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P MICROLÍDERS PER L’ESTAT PROPI
ÒMNIUM Cultural Terres de l’Ebre i
l’Assemblea Nacional Catalana han
posat en marxa al territori la iniciativa
microlíders, que s’emmarca dins la pla-
taforma de campanya Ara és l’Hora.
Així, persones conegudes de l’Ebre
que aposten per la independència de
Catalunya han ofert la seua imatge
per animar la ciutadania a omplir la

Meridiana de Barcelona la propera
Diada i per aconseguir una majoria pel
‘Sí’ en les eleccions del dia 27. Cadas-
cun dels microlíders expliquen, en uns
cartells que es penjaran pel territori,
quin és el seu somni de cara al futur.
Hi ha gent com Montse Castellà,
Anton Monner, Pepe Bayerri, Victòria
Almuni i Manolo Tomàs. G.M.PORTADA

Quinze dies per decidir-ho tot 
El Camp i les Terres de l’Ebre tindran 10 candidatures

per repartir el seu vot en unes eleccions “excepcionals”

POLÍTICA. DE L’11-S AL 27-S

Germà Bel, de Junts pel Sí, és l’únic ebrenc que 
encapçala una llista per la demarcació de Tarragona

L’Onze de Setembre comença la
campanya electoral per a les
eleccions del 27-S, que Artur
Mas va convocar el passat 3 d’a-
gost apel·lant al seu caràcter
“excepcional” i “diferent en el
fons”. En concret, en el seu mis-
satge institucional posterior a la
signatura del decret, Artur Mas
va voler remarcar el caràcter
"excepcional" tant del moment
que viu Catalunya com de les
eleccions que se celebraran. El
president de la Generalitat va
assenyalar que els comicis s'han
convocat "seguint el marc legal
vigent" i amb un decret "sem-
blant en la forma" als d'altres
comicis, però va afirmar que el
27-S serà "molt diferent pel que
fa al fons" a altres eleccions.
Al Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre, per elegir 18 dels
135 diputats del Parlament, la
ciutadania podrà escollir entre
10 candidatures. Sis menys que
el 2012, i 20 menys que al 2010.
El 27-S, als col·legis electorals hi
haurà 10 paperetes diferents.
L’economista ebrenc Germà Bel
és el candidat per Tarragona de
la llista de Junts pel Sí, que
agrupa Convergència, Esquerra
i persones de la societat civil
que defensa la independència
de Catalunya. La cinquena de la
llista de Junts pel Sí és la torto-
sina Meritxell Roigé, de CDC,
mentre que el rapitenc Lluís
Salvadó, d’ERC, ocupa el nú-
mero 6 de la candidatura.
També aposta pel ‘sí’ la candi-
datura de la CUP, que al Camp
de Tarragona i les Terres de l’E-
bre està encapçalada pel geò-
graf Sergi Saladié, molt vinculat
als moviments ecologistes i de
defensa del territori, i que va ser

portaveu de la Coordinador An-
ticementiri Nuclear de Cata-
lunya (CANC), que es va crear
contra la instal·lació del magat-
zem temporal centralitzat
(MTC) de residus a Ascó. En
aquest sentit, la primera
ebrenca  en la llista de la CUP és
Carme Abril, de Deltebre, que
ocupa el vuitè lloc. 
D’altra banda, a la coalició Ca-
talunya Sí que es Pot el primer
ebrenc és el regidor rapitenc
d’Iniciativa, Carles Sanchís, al
número 4. En aquesta candida-
tura de confluència de partits
d’esquerres també hi ha la regi-
doria ampostina Rosabel Recio,
d’Iniciativa, i altres ebrencs com
ara Roque Giménez i Jordi de la
Cruz (Podem), Joaquim Masca-
rell (EUiA) i Llorenç Vinya (JEV).
Però el candidat de Catalunya Sí
que es Pot per Tarragona i l’Ebre
és el reusenc Gerard Bargalló,
provinent de Podem.
Per la seua banda, el PSC ha de-
cidit renovar el cap de llista per
al Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre, i ha confiat en el
tarragoní Carles Castillo. La pri-
mera ebrenca apareix en el nú-
mero 3 de la candidatura, i és
Bibiana Porres, exregidora de
Sant Jaume d’Enveja. De fet,
només repeteix el cap de llista
de Ciutadans, l’actual diputat
Matías Alonso, del Vendrell.
Però aquest partit no té cap
ebrenc en la candidatura per la
demarcació de Tarragona.
El Partit Popular aposta pel ta-
rragoní Alejandro Fernández
com a nou cap de llista, amb el
tortosí Jaume Solé com a nú-
mero 4. Unió tindrà la diputada
tarragonina Anna Solé com a
candidata, i el tortosí Antoni
Polo de número tres. El 27-S
també hi haurà les paperetes
del PACMA, Guanyem Cata-
lunya i Recortes 0-Els Verds.

