga estació

Ulldecona
Concert de Culs Cults
i El Chamuyo
Diumenge, 9 d’agost
Hora: 20 h.
Lloc: Ermita de la Pietat
Preu entrada: 3 euros

Amposta
Quico el Célio, el noi i el mut
de Ferreries
Dijous, 13 d’agost
Hora: 22 h.
Lloc: aparcament antigues piscines
Entrada gratuíta

Freginals
Concert d’Harmonies barro-
ques de la natura
Dissabte, 15 d’agost
Hora: 20 h.
Lloc: Barraca de Quicolis
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GODALL compta amb l’escola Sant
Salvador. Anteriorment l’escola estava
situada a la plaça de l’Església. El centre
actual es troba al carrer del Molí, a la
part alta de la població, des de l’any
1985. Actualment el CEIP és un centre
de quatre unitats, amb una plantilla de
mestres, més els itinerants que es com-
parteixen amb la resta de pobles que
formen el ZER Montsià. En aquesta

plana parlem amb els petits de l’escola
que ens expliquen com viuen l’estiu i
què fan durant els mesos de vacances
amb la seva família i amics.

“Jo vaig a la
platja amb la
meva mare i el
meu pare que els
agrada prendre
el sol. També
venen les meves amigues.”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA SANT SALVADOR: L’estiu i les vacances

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Pol Clemente“El que més m’agrada fer a l’estiu és
anar a la platja amb el meu germà i
els meus amics. En aquest dibuix es
pot veure com estic fent buceig, que
també m’agrada molt perquè puc
veure els peixets. També he dibuixat
alguns detalls com la tovallola o jo-
guines. Quan vaig a la platja anem
molts carregats perquè portem mol-
tes coses i fins i tot a vegades dinem
a la platja. A banda d’anar a la platja,
a l’estiu també faig cursets, em
banyo a la piscina i vaig a circuits de
motos amb la moto que em va rega-
lar el meu pare.”

“A l’estiu jo vaig
a pescar i també
vaig a les pisci-
nes de la meva
població, Godall i
la de casa meva.

M’agrada molt banyar-me!”

2 PINZELLADES

Genís Carrillo

“El que més m’a-
grada de l’estiu
són els gelats.
Cada dia puc
arribar a menjar-
me deu gelats. El
meu preferit és el de natilles.

“Si parlem de
l’estiu jo penso
amb pirates al
mig del mar. A
mi m’agradaria
ser un pirata i

navegar durant tot l’estiu.”

Lluc Monfort

Alex Stan

“A mi m’agrada
molt l’estiu i les
vacances. Unes
de les platges
que més m’agra-
den són les de
Sant Carles de la Ràpita.”

“Jo mai de la vida
prenc el sol, no
m’agrada gens!
Sempre estic
dins a l’aigua
ben fresqueta,

que fa molta calor.”

Aroa Martínez

Marina Villalbí

“Quan anem a la
platja la meva
mare pren el sol,
el meu gos corre,
el meu iaio va en
barca i el meu

pare vigila que no s’escapi el gos.”

Pau Gutiérrez

“Jo vaig a la plat-
ges de la Ràpita
amb la meva
colla. Mentre els
petits ens ban-
yem el grans fan

surf per les ones. ”

Cinta Garcia

“A mi m’agrada
anar a la piscina i
jugar a la pilota a
l’aigua. Com fa
tanta calor va
d’allò més bé per

refresca-nos. ”

Laia Subirats

“A mi m’agrada
molt anar a la
platja perquè
jugo amb els
meus amics Luca
i Àlex.”

Maria Carmen Stancu

Aral Matamoros
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E
ESPORTS

L’ESPECTACLE DEL FUTBOL
LES ELECCIONS del FC Barcelona
s’han seguit minut a minut a tot el te-
rritori català. Les Terres de l’Ebre
també han dit la seva i tres dels can-
didats a la presidència, concretament
Agustí Benedito, Josep Maria Barto-
meu i Joan Laporta, van decidir fer
campanya en aquestes terres. D’una
banda, Bartomeu va fer un dinar al

restaurant Noves Algues de Sant Car-
les de la Ràpita amb un gran segui-
ment mediàtic. De l’altra, Laporta va
decidir visitar el cinema auditori Vic-
tòria de El Perelló. L’expresident va
viure una nit eufòrica acompanyat
dels socis blaugrana. Finalment Barto-
meu va guanyar les eleccions el passat
18 de juliol. M.A.

Karting Terres de l’Ebre és el
nom de la nova iniciativa oci-es-
portiva que s’ha posat en marxa
a Roquetes, a la carretera del
Mas de Barberans. El karting
disposa de karts de lloguer per
a xiquets, adults i també biplaça
on hi poder pujar pares i fills o
bé parelles. El seu propietari,
Miquel Borràs, va explicar que
el seu objectiu ha estat obrir un
karting on es pugui gaudir de la
velocitat i també poder divertir-
se en família.“El circuit està dis-
senyat per a buscar la màxima
diversió, té 300 metres de longi-
tud i 6 metres d’amplada”, ex-
plica Borràs, “això garanteix
que els nostres clients tinguin
una lluita interessant amb els
seus rivals i veiem que la gent
s’ho passa d’allò més bé.” 
El karting Terres de l’Ebre dis-
posa d’una àmplia varietat de
vehicles, tandes i tarifes de
preus: karts infantils de 120 cen-
tímetres cúbics (cc) per 10 euros
10 minuts, karts juvenils de 200
cc per 13 euros 10 minuts, karts
adults per 15 euros 10 minuts, i
karts biplaça per 18 euros 10 mi-
nuts. A més, s’ofereixen packs
familiars.  El propietari va re-
marcar que “la nostra idea és

convertir-nos en un referent a
les Terres de l’Ebre i, per tant,
també volem oferir packs desti-
nats a tota la família de manera
que puguin gaudir tots junts
d’una experiència molt diver-
tida.” Els karts també van equi-
pats amb un control de potència
amb comandament a distància
per regular-la, especialment en
el cas dels petits, per tal que pu-
guin rodar de forma més segura

i agafar confiança. 

Les instal·lacions
El karting també disposa d’un
bar amb terrassa i mirador per
poder seguir l’activitat del cir-
cuit, “està permès que els com-
panys puguin enregistrar en
vídeo les carreres que es dispu-
ten a la pista, així s’emporten un
bon record de les seves bata-
lles”. A més, les instal·lacions

compten amb un futbolí i un
castell inflable per als més pe-
tits que augmenta la diversió
dels petits. Segons Borràs, el
Karting Terres de l’Ebre té l’es-
perit de seguir avançant, és per
a això que  també estan oberts a
organitzar tots tipus de celebra-
cions ja siguin curses, aniversa-
ris, comiats de solter o trofeus, i
es pot sol·licitar servei de càte-
ring. 

MOTOR

Adrenalina sobre rodes
El Karting Terres de l’Ebre se situa a

Roquetes, a la carretera del Mas de Barberans
Disposa de karts infantils, juvenils, d’adults i

biplaça de diferents cilindrades

Cinta Bonet / Maria Acosta
ROQUETES

Vistes del circuit i la resta de les instal·lacions. // FOTO: KARTING TERRES DE L’EBRE

La sisena cursa de l’Au-
berge BTT va posar el punt
i final a la Xallenger BTT
2015. Aquesta prova de Be-
nissanet va reunir un total
de 288 participants de les
Terres de l’Ebre i el Camp
de Tarragona. Així, els ven-
cedors van ser José Juan
Marrasé i Cristina Masca-
rreras. Pel que fa a la classi-
ficació general de la
competició, els ciclistes que
van alçar el trofeu com a
guanyadors absoluts van
ser Marcos Vázquez i Cris-
tina Puyo. M.A.

Finalitza el circuit
Xallenger BTT

El tortosí Jaume Sorolla, fins
ara jugador de bàsquet del
Barça, deixa la plantilla ca-
talana per endinsar-se en
una aventura als Estats
Units. El proper any el de la
capital del Baix Ebre co-
mençarà una nova etapa a
la high school de la Sunrise
Christian Academy. Tot i
això, el club blaugrana tin-
drà al seu poder els drets
sobre el jugador, en cas que
el pivot torni a l’Estat es-
panyol. M.A.

Jaume Sorolla
complirà el somni
americà

BÀSQUET

CURSES

El Campus d’Hanbdol Toni
Gerona, organitzat pel Cen-
tre d’Esports Tortosa, bat el
record de participació. I és
que aquest estiu s’hi han
sumat un total de 65 xiquets
i xiquetes, d’entre 8 i 14 anys.
Aquest campus es va iniciar
el 6 de juliol i ha tancat les
portes el 31 d’aquest mateix
mes. Aquest projecte va nài-
xer per tal de perfeccionar
l’estil del joc i donar-li conti-
nuïtat durant l’estiu.  M.A.

65 xiquets al 
Campus d’handbol
Toni Gerona

HANDBOL
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AGENDA
ESPORTIVA

Dissabte 1 d’agost
10 km de la Pobla de Mas-
saluca,  7a Prova Circuit
Running Series

Diumenge 2 d’agost
17a Travessia d’Amposta
nedant l’Ebre

Dissabte 8 d’agost
Garxal Desert Race 2015,

cursa 8 km Deltebre

Dissabte 15 d’agost
XL Travessia Port del Fan-
gar-L’Ampolla

Dissabte 29 d’agost
6è Km vertical de Roque-
tes: Caramella-Caro, 6a
Copa Catalana de curses
verticals 

ESPORTS 
BÀSQUET

El Club de Bàsquet Cantaires
Tortosa ascendeix a la Primera
Divisió Catalana. El fet que ha
fet possible l’ascens d’alguns
equips de Segona Catalana és
l’ampliació de la Lliga EBA, de
14 a 20 equips, cosa que permet
la inscripció de fins a 18 equips
catalans. Això ha provocat que
alguns equips de Segona Cata-
lana puguen ascendir al a cate-
goria superior. En el cas del
Cantaires Tortosa, la temporada
passada va quedar classificat
en cinquena posició, empatat
amb el quart. La junta directiva,
el cos tècnic i els jugadors han
rebut la notícia de l’ascens amb
una gran alegria i il·lusió, pel

repte que representa competir
en la Primera Divisió Catalana,
la segona lliga autonòmica per
sota de la competitiva Copa Ca-
talunya. De fet, l’ascens de l’e-
quip sènior suposa també un
fet històric per al bàsquet mas-
culí tortosí, que d’aquesta ma-
nera ha assolit una plaça en
una de les lligues més fortes i
competitives de l’Estat. 
A banda, l'Equip tortosí ja ha
renovat el gruix de l'equip de la
temporada passada, confir-
mant-se la participació de Pau
Benito, Luc Florian, Ivan Pi-
trach, Stephano Coari, Sandy Jr,
Xavi Fortuño, Dave King, i Miki
Novovic. D’altra banda, també
destaca la nova incorporació a
l'equip del pivot tortosí Dani
Valldeperez, que  reforçarà el
joc interior de l'equip. 

El Cantaires puja a Primera
La Lliga EBA s’ha ampliat de 14 a 20 equips i alguns

equips de Segona Catalana han ascendit de categoria
La temporada passat l’equip tortosí va quedar classificat

en cinquena posició, empatat amb el quart

Gustau Moreno
TORTOSA

Imatge d’un dels partits de la passada temporada, concretament enfront el Santpedor. // FOTO: FERRAN ALMENDROS

CURSES

La Cursa del Llop, organitzada
per l’Associació Cultural i Es-
portiva que duu el mateix nom,
va arribar a la vint-i-tresena
edició. A diferència d’altres
anys, en aquesta ocasió només
es va dur a terme l’etapa més
emblemàtica de la cursa i una
caminada. L’organitzador de la
Cursa del Llop, Rafa Flores, va
detallar que el trajecte de la
Mitja Marató-Pujada a Caro,
que sortia des del Parc Teodor

González de Tortosa, constava
de 21 quilòmetres i 1.100 mes-
tres de desnivell positiu. La Pu-
jada a Caro està homologada
per la Federació Catalana d’A-
tletisme i compta amb les vistes
més privilegiades del territori
ebrenc. De fet, Flores afirmava
que “un cop els corredors arri-
ben al cim podem contemplar
la Vall de l’Ebre i el Delta.”
A la categoria absolut mascu-
lina, Marc Treso, atleta inde-
pendent, va coronar el cim
després d’1 hora 45 minuts i 33
segons. Ismael Guiu, del KM 0
Ponent, va ser el segon classifi-

cat amb un crono d’1 hora, 47
minuts i 41 segons. Jordi Seguí,
del 100 x 100 Fondistes Tàrrega,
va tancar el podi amb 1 hora 48
minuts i 4 segons.
Quant a la modalitat femenina,
Paquita Giménez, del Club Ten-
nis Tarragona, va ser-ne la ven-
cedora després de 2 hores 24
minuts i 29 segons. Arantza
Ugalde, del 100 x 100 Fondistes
Tàrrega, va classificar-se en se-
gona posició amb un temps de
2 hores, 32 minuts i 44 segons,
mentre que l’atleta indepen-
dent, Vanessa Santos, va creuar
la meta en tercera plaça. 