Gustau Moreno
TORTOSA

La participació de la gent de
Tortosa en l’acte de la Diada de
l’Onze de Setembre a la Meri-
diana de Barcelona serà ele-
vada. Així ho considera el
coordinador de Tortosa per la
Independència, Joaquim Vallés,
qui ha detallat que ja s’han re-
servat fins a 11 autobusos que
sortiran des de la ciutat a les 10
hores, per participar en l’acte
de l’Onze de Setembre anome-
nat la Via Lliure, i que servirà
per donar el tret de sortida a les

eleccions plebiscitàries del 27
de setembre. Vallés ha afirmat
que els tiquets s’estan venen de
manera fluïda i s’ha mostrat
convençut que la gent de Tor-
tosa respondrà a la crida de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i Òmnium Cultural.
Vallés també confia que la par-
ticipació serà superior a la re-
gistrada l’any passat per a la
realització de la V humana,
també a Barcelona. En qualse-
vol cas, Vallés ha fet una crida a
la mobilització per inscriure’s i
per participar en l’acte de
l’Onze de Setembre a la Meri-
diana, tot destacant que s’està

al davant d’un moment històric
per al país. La gent de les Terres
de l’Ebre ocuparà els trams 15,
16, 17 i 18. 
Mentre arribava el dia, Tortosa
per la Independència, junta-
ment amb les assembles terri-
torials de l’ANC de Roquetes
i Jesús, va organitzar un con-
cert solidari a l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa. Tots els di-
ners recaptats es destinaran a
l’associació Nepal Akí. En el
concert van actuar-hi 10 artis-
tes del territori i es van projec-
tar vídeos amb ciutadans que
expressen el seu desig d’asso-
lir la independència. 

Onze autocars sortiran només de
Tortosa per omplir la Via Lliure

L’acte de presentació de Junts pel Sí a Tortosa, amb Raül Romeva. / Foto: JUNTS PEL SÍ.

Cinta Bonet
TORTOSA
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El candidat de Junts pel Sí pel
Camp de Tarragona i les Terres
de l'Ebre ha tingut una pre-
campanya molt intensa al terri-
tori, amb actes a l’Ametlla de
Mar, Amposta, Flix, Tortosa i
Gandesa. El 16 d’agost passat,
Germà Bel va aprofitar les Fes-
tes Majors d'Amposta per fer
campanya al Montsià, acom-
panyat dels també candidats
ebrencs Lluís Salvadó i Anna-
bel Marcos. Bel va afirmar que
"la gran majoria de gent que
està disposada a donar suport i
a protagonitzar el procés d’un
estat independent demanava a
crits la candidatura de Junts
pel Sí, perquè en moments en