La cursa més salvatge, la del Llop
Maria Acosta
TORTOSA

Els tres primers classificats al podi.// FOTO: ORGANITZACIÓ CURSA DEL LLOP



cop d’ull// Agost 201534

UNS DELS LLOCS habituals
on es va de vacances és la platja.
Podem aprofitar aquests dies
per relaxar-nos, fer un capbussó
en l’aigua, prendre el sol (sem-
pre amb la protecció d´un foto-
protector ) i donar una
passejada per la sorra de la
platja. Caminar vora la platja i
trepitjar la sorra pot convertir-se
en una experiència molt agrada-
ble que ens aporti una sensació
de relació. La remor de la mar,
l’aigua fresca als peus, el pessi-
golleig de la sorra a cada passa,
poden ser petits plaers que ens
faran sentir bé.  

UN ALTRE BENEFICI molt im-
portant afecta directament al sis-
tema cardiovascular. Caminar
ajuda a millorar la circulació
sanguínia, el contacte de la
planta del peu amb la sorra fa
que es renovi el flux sanguini.
Això és ideal per prevenir els
turmells inflats i l’aparició de va-
rius. Però abans de començar a
caminar s´ha de tenir present
que hi ha diferències entre tre-
pitjar l’arena mullada i la seca. A
la seca és més difícil caminar,
perquè és menys estable i
moure´s per ella implica realit-
zar més esforç. És recomanable
començar per l’arena mullada
perquè està més compacta, i
després passar a la seca. 

SI ES VOL FER  una mica més
d’exercici, cal endinsar-se fins
que l’aigua arribi a l’altura dels
malucs, i caminar amb pas ferm,
aixecant ben alt les cames. És un
exercici més pesat i cansat, per-
què s´ha de vèncer la resistència
de l’aigua, però es treballa inten-
sament la musculatura de les
cames i dels glutis. Caminar per
la platja també aporta beneficis
des de un punt de vista estètic:
l’arena és un gran exfoliant na-
tural si caminem descalços.

S
S A L U T

VACUNES DE LA FEBRE GROGA
EL MINISTERI de Sanitat ha acredi-
tat la Unitat de Salut Internacional de
les Terres de l’Ebre, adscrita al Servei
de Medicina Preventiva de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, per a dis-
pensar la vacuna de la febre groga.
D’aquesta manera, l’hospital de Tor-
tosa és l’únic centre de la província de
Tarragona que tindrà aquesta possibi-

litat. El Ministeri també ha atorgat a la
unitat de l’Ebre el reconeixement per
donar assistència sanitària als viatgers
internacionals. Fa uns dos anys que la
unitat està acreditada pel Departa-
ment de Salut per fer les funcions d’a-
tenció al viatger, però encara no
disposava de l’autorització per dispen-
sar la vacuna de la febre groga. G.M.

L'Institut Català de la Salut
(ICS) ha informat que el passat
27 de juliol es van iniciar les
obres de millora i modernitza-
ció de la cuina de l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC). Uns treballs que, amb
una durada prevista de dos
mesos i mig, haurien de finalit-
zar la primera setmana d’octu-
bre. La inversió en obres de
construcció i equipament en
aquest espai, d’uns 400 metres
quadrats de superfície, és de
900.000 euros finançats per la
concessionària de la cuina,
l’empresa Arcasa.
El projecte inclou un sistema
de producció en fred per millo-
rar la qualitat dels àpats, tal
com la mateixa empresa va ins-
tal·lar a l’Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona l’any
2010. Provisionalment, i mentre
durin les obres, les tasques de
la cuina de l'hospital es porten
a terme a la cafeteria de perso-
nal, a fi de garantir la seguretat
dels pacients. Per aquest

motiu, durant aquest període,
s'ha unificat el servei de cafe-
teria, tant per als usuaris com
per al personal, a la cafeteria
externa. La nova cuina farà
possible un nou sistema de
producció dels menús que es
basa en l’elaboració en fred.
Això permet cuinar els plats
amb una antelació d’uns dies i
conservar-los a una tempera-
tura de quatre graus. Amb
aquesta tècnica, segons l'ICS,
els aliments no perden les
seues propietats nutritives fins
que se’ls sotmet a un procés de
regeneració per inducció en les
mateixes plantes de l’hospital,
i se serveixen, en condicions
òptimes, a les habitacions i a
les cafeteries del personal i
dels usuaris. Aquest sistema
garanteix la seguretat i la qua-
litat alimentàries i millora la
percepció de l’usuari. 
Precisament, el 2 de juliol el
Parlament va aprovació una
moció d’ICV perquè el servei
de cuina de l’hospital de Tor-
tosa es puga tornar a fer des
del mateix centre, i no amb un
càtering des de Tarragona. 

La nova cuina de l’HTVC tindrà un
sistema de producció en fred

HOSPITALS

Els menús s’elaboraran amb antelació i es
conservaran a quatre graus de temperatura

Les obres tenen un cost de 900.000 euros i
haurien d’estar acabades a primers d’octubre

Una imatge d’arxiu de la cafeteria de l’hospital. // FOTO: G.M.

Gustau Moreno
TORTOSA

Toni Pons
FARMACÈUTIC I PROFESSOR

1RACÓ DE SALUT
Caminar per la
platja

Retorn de la gerència a l’Ebre

Al marge del retorn del servei
de cuina a l’HTVC, la moció
d’ICV que es va aprovar al
Parlament també incloïa la ne-
cessitat de recuperar el retorn
de la gerència de l’ICS a les
Terres de l’Ebre. En canvi , els
ecosocialistes van denunciar
que els vots de CiU i d’ERC

van impedir altres propostes
d’ICV en l’àmbit sanitari, com
ara la reobertura de les urgèn-
cies al CAP El Temple de Tor-
tosa en horaris de matí i tarda,
o la restitució de la plaça de
cardiòleg i dotar l’HTVC d’un
aparell ecocardiògraf i d’un
laboratori d’hemodinàmica. 



cop d’ull Agost 2015 // 35

AMB AQUESTES TRES simples paraules
com són estiu, vacances i ruptura sintetit-
zarem el que els passa moltes vegades
quan s’acaba l’estiu a un bon número de
parelles. Si bé les vacances són l’època de
l’any que tenim per recarregar-nos les
piles, passar-ho bé i desconnectar de les
odioses rutines diàries de tot l’any, les
tendències cada any es repeteixen i quan
acaba l’estiu els jutjats tenen un augment
significatiu de demandes de separació o
divorci i, tanmateix, els psicòlegs també
incrementem la nostra feina considera-
blement en la vessant de la teràpia de pa-
rella. En veure això, ens hauríem de
preguntar, si durant la resta de l’any tot
funciona dins de la normalitat amb l'es-
tira-i-arronsa típic de les parelles, perquè
s’arriba a aquestes situacions amb con-
flictes tan oberts després de les vacances?

ÉS DE REBUT CONSTATAR que en pa-
relles que durant l’any tenen una bona
comunicació i un bon ‘feeling’ seria molt
estrany un conflicte d’aquestes caracte-

rístiques; per tant, per trobar l’origen de
la ruptura l’hem de buscar en el funcio-
nament de les parelles en el dia a dia.
Durant el transcurs de l’any les persones
tenim el temps ocupat amb la feina, ocu-
par-nos dels nens, portar la casa al dia,
els compromisos socials, i així un llarg et-
cètera d’ocupacions. Per tant, molts cops
no coincidim amb la parella, ajornant-se
la solució dels conflictes existents per un
futur pròxim. 

DINS LA PARELLA solen haver-hi diver-
sos tipus de conflictes i acostumen a ser
recurrents en totes les parelles. El princi-
pal d’aquests és la comunicació, però n’hi
ha d’altres com poden ser la intromissió
per part de la família política dins el nucli
de la parella, l'organització de les tasques
domèstiques, els conflictes d’origen se-
xual, tot incloent-hi les infidelitats i els
cels. Hem de ser conscients que aquests
problemes no sorgeixen de la nit al dia,
sinó que s’han anat forjant durant tota la
trajectòria vital de la parella.

SÓN MOLTES LES HORES que les pa-
relles passen juntes a les vacances i és
realment quan es posen a prova les nos-
tres habilitats per a comunicar-nos i re-
soldre conflictes. És el moment en què la
independència i la monotonia de tot
l’any deixa pas a un temps compartit en
el qual els petits desacords van sumant
i creant autèntics nuclis de tensió en els
quals, si no es dialoga i s'és empàtic amb
la posició de l’altre, és quan s’originen
autèntics conflictes. Per a evitar que
quan acaben les vacances d’estiu es des-
emboqui en un divorci, és necessari tre-
ballar durant tot l’any la relació amb la
nostra parella i estar sempre oberts a
una comunicació constructiva evitant
que aquells petits problemes que sorgei-
xen en el dia a dia els haguéssim de trac-
tar tots al temps de les vacances. Hem de
recordar que les vacances són per a gau-
dir i passar-ho bé, no per a entrar en una
eterna discussió. 

BONES VACANCES a tothom!!!

SALUT 

Estiu, vacances i ruptura

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

Des d’aquest mes de juliol, qua-
tre farmàcies de les Terres de l’E-
bre, dos de Tortosa i dos
d’Amposta, ofereixen la prova rà-
pida per a la detecció precoç del
VIH, amb l’objectiu d’incidir en
la prevenció de la infecció del
virus de la sida. Es tracta de les
farmàcies Montserrat Renau, del
carrer Cervantes, i Gamundi de
l’avinguda Colom, a Tortosa; i

Maria del Carme Abella, a l’avin-
guda Santa Bàrbara, i Juan Carlos
Moran al carrer Barcelona, a Am-
posta. Aquestes quatre farmàcies
s’afegeixen a les 12 de les ciutats
de Tarragona i Reus que des del
2012 ofereixen aquesta prova, tot
demostrant d’aquesta manera el
compromís dels farmacèutics
com a agents de salut propers a
la població.  C.B.

Quatre farmàcies de Tortosa i Amposta
ofereixen la prova ràpida del VIH

Célia Téllez
NUTRÒLOGA
(NUTRITEGA)

EL NOSTRE COS està compost d’un 70% d’
aigua, encara que aquest percentatge varia
amb l’edat. Sempre solem escoltar que hem
beure molta aigua, però en realitat les neces-
sitats diàries varien molt depenent de les ca-
racterístiques personals de cadascú i del seu
estil de vida, ja que un excés també pot forçar
els ronyons,  afavorir desordres i descompen-
sar l’organisme. Revisarem quines són les
principals funcions de l’aigua al nostre cos,
quina quantitat és idònia  per a cada tipus de
persona, com  podem proveir-nos, quines
pèrdues diàries tenim i quins són els símp-
tomes i conseqüències de la deshidratació.

L’AIGUA és imprescindible per: 
-Transportar nutrients a les cèl·lules. 
-Diluir els líquids corporals.
-Regular la temperatura corporal.
-Netejar l’organisme de impureses o residus.

L’EQUILIBRI D’AIGUA en el nostre cos
depèn no només de l’aigua que bevem, sinó
també de determinats minerals que ingerim

amb els aliments. Les cèl·lules i l’espai que hi
ha fora d’elles necessiten mantenir un equi-
libri d’aquests minerals per poder realitzar
les seves funcions adequadament. L’espai in-
tern de les cèl·lules requereixen major con-
centració de potassi, per altra banda l’ espai
de fora de les cèl·lules requereix major quan-
titat de sodi,  i el magnesi és un mineral re-
gulador de tots; per això una bona idea serà
consumir sempre aliments que siguin pobres
en sodi, més rics en potassi i molt més rics en
magnesi.  

CONSELLS per mantenir l’equilibri mineral:
-Reduir el consum de carn, peix i embotits. 
-Disminuir la ingesta de patata, tomàquets,
albergínies i fruites tropicals. 
-Consumir en abundància cereals integrals,
llegums i verdures. 