els quals els objectius i les prio-
ritats són semblants s’han de
fer passos junts". 
Així, Bel va definir Junts pel Sí
com un instrument que busca
acumular força per donar el
pas decisiu. De fet, en un acte a
Flix també va remarcar dies
després que Junts pel Sí vol
aconseguir “la màxima força
per aconseguir un govern fort”.
Segons el candidat, el triomf
d’aquesta candidatura repre-
sentaria tant per a Catalunya
com per a les Terres de l’Ebre
"passar de la queixa a la deci-
sió". Bel va voler recordar que
la vegueria va prendre forma a
partir de la lluita antitransvasa-
ment, però que és d’impossible
realització en el marc espanyol,
"perquè se’ns imposa la pro-
víncia i les diputacions". Per

tant, parlant de la vegueria, Bel
va afirmar que el 27-S és "una
gran oportunitat per dotar les
Terres de l’Ebre d’una gover-
nança amb més muscle polític
i no amb greix burocràtic".
Per la seua banda, Salvadó va
afirmar que "el 27-S anem a fer
una cosa extraordinària i per
tant s’ha de fer amb un format
extraordinari". Salvadó espera
que el 27-S hi hagi una mobilit-
zació com la que s’ha produït
tots els 11 de Setembre dels da-
rrers anys, "amb tot el país
abocat al voltant d’una volun-
tat, un ideal i un projecte". Fi-
nalment, Annabel Marcos
també va manifestar que la di-
ferència amb la resta de candi-
datures és que la de Junts pel
Sí està formada per gent que
uneix esforços. 

PORTADA 

Germà Bel reclama un ‘govern fort’
El candidat de Junts pel Sí afirma que l’Ebre i Catalunya

tenen una oportunitat per ‘passar de la queixa a la decisió’
Recorda que la vegueria va prendre forma a la lluita

antitransvasament, però que és impossible a Espanya 

POLÍTICA. DE L’11-S AL 27-S

L’acte de Junts pel Sí a Amposta.  // FOTO: JUNTS PEL SÍ.

Gustau Moreno
AMPOSTA

Porres: ‘El PSC inclou l’Ebre al
programa; altres ni en parlen’

TORTOSA

La candidata ebrenca del PSC
a les eleccions al Parlament, Bi-
biana Porres, s’ha compromès
a ser l'altaveu del territori, tot
deixant deixat clar que mentre
el PSC sí que ha inclòs les Te-
rres de l'Ebre en l'agenda del
27-S, "altres ni en parlen". “Ho
hem demostrat quan hem go-
vernat i ho demostrem ara do-
tant l'Ebre de programa propi
en aquestes eleccions”, va des-
tacar Porres, tot contraposant el
compromís del PSC amb l’acti-
tud de Convergència i ERC.
"Continuen sense pensar en el
territori com han fet amb els
darrers pressupostos de la Ge-
neralitat”, va remarcar.
Els socialistes de l'Ebre van fer
la presentació de la seua candi-
datura al Mas de Barberans,
“perquè és un referent en la
bona gestió municipal, de la
feina seriosa, i és un espill on

es pot reflectir el socialisme ca-
talà”. De fet, el mateix 24 d’a-
gost també van reunir-se amb
militants i simpatitzants d'a-
questa població del Montsià. I
ho van fer acompanyats del
candidat del PSC per la cir-
cumscripció de Tarragona, Car-
les Castillo. “Som una llista
renovada, amb moltes ganes,
però que inclou també perso-
nes avalades per la bona gestió
feta”, va apuntar Porres. 
Per Castillo, aquesta renovació
va molt més enllà de l'aspecte
generacional, i “és molt més
profunda. “Una renovació des
del socialisme combatiu davant
de les desigualtats, que vol
aprofitar l'oportunitat, que vol
demostrar que hem après dels
nostres errors”, va dir el cap de
llista per Tarragona. Castillo va
recordar que el PSC és l'esque-
rra no independentista que
aposta per canviar Espanya des
de Catalunya. De la mateixa
manera, el PSC també va avan-
çar els principals eixos del seu

programa electoral per a les Te-
rres de l'Ebre que són l'atenció
a les persones com a principal
prioritat; acabar amb les reta-
llades i apostar per la salut i
educació; una xarxa viària i
transport públic de qualitat; el
suport als pagesos i empresa-
ris; l'aposta pel turisme i la
marca Reserva de la Biosfera, i
el tractament de l'Ebre com
una regió de Catalunya amb
idiosincràsia pròpia.
La resta de candidats de l’Ebre
en la llista del PSC per Tarra-
gona són l’alcaldessa de Ti-
venys, Maria Beltran, en el
número 7; el portaveu del PSC
a l’Ajuntament de Móra la
Nova, Jordi López Leor, en el
número 12; el secretari execu-
tiu del PSC de Tortosa, Eugeni
Monllao, en el número 16; i el
primer secretari del PSC
d’Amposta, Antoni Espanya,
com a suplent. 

Iceta, a Alfara
Per la seua banda, el primer se-

cretari del PSC, Miquel Iceta, va
pronunciar la nit del 25 d’agost
el pregó de les festes majors
d’Alfara de Carles. Iceta va apro-
fitar l’ocasió per fer una clara de-
fensa de la tradició dels actes
amb bous a les Terres de l’Ebre,
i especialment dels temptejos de
bous amb públic en aquesta po-
blació del Baix Ebre. L’alcalde
del municipi, el també socialista
Josep Mas, va explicar que en-
guany havien escollit Iceta com
a pregoner pel seu suport al mu-
nicipi durant aquest dos anys en
què un jutjat de Barcelona va
suspendre els temptejos a les ra-
maderies d’Alfara. Iceta va re-
marcar que la cultura dels bous
al territori no té res a veure amb
altres espectacles amb bous que
sí fan mal a l’animal, i que es
practiquen en altres punts de
l’Estat espanyol. 

Cinta Bonet
MAS DE BARBERANS Bibiana Porres

CANDIDATA DEL PSC
PER LES TERRES 
DE L’EBRE

El PSC tindrem
programa propi
per a l’Ebre.
Convergència i
ERC continuen
sense pensar en
el territori, com
han demostrat
amb el darrer 
pressupost de la
Generalitat”

“
Mira el
video en
aquest
enllaç
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PORTADA 

El candidat a la presidència de
la Generalitat per Catalunya
Sí que es Pot, Lluís Rabell, va
presentar el 26 d’agost els
membres ebrencs de la candi-
datura de la formació per Ta-
rragona, des de l'entrada a
l'Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Rabell va reivindicar
l'existència de les Terres de
l'Ebre i va lamentar el "greuge
comparatiu" que pateixen per
part dels governs. El candidat
va defensar la sanitat pública
i va rebutjar "les retallades i
dinàmiques privatitzadores"
en aquest sector.
Rabell va recordar també la
lluita antitransvasament del
territori i com la va conèixer
"com a membre del moviment
veïnal de Barcelona". També
va lamentar que quan es té un
pla estratègic del territori
"s'acabi desant en un calaix
sense pressupost". De la ma-
teixa manera, i quant a les in-
fraestructures, Rabell va
reivindicar una solució per

frenar l’altra mortalitat de l'N-
340.”Teniu dèficits importants
i greuges comparatius com
l'N-340 que segueix acumu-
lant víctimes mortals", va as-
segurar.
El candidat de Catalunya Sí
que es Pot va assegurar que la
seva candidatura és "de les
classes populars i de la gent
senzilla" que té la vocació de
"conquerir" la Generalitat
perquè "cal que la Catalunya
social obri la via d'un país just
socialment, net de corrupció i
lliure".
Rabell estava acompanyat
dels números 1 i 2 de la candi-
datura per Tarragona, el reu-
senc Gerard Bargalló, i
l'actual diputada d'ICV Hor-
tènsia Grau. També pels can-
didats ebrencs que integren la
candiatura: Carles Sanchís, re-
gidor d'ICV a Sant Carles de
la Ràpita; Rosabel Recio, regi-
dora i segona tinent d'alcalde
de l'Ajuntament d'Amposta;
Roque Giménez, de Podem;
Jordi de la Cruz, de Podem; Jo-
aquim Mascarell, d'EUiA; i
Llorenç Vinya de Joves Esque-
rra Verda (JEV). 