QUINA QUANTITAT d’aigua necessitem
beure al dia? Les necessitats de cada persona
varien depenen de l’edat, el sexe, l’exercici
físic, la temperatura ambient i l’alimentació. 

Cada dia perdem aproximadament 2,5 litres
d’aigua per l’orina, la suor, la femta i la res-
piració, i aquesta és una quantitat que s’ha
de recuperar. Obtindrem l’aigua ingerint
sucs, llet, i infusions, a més a més de l’aigua
que bevem. Quan ingerim vegetals i fruita
també l’estem ingerint, de la mateixa manera
que quan mengen cereals i llegums cuits, ja
que suposen una font important d’aigua. I
per últim afegirem unes recomanacions per
una hidratació adequada: Portar una dieta
rica en verdures, cereals cuits i llegums; no
esperar a tenir set per beure aigua, i la quan-
titat ha de ser d’ 1-2 litres d’aigua al dia,  per
no forçar els ronyons; beure major quantitat
si es fa exercici o si la temperatura és molt
elevada. Les persones de major edat han de
beure més,  ja que l’organisme no reté l’aigua
de manera tan eficaç com una persona jove. 

ALGUNES de les conseqüències de la des-
hidratació poden ser els marejos, la fatiga,
mal de cap, problemes musculars, nàusees i
inclús insuficiència cardíaca. 

L’aigua
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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 La Central
Immobiliària us ofereix
l'oportunitat de comprar un
pis a Tortosa com una
inversió de futur. Aquest
pis és totalment exterior i
està situat a la zona
universitària, molt a prop
del campus Terres de
l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili al barri de
Remolins. Preu de venda
25.000€ � 699910364

Tortosa Ferreries
apartament per a la venda.
La propietat té l'edat de
dos anys, amb un ubicació
a l'exterior, amb 72,92 m 2
construïts i 60.77 m2 útils.
Amb una cuina, menjador,
dos dormitoris dobles i un
bany, equipat amb mobles,
electrodomèstics, gas,
calefacció, aire
condicionat, ascensor,
terrassa. Preu venda
63.630€    � 699910364

Tortosa pis en venda a
Tortosa situat a la
coneguda zona de
Voraparc. Compta amb
una superfície de 110 m²
construïts dels que 90m²
són útils, distribuïts en
quatre habitacions, dos
banys, cuina, galeria i
menjador. Aquest pis en
venda està equipat amb
climatitzador, mobles i
electrodomèstics. L'edifici
disposa d'ascensor,
piscina comunitària, parc

infantil, jardí i servei de
consergeria. També
disposa de pàrquing i
traster. Preu venda
183.000€ � 699910364

Tortosa zona de Ferreries,
de 113m² construïts dels
que 94m² són útils. La
distribució és de quatre
habitacions dos banys,
una cuina de una
superfície deu m² de i un
menjador de vint-i-un m²,
tot això amb orientació
solar a l'est. El pis està
equipat amb aire
condicionat, bomba de
calor i 1 pàrquing privat.
L'edifici disposa
d'ascensor i una gran zona
enjardinada. Preu venda
100.000€ � 699910364

Tortosa En venda pis a
Tortosa amb ubicació a
l'exterior situat a la zona
de Ferreries amb 103.73
m2 construïts i 86.44 m2
útils, composta de dues
habitacions dobles i una
simple, bany, cuina,
menjador, balcó i terrassa
coberta. Equipades amb
aire condicionat i
calefacció. Preu venda
55.000€  � 699910364

Tortosa Es lloga pàrquing
a Vora Park. Preu: 50
€/mes. Interessats trucar al
� 685 331 865

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

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, 95,32 m2,
ampliable 163,19 m2,
annexant altre local 67,87 m2,
cantoner. � 676919378

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

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

La Ràpita Sant Carles de la
Ràpita. Zona plaça Carles III.
Es lloga pis tercera planta,
sense moblar, 4 habitacions,
totes exteriors, menjador,
cuina independent, lavabo
complet, galeria.
� 676919378

TORTOSA Lloguem un
apartament a Tortosa a la
nova zona del campus
universitari de les Terres de
l'Ebre de 55 m2, amb 2
habitacions, cuina, menjador i
bany, tot això moblat i equipat
amb electrodomèstics.
Completament exterior amb
orientació solar sud. 275€.
� 699910364

Tortosa apartament en
LLOGUER o venda localitzat
al nucli antic de la ciutat, al vell
mig de la zona comercial.
Totalment exterior i ubicat en
una quarta planta, està
distribuit en tres habitacions
dobles i una individual, cuina,
bany i balcó sobre una
superfície construida de
117.60 m2 i 96 m2
practicables. El pis està

condicionat amb mobles i
electrodomèstics i disposa
d'ascensor. Per entrar a viure.
Preu de lloguer 300€.
� 699910364

Ofertes VOLKSWAGEN
TOUAREG 3.0 V6 TDI Quatro
automatic, pell, sostre,
navegació, xènon. Preu de
venda 14.300 € � 606974315

Ofertes VOLKSWAGEN
PASSAT 1.6 TDI EDITION
105 CV 9.700 KM     ANY
2.014. Preu de venda 18.500 €
� 606974315

Ofertes AUDI A-6 2.0 TDI
ANY 2007, navegació, xènon,
aparcament acústic. Preu de
venda 12.500 € � 606974315

Ofertes MERCEDES ML 320
3.0 4 X 4   ANY 2007. Preu de
venda 13.500 € � 606974315

Ofertes CHEVROLET
CAPTIVA 140 CV 5 PORTES
ANY 2007. Preu de venda
8.400 € � 606974315

Ofertes AUDI A-6 2.0 TDI 140
CV 6 VEL., navegació, xènon
Preu de venda 12.500 € 
� 606974315

Demanda M’ofereixo per
treballar de cambrer amb
experiència. Amposta,
Tarragona, Peníscola, Riumar,
Deltebre. � 650756727

Demanda M’ofereixo per tenir
cura de gent gran, a casa o a
l’hospital, fer dinar, comprar,
dutxar-los, passejar, demanar
hora al metge. Preu a convenir.
També caps de setmana.
� 650756727

M’ofereixo per treballar de
cambrer amb experiència, per
torns, caps de setmana,

Amposta i comarca.
� 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 de
cuina: forn de pa, planxa,
fregidores, estanteries, banc
de treball tot complert, i a part
mobles de pi massís, boteller,
neveres refrigeradores, taules,
cadires i mobiliari de terrassa.
Interessats trucar al:
� 977580536

Varis Compro antiguitats,
coses velles, joguines,
cromos i tota classe
d’objecte vell.
Pagament al contat.
Roberto.       
� 629368942

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS][TREBALL]

[AMISTAT]

PASSATEMPS

HORITZONTALS: 1. Éssers humans en fase (per sort
efímera) d’erupció / 2. Pops amb missions de vigilàn-
cia i arrest d’altres animals marins. Fa de mal venir,
belluguet com és / 3. Al cor d’algú. Els italians sovint
s’exclamen de veure que enlaire que arriba. Cap de
brot / 4. Absorbeixo la pluja com si fos mon propi en-
teniment. T’ajuda a sentir-te molt i molt lliure / 5.
Lloro molt freqüent en hàbitats perifèrics. La seva
feina és que els lleidatans facin les paus / 6.Marxen
de Minnessota per entrar a Otawa. Conflictes per
culpa dels colors / 7. Assenyalat com el que més.
Contingut de la plica / 8. Matà segons els principis
d’Occident. Ensinistrada, ara, segons els principis de
la convivència / 9. Raja fotent-li un roc. No es refe-
reix a l’usurer ans a la usura en ella mateixa. El cor
de la ciutat / 10. Metres sempre variables en funció
de les circumstàncies. Acceleració cap a El Corte In-
glés / 11. Un tastet del gintònic. Ho torno a fer, que
no sé si m’ha convençut… La pífia / 12. Facilitin l’ac-
cés a l’interior de la colobrina. S’assemblen molt als
Beatles, però més grandetes i no tan mogudes / 13.
Impost per convertir la riba en un garatge. En Sala,
el que sempre apareix durant la resintonització.

VERTICALS: 1. Recullo les peces del Lego. És
a l ’obac com a la l lum la claror /  2. Pels rivals
polít ics és un ofuscat, pels companys un fidel
paradigmàtic . Esmorzi  en un jardí  del  nord
d’Àfrica /  3. Ànima de foll . Generosament ra-
mificat . Espina de turbot /  4. Espiritualment
se sol  situar primer que els  altres . Dificultat
en la micció (especialment a Súria)  /  5. Filò-
sof amb vocació de bon vivant. Ardent sense
aigua /  6. Passatges centrals  de tots els  mis-
sals . Esquinçat com un llàtzer. Quart de gram
/ 7. I  quart  de cram. Si  hagués quedat  bol-
cada segur que no estaria  tan paral i tzada.
Amics dels Bons Enemics /  8. Dóna sentit  a la
vida de l ’enòleg. Miri  detingudament cap allà
dalt  /  9. Amunteguen començant per la base.
Fa una estoneta l i  hem vist  el  cor /  10. Des-
coberta  de l ’ou com se sosté  en l ’a igua. No
paro de donar voltes a la  rotonda /  11. Uni-
des en la desventura. Deixalles que no van al
contenidor. Encenen encens /  12. Un prede-
cessor del  poblat . Entrada de l ’espectador en
la funció (sense interrompre, però).

[L’ACUDIT]
per Gras LE
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Quant llegiu aquest article, la nova versió del sistema
operatiu de Microsoft, Windows  10, ja estarà disponi-
ble per a milions d’ordinadors d’arreu del món. Per
tant, molts es preguntaran si és convenient actualitzar
el meu equip. Anem a veure-ho.

El que més inquieta la majoria té a veure amb el preu.
Quin és el seu cost? Doncs durant el primer any de
venda de Windows 10, qualsevol equip amb Windows
7 o 8 (8.1) legal, podrà efectuar l’actualització de forma
totalment gratuïta mitjançant una descàrrega o actua-
lització del sistema. Els usuaris il·legals amb el pro-
grama “Windows Insider” activat també podran
actualitzar el seu equip sense cap cost. I per últim, si
els dos requisits anteriors no es compleixen, la llicèn-
cia nova suposarà un cost de 119 euros.

La configuració o potència del teu equip també s’ha
de tenir en compte, amb un mínim d’1Gb de RAM (re-
comanats 4Gb), processador d’1Ghz (recomanats Dual

Core o superiors de 2Ghz), targeta gràfica compatible
DirectX9 o superior, i una resolució de pantalla de
1024x600dpi.

Altres aspectes a tenir en compte són sempre fer una
còpia de seguretat dels arxius personals, ja que en
principi no ha de passar res, fins que passa (Llei de
Murphy). Tot i que Microsoft assegura un alt nivell de
compatibilitat, hi ha la possibilitat que algun progra-
mari no s’executi o no arranqui correctament. També
cal comprovar el requisit mínim d’espai (al voltant de
20Gb lliures), desinstal·lar l’antivirus  abans de la ins-
tal·lació del sistema, ja que pot ocasionar conflictes, i
finalment també és recomanable desendollar els ac-
cessoris i perifèrics de l’equip, i passar a connectar-los
posteriorment a la instal·lació.

 Un bon consell també és cultivar la virtut de la
paciència i esperar uns dies a veure com respon la im-
plantació del nou sistema en els milions d’usuaris que

el posaran en marxa. D’aquesta manera evitaràs molts
maldecaps i problemes d’incompatibilitat, per altra
banda totalment comprensibles en qualsevol sistema
operatiu nou.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P EL NOU CANAL 9, POTSER EL 9 D’OCTUBRE
EL NOU PRESIDENT de la Generali-
tat, el socialista Ximo Puig, té la intenció
que Canal 9 torne a emetre a partir del
9 d’Octubre, que és la diada del País Va-
lencià.  "No sé si serà possible, però s'ha
d'intentar", ha assegurat Puig aquest 28
de juliol en una entrevista al diari El País.
El president subratlla que l'actual go-
vern vol "tot el contrari del que ha estat

l'anterior model televisiu", i que apos-
ten per una televisió amb poc personal i
amb un contingut "adequat i enfortidor
de l'ecosistema informatiu". Puig també
ha expressat la voluntat que el canal,
que l’anterior govern del PP va tancar el
novembre del 2013 quan tenia 1.438 tre-
balladors, sa "sostenible, innovador, ge-
neralista, pedagògic i plural". G.M.