Confluència d’esquerres
El número 1 de la llista de Ca-
talunya Sí que es Pot per al
Camp i l’Ebre és el secretari
general de Podem a Reus, Ge-
rard Bargalló. Amb 38 anys, és
tècnic en informàtica de ges-
tió. En la candidatura con-

flueixen Iniciativa per Cata-
lunya Verds, Esquerra Unida i
Alternativa, Podem i el movi-
ment ecologista Equo. Al nú-
mero 2 hi ha Hortènsia Grau,
d’Iniciativa, i el número 3 de
la llista és per a Adriana Àlva-
rez, de 24 anys, també de
Podem i especialista en arts

visuals i comunicació multi-
mèdia que resideix al Ven-
drell. 

Rabell reivindica la sanitat pública
El candidat de Catalunya Sí que es Pot visita Tortosa en

precampanya, tot rebutjant les retallades en salut

POLÍTICA. DE L’11-S AL 27-S

Cinta Bonet 
TORTOSA

El rapitenc Carles Sanchís és el primer ebrenc d’una 
candidatura amb Podem i altres formacions d’esquerres

La presentació de la candidatura de Catalunya Sí que es Pot va fer-se a les escales de l’hosital de Tortosa. // FOTO: ACN.

EL PROPER 27 de setembre Ca-
talunya enceta un temps que ha
de ser, realment, un temps nou.
Assistim a una oportunitat his-
tòrica per aconseguir un país
més just, més cohesionat i més
pròsper per  a totes les catalanes
i catalans.

DES DE Catalunya Si Que Es
Pot proposem un gran pacte ciu-
tadà per aconseguir-ho. Un
pacte que no deslligui la recupe-
ració dels drets socials i civils,
perduts sota el pretext  de la
crisi, de la consecució dels drets
nacionals.

VOLEM que aquesta recupera-
ció estigui vinculada i sigui con-
substancial  a la construcció
d’un  nou país dins del marc
que la ciutadania catalana escu-
lli en un referèndum lliure, amb
garanties, homologable, recone-
gut i reconeixible.  Aquest  refe-
rèndum és un objectiu que no
donem per amortitzat  i cap
elecció, se li doni  el caire que se
li vulgui donar, pot substituir-lo.

A LES ELECCIONS convocades
per al 27 de setembre l’electorat
acudirà, lògicament, motivat per
raons diverses. És hora de repas-
sar comptes, de fer propostes i de
que la població pugui pronun-
ciar-se sobre el seu futur en tots
els aspectes. Ens cal saber saber
quin model de país i quina socie-
tat volem construir i com volem
invertir i prioritzar els recursos
dels que disposem.  

ÉS URGENT un reequilibri so-
cial i territorial , en aquest sentit
les reclamacions històriques de
les Terres de l’Ebre estan més que
justificades un cop més. Som les
terres amb menor renda i una
altra vegada  hem estat maltrac-
tats pel govern de l’Estat i pel go-
vern català. Assistim a un
desmantellament dels serveis
públics que es fa palès en aspec-
tes tan importants com el trans-
port públic,  l’educació o la
sanitat per no citar infraestructu-
res tan necessàries com el desdo-
blament de l’N340, la millora i
finalització de l’anell viari del

Delta o la depuradora de Poble-
nou del Delta. Infraestructures
inacabades  que lastren les nos-
tres possibilitats de desenvolupa-
ment i, per tant, de progrés social. 

SOM RESERVA de la Biosfera
però cal un recolzament efectiu
per part de l’administració per-
què les badies del Fangar i els Al-
facs assoleixin qualitats
ambientals més sostenibles i eco-
lògicament més rendibles. Un re-
colzament decidit a la
conservació de l’entorn natural
que ens permeti promocionar un
turisme més interactiu i corres-
ponsable en consonància amb les
qualificacions i característiques
territorials. Volem un Ebre viu
que tingui garantit el seu futur i
el del Delta. I això són només uns
pocs exemples.

ÉS URGENT una regeneració
democràtica que posi fi als escàn-
dols de corrupció que patim i que
perjudiquen a la nostra ciutada-
nia. Hem de ser capaços de tom-
bar les dinàmiques encetades

pels partits que donen suport als
governs de Madrid i Barcelona
quan van aprovar lleis com la
d’estabilitat pressupostària, hi-
sendes locals o la reforma laboral
que han copejat sobretot a la Ca-
talunya treballadora. Ens cal co-
mençar un temps nou i res està
escrit. El futur està a les nostres
mans.

CARLES SANCHÍS
CANDIDAT DE 
CATALUNYA SÍ 
QUE ES POT 
PER LES TERRES 
DE L’EBRE

Sí que es pot

És urgent un 
reequilibri social
i territorial. Les
reclamacions
històriques de
les Terres de 
l’Ebre estan més
que justificades,
un cop més”

“

Mira el
video en
aquest
enllaç
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El govern català planteja ara
“sessions de treball” per esme-
nar el Pla Estratègic de les Terres
de l’Ebre. La Generalitat vol tro-
bar l'encaix del pla estratègic,
elaborat per la URV després
d’un llarg procés amb els agents
socials, amb les línies de desen-
volupament econòmic general
del país que té el propi govern.
Per fer-ho, el secretari d'Em-
presa i Competitivitat, Pere To-
rres, va plantejar, en el marc del
Consell Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre, més “sessions
de treball” amb el territori per
poder consensuar un pla amb
"accions crítiques" que cal im-
pulsar en els pròxims sis o vuit
anys. Les primeres reunions es

faran al mes de setembre i abor-
daran el bloc de la competitivi-
tat. Es parlarà d'indústria i
suport a l'empresa; telecomuni-
cacions i energia; i turisme i co-
merç. Segons va dir, l'objectiu
del govern és tenir un pla d'ac-
tuació complet a finals d'any.
"Volem accions de caràcter crític
per impulsar en els pròxims
anys i que permetin trencar in-
èrcies i obrir noves oportuni-
tats", va assegurar Torres.
Les primeres sessions de treball
es faran al mes de setembre; se-
gurament, també en el marc del
Consell Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre, malgrat que no
es descarta obrir la porta a més
agents implicats. "En les pròxi-
mes setmanes, des de la Delega-
ció del Govern a les Terres de
l'Ebre decidiran quin és el meca-
nisme de participació més adient

per dur-ho a terme", va afegir-hi.
Per la seua part, el president del
Consell Econòmic i Social de les
Terres de l’Ebre, Josep Maria
Franquet, va valorar molt positi-
vament la reunió amb Torres, i va
avalar la posició de la Generali-
tat de conjugar el Pla Estratègic
amb els estudis realitzats per la
Generalitat. 
En els darrers mesos, els sindi-
cats majoritaris, que reclamen el
document des de fa un any i mig,
han carregat amb duresa contra
el govern català. Tant la UGT
com CCOO i la USOC va acusar
la Generalitat de segrestar el pla
per raons electorals.  

PORTADA 

El Govern vol esmenar el Pla Estratègic
ECONOMIA

La Generalitat acorda ‘sessions de treball’ amb el 
Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre

Les primeres trobades han de fer-se al setembre per
abordar les accions sobre competitivitat del territori

G.M. / S.A.
TORTOSA

Mira el
video en
aquest
enllaç Una imatge de la reunió del passat 4 d’agost. // FOTO: ACN.
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La Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) ha alertat que
aquest 3 de setembre el Consell
de l’Aigua de la Conca de l’Ebre
aprovarà, amb tota probabilitat,
la revisió del Pla Hidrològic de
l’Ebre, sense tenir en compte
els cabals ambientals que va
consensuar la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre el passat 25 de juny. La
portaveu de la PDE, Susana
Abella, ha denunciat que la

Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) no ha tingut en
compte ni les 4.030 al·legacions
presentades per la ciutadania
de les Terres de l’Ebre, ni la pro-
posta de cabals ambientals
aprovada per la Comissió. Per
tant, Abella ha demanat “cohe-
rència” a la Generalitat, per tal
que també rebutgi el pla. 
A la trobada del Consell de l’Ai-
gua hi assistiran un centenar de
representants, entre els quals
un de la PDE, que votarà en
contra del document. Abella ha
afirmat que aquesta situació
“indigna” la PDE, i que els fa

sentir “menyspreats”. Així, ha
remarcat que les al·legacions
estaven basades en els requeri-
ments de la Unió Europea. En
aquest sentit, Abella ha deixat
clar que informaran Europa de
la posició adoptada per la CHE,
que fins i tot ha ignorat el vot
del Ministeri d’Agricultura a
favor de la proposta de cabals
ambientals. La PDE no descarta
organitzar una protesta a l'octu-
bre, per no coincidir amb les
campanyes del 27-S i de les
eleccions espanyoles. El Consell
de Ministres hauria d’aprovar
el nou pla a finals d’any. 

La Plataforma en Defensa de l'E-
bre (PDE), Seo/Birdlife i Gepec
han demanat l'aturada "imme-
diata" de les gestions per reacti-
var el projecte de tres nous
assuts amb tres centrals hidroe-
lèctriques al tram final del riu
Ebre. Les entitats volen que s'in-
clogui la llera del tram català del
riu a la Xarxa Natura 2000, per
evitar que es puguin tirar enda-
vant projectes com aquest, i han
demanat al conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila, que
porti a debat aquesta iniciativa a
la Comissió per a la Sostenibili-
tat de les Terres de l'Ebre. El pro-
jecte, impulsat per l'empresa
Societat General de Serveis a
Col·lectivitats SA (SERCOSA),
compta amb el suport del Go-
vern i està pendent de les auto-
ritzacions del Ministeri. 
Les tres entitats ecologistes asse-
guren que el projecte és "inne-
cessari, anacrònic, imprudent i
destructiu del paisatge i del pa-
trimoni natural ebrenc". Segons
denuncien, és un projecte "in-
compatible" amb la millora am-
biental que necessita el riu per
complir les seves funcions natu-
rals d'aportació de sediment al
Delta i de nutrients al mar.
També alerten que els argu-
ments que s'han donat que

anirà bé per a la lluita contra la
mosca negra i l'eliminació d'al-
gues són "fal·làcies" per
"col·locar" el projecte. Segons els
ecologistes, “la desnaturalització
del riu afavoreix radicalment
totes les espècies invasores i per-
judica les autòctones, i es des-
truiria el que queda de bosc de
ribera”. També han advertit que
el projecte perjudica greument
la posició sobre els cabals am-
bientals de la Generalitat amb
respecte el Ministeri d'Agricul-
tura i Medi Ambient, la Confe-
deració Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) i la comissió europea".
Les entitats també demanen que
es demani l'opinió dels gestors
de la Reserva de la Biosfera, ja
que consideren que els assuts
són "incompatibles".
El projecte de l'empresa SER-
COSA preveu una inversió de
prop de 100 milions i la creació
d’uns 800 llocs de treball directes
amb la construcció de tres assuts
amb centrals hidroelèctriques a
Campredó, Benifallet, i Garcia.
L'obra permetria tenir una là-
mina d'aigua el més uniforme
possible al llarg del riu per man-
tenir l'estabilitat dels marges i
facilitat la navegabilitat al riu.
Fins ara, el projecte no ha comp-
tat amb el suport de la CHE.  Els
assuts projectats tindrien una
potència estimada d'entre 11 i 15
MW, amb una mitjana de pro-
ducció d'entre 50 i 70 GW. 