Canal 21 Ebre ha obert aquest
mes d’agost una nova finestra
de comunicació amb els seues
espectadors. Després de conso-
lidar la seua presència a inter-
net amb el nou portal de vídeos
Canal21ebre.com, i de poten-
ciar els seus comptes a Twitter
i Facebook, la cadena de televi-
sió privada de les Terres de l’E-
bre també ha posat a disposició
dels espectadors un número de
WhatsApp, la popular aplicació
mòbil. És el 606 56 65 21, un nú-
mero molt fàcil de recordar.
En els darrers mesos són mol-
tes les televisions d’arreu del
món que han optat per incor-

porar el WahtsApp a les seues
redaccions i programes, per
afavorir  la participació i la co-
municació dels espectadors
amb el mitjà. Així, Canal 21
Ebre ha volgut continuar la
seua aposta per la innovació i
sumar-se també a l’ús d’a-
questa potent eina de comuni-
cació, que cada dia utilitzen
milions de persones. A partir
d’aquest mes d’agost, tothom
podrà enviar-hi comentaris,
notícies, opinions, fotografies i
vídeos propis, que Canal 21
Ebre aprofitarà per als seus
programes. Per exemple, L’In-
formatiu, el Primera Columna,
el Districte 21, el Calaix de Sas-
tre i el Poliesportiu són només
alguns dels programes de
Canal 21 Ebre que potenciaran

la interacció amb els seus es-
pectadors, aprofitant els mis-
satges, les fotografies i els
vídeos que tothom podrà en-
viar al número 606 56 65 21. Els
espectadors només hauran de
posar el seu nom i població al
final dels diversos missatges, si
volen que allò que envien apa-
regui després a la programació
de Canal 21 Ebre.
D’altra banda, Canal 21 Ebre ja
ha superat els 2.600 seguidors
en el seu compte de Twitter. De
la mateixa manera, la nova pà-
gina de Facebook també acu-
mula més de 1.140 seguidors,
tot i que fa poques setmanes
que és en funcionament. Final-
ment, el canal a YouTube ja ha
passat dels 6.000 vídeos penjats
i dels 450 subscriptors. 

Redacció
TORTOSA

El número de Canal 21 Ebre és el 606 56 65 21. / FOTO: C21.

TECNOLOGIA

Arriba el nou Windows 10
per Jaume Querol

Canal 21 Ebre ja té WhatsApp
Tothom podrà enviar-hi comentaris, notícies, opinions,

fotos i vídeos propis, que es veuran en els programes 

La televisió posa el número 606 56 65 21 a disposició dels
espectadors, per facilitar la comunicació i la participació
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Calentem l’aigua fins que quedi a
uns 35ºC. Notarem que l’aigua
està tèbia, però una mica calenta.
Un cop hagi agafat aquesta tempe-
ratura, desfem el llevat a l’aigua i
ho movem una mica. Afegim el
sucre i ho remenem bé.
Deixem actuar la massa durant
uns 5 minuts. Mesclem bé l’aigua
amb la farina i hi afegim l’aigua
amb el llevat. Col·loquem la massa
a un bol i posem una mica d’oli

d’oliva al bol, per a que quan pugi
la massa no s’apegui. La tapem
amb un drap humit, i deixem que
pugi la massa durant 45 minuts.
Un cop hagi pujat, l’extenem i a
sobre hi col·loquem la sobrassada
a trossos. Tot seguit ho cobrim
amb la ceba pelada i laminada.
Fornegem la massa a 200ºC durant
20-25 minuts. Un cop estigui a
punt, la treiem del forn i decorem
la coca amb el julivert. 

VI RECOMANAT
Clos del Pinell

Garnatxa Blanca
Cooperativa 

Unió Agrària de Reus
D.O. TERRA ALTA
Pinell de Brai

Preu aprox. : 3,20€

F O G O N S

F
La ressenya

Ingredients 

1 ceba gran
150 g. de sobrassada

Julivert

Per a la massa:
200 g. de farina (preparat per a pa)

200 ml. d’aigua tèbia
25 g. de llevat premsat

5 g. de sucre
Oli d’oliva

Sal

Coca de sobrassada
i ceba

PAS PAS PAS PAS

ELABORACIÓ: 

ET RECOMANEM
CASA RAMON MARINÉS

Ubicat a Sant Carles de la Ràpita, el Casa
Ramon Marinés és una marisqueria fun-
dada l’any  1948 amb una gran tradició fa-
miliar, ara ja amb la tercera generació que
continua oferint la típica cuina marinera
autòctona amb mariscs, llagostins i peix de
la Badia dels Alfacs com a principals pro-
tagonistes. D’aquí els plats més caracterís-

tics que ens ofereixen: la mariscada espe-
cial de la casa, l’arròs “pelat”, el suquet de
peix de roca i la caldereta de llagostins.
Podem destacar també els seus menús
abundants i excel·lents, ben elaborats i
perfectament servits, i per a diferents tipus
de butxaques.

C/ Arsenal, 16 - La Ràpita
Reserves: 977 74 03 61

Un parc municipal, al més
pur estil romàntic i moder-
nista, és l’entorn perfecte per
acompanyar un àpat a qual-
sevol moment del dia. 
Es tracta d’un edifici emble-
màtic que es troba al centre
de la ciutat però que, en
temps remots, fou espai d’o-
bertura de les seves muralles.
Evidentment, aquest entorn
implica un treball acurat i en
sintonia directa amb l’exqui-
sidesa dels seus plats per tal
d’estar-ne a l’altura.
A més, gràcies al restaurant
El Parc podem gaudir de la
natura al bell mig de la ciu-
tat, mentre degustem algu-
nes de les seves tapes, algun
dels seus plats d’alta cuina
d’estil minimalista i sibarita
o fins i tot, una copa de la
millor selecció de licors o un
gintònic suprem, per arrodo-
nir la vetllada. 

La gerència actual del restau-
rant El Parc s’ha posat, des
del primer moment, al servei
de tot tipus de gustos i eco-
nomies per tal que tothom
pugui gaudir-ne. Els menús
diaris a base de plats típics
de la cuina mediterrània de
la zona i també una carta cu-
rosament seleccionada amb
una oferta àmplia de produc-
tes de temporada. Les jorna-
des de marisc, de bolets o de
la tòfona, en són alguns
exemples interessants.  
Un dels restaurants impres-
cindibles en la ruta gastronò-
mica a les Terres de l’Ebre.

Treball acurat i
en sintonia
directa amb
els seus plats”“

Restaurant
El Parc
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PERE VIDAL, A FORESTAL CATALANA

L’ACTUAL director dels serveis te-
rritorials d'Agricultura a l'Ebre, Pere
Vidal, serà el nou conseller delegat de
Forestal Catalana, SA, empresa pú-
blica de la Generalitat dependent del
mateix departament. Així ho va con-
firmar el conseller d’Agricultura, Jordi
Ciuraneta. Vidal ha estat responsable
territorial d'Agricultura en dues eta-
pes, i s'ha vist al front de la gestió d'e-

pisodis complexos com la lluita contra
el caragol maçana o l'arribada de
sarna a la població de cabres del Port.
Paral·lelament, també ha estat prota-
gonista de diverses controvèrsies amb
el Cos d'Agents Rurals i entitats eco-
logistes. Ciuraneta va evitar avançar
el nom del substitut de Vidal, però va
assegurar que estan treballant amb el
delegat per cobrir la vacant. C.B.PAGESIA

AGRICULTURA

La Comissió Europea enviarà
enguany tècnics de diferents di-
reccions generals perquè pu-
guen comprovar, sobre el
terreny, l'eficiència de les diver-
ses mesures impulsades amb
fons europeus en la lluita contra
el caragol maçana. També perquè
estudiïn les accions efectives per
intentar acabar amb la plaga del
caragol poma al delta de l'Ebre.
En una visita llampec a la zona,
el director general de Salut i Se-
guretat Alimentària, Ladislav
Miko, va reconèixer que la Co-
missió està preocupada per la
seua expansió des del Delta a
d'altres indrets d'Europa, i va re-
cordar la importància d'implicar
col·lectivament tots els sectors
afectats en la lluita contra la
plaga. 
En aquest sentit, Miko va recor-
dar que les actuacions preses
fins aquest moment, que va de-
finir com a "mosaic", poden so-
lucionar problemes concrets de
parcel·les, però no "tota la com-
plexitat" del problema que pro-
voca el caragol maçana. Així les
coses, Miko va proposar establir
un sistema de monitorització
que estudiï la seva evolució, per
poder concretar les mesures i re-

cursos econòmics necessaris.
A banda, conscient que la pobla-
ció de caragol maçana a l'hemi-
delta esquerre és "massiva", i
que afecta arrossars i canalitza-
cions, Miko no va descartar que
els tècnics comunitaris puguen
plantejar sortides que suposin
l'eradicació del caragol. Per acon-
seguir-ho, i més enllà dels recur-
sos econòmics esmerçats, va dir
que "tothom ha de contribuir, és
un problema de tots", tot recor-
dant que no només els agricul-
tors en surten perjudicats, sinó

que, a la llarga, el medi ambient
i el turisme de en poden quedar
afectats.
Miko va estar acompanyat per
l'eurodiputat Ramon Tremosa,
qui va destacar que la visita de
Miko al territori evidencia que
Europa és sensible amb la pro-
blemàtica. També van acompan-
yar Miko l'alcalde de Deltebre,
Lluís Soler; el nou director gene-
ral d'Agricultura, Alfons Vila-
rrasa; el director d'Indústries
Agroalimentàries, Joan Girona;
el president de la Cooperativa

Arrossaires del Delta, Jordi Casa-
nova; i els dirigents de la Comu-
nitat de Regants de l'Esquerra,
José Pedro Castells i Francesc
Casanova. Miko també va ser in-
format sobre els caragols que co-
lonitzen els col·lectors oberts del
municipi de Deltebre, la lluita
contra els mosquits, o la regres-
sió. 

Europa, contra el caragol poma
La Comissió enviarà enguany tècnics per

avaluar sobre el terreny les mesures aplicades
El director general de Salut i Seguretat 

Alimentària, molt preocupat per la plaga

Ladislav Miko va visitar el Delta acompanyat per diversos càrrecs polítics, arrossaires i regants. // FOTO:  DELTEBRE. CAT

Cinta Bonet
DELTEBRE

DESPRÉS de molts anys
fixant-nos en les macro-
xifres de temperatura a
nivell mundial, es cons-
tata que molt lentament
s’està escalfant el planeta
per l’acció humana. Però
si ho traslladem a nivell
de camp ( o carrer) a
ningú se’ns escapa que el
clima està pertorbat o
embogit. Hem passat de
la típica setmana d’onada
de calor al tsunami men-
sual de calor. Hem passat
de les pluges regulars hi-
vernals a dos o tres
mesos seguits d’un res-
sec “vent de dalt”. 

HEM PASSAT d’estrenar
abric el dia de Tots Sants,
a estrenar camisa prima-
veral. O hem passat d’un
ventall o ventilador, a un
split d’aire condicionat. 

I QUÈ PODEM FER com
a ciutadans? Jo crec que
“castigar” a les urnes als
polítics i partits que pe-
nalitzen i obstaculitzen el
desplegament de l’ener-
gia “verda” o que afavo-
reixen de forma tan
descarada el sistema
energètic actual. I que,
casualment, molts acaben
sent membres dels seus
consells administratius.

Twitter: @daniforcadell

Canvi climàtic
o canvi 
meteorològic?

Dani Forcadell
PAGÈS

1CEL ROGENC,
PLUJA O VENT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



Unió intenta aturar la
pèrdua de més càrrecs i 
militants a l’Ebre

Salvadó (ERC) reclama
la divisió efectiva de la
Diputació per acabar amb
la discriminació territorial

La pèrdua de 
població alenteix la 
recuperació econòmica
a les Terres de l’Ebre

CiU i ERC rebutgen la
moció de Movem que
reclamava la reducció
de la zona blava

El Síndic actua d’ofici
per la retirada del 
monument franquista

Condemnen a 21
anys i sis mesos de
presó l’acusat de la
mort d’Estela Calduch

La nova cuina de 
l’hospital de Tortosa 
incorpora un sistema
de producció en fred

Europa enviarà 
inspectors al Delta per
supervisar la lluita 
contra el caragol poma
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LOS GAMBUSINS

Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com

EN      ULLADA

#p5