Cinta Bonet
BENIFALLET

La PDE, Seo i el Gepec
rebutgen la construcció
de tres nous assuts

La PDE va comparèixer al costat del riu Ebre. // FOTO: JORDI ALJARILLA.

La PDE alerta que el nou Pla Hidrològic
s’aprova sense els nous cabals ambientals

MEDI AMBIENT

Cinta Bonet
TORTOSA

MEDI AMBIENT
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El pressupost de l'Estat ha tornat
a ignorar el tram ebrenc de l'au-
tovia A-7 i ha oblidat les variants
de Gandesa i Corbera d'Ebre,
que en els darrers anys tenien
partides de només 5.000 euros.
Davant d’això, el PSC a les Terres
de l’Ebre ha fet una crida a la
resta de partits a treballar con-
juntament per aconseguir que
s’iniciïn les obres del tram
ebrenc de l’A-7, des de la Jana al
Perelló i des del Perelló a l’Hos-
pitalet. Així ho va afirmar el se-
nador tortosí Joan Sabaté,
durant el balanç dels socialistes
del pressupost general de l’Estat
per al 2016 a les Terres. Segons
Sabaté, el tram ebrenc de l’A-7

s’ha d’assumir des de les forces
polítiques com la principal rei-
vindicació al territori, no per una
qüestió “d’estètica”, sinó perquè
representa una inversió “pro-
ductiva” i “fonamental” per al
desenvolupament del territori.
En aquest sentit, Sabaté també
va reclamar, recollint la petició
feta per les federacions veïnals
d’Amposta i Tortosa, la gratuïtat
de l’AP7 mentre no es cons-
trueixi aquest tram. Segons va
dir Sabaté, es tracta d’una me-
sura per garantir un tracte d’e-
quitat amb les Terres de l’Ebre
respecte a la resta de territoris
de Catalunya.
En aquest sentit, cal recordar
que la inversió estatal prevista
per al 2016 al Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre és de
357 milions, un 14,39% menys
que enguany. La descontamina-

ció de Flix continua emportant-
se el gruix de la despesa de l’E-
bre, 55,2 milions, mentre que
diverses obres ferroviàries i la fi-
nalització de les obres del Corre-
dor del Mediterrani, prevista per
a finals d’any, concentren 187,57
milions d’euros.
Per la seua banda, el senador de
CiU per Tarragona i alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va denunciar
que el Partit Popular “no s’ha
molestat ni en fer uns pressu-
postos electoralistes” per al
Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre. Així, Bel va afirmar
que la reducció d’un 15% en la
inversió global al Camp i les Te-
rres de l’Ebre evidencia el
“menyspreu” del govern central
al territori, que a la vegada és
també l’únic de Catalunya on
cau la inversió.
A més, quant a la despesa desti-

nada a la descontaminació del
pantà de Flix, Bel va afirmar que
no hauria de computar com a in-
versió, perquè respon a “una ne-
gligència dels poders públics”.
Bel també va criticar la desapa-
rició de les partides de les va-
riants de l'N-420 a Corbera
d’Ebre o Gandesa, així com la in-
versió per a la rehabilitació de la
catedral de Tortosa. En aquest
sentit, ha reiterat que això cons-
tata que el PP “dóna per perdut”
al territori. Finalment, Bel també
va anunciar que el seu grup pre-
sentarà les esmenes pertinents
al Senat, tot insistint en recupe-
rar el fons al Patronat de la Fun-
dació de l’Observatori de l’Ebre;
demanar la gratuïtat del peatge
de l’AP-7 mentre no estigui
construïda l’A-7, i tornant a re-
clamar les variants de l’N-420 a
Corbera d’Ebre o Gandesa.  

PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT

Joan Martín
Masdéu, nou
director de 
l’Idece
L’exalcalde de Sant Carles de
la Ràpita, el convergent Joan
Martín Masdéu, és el nou di-
rector de l’Institut per al Des-
envolupament de les
Comarques de l’Ebre (Idece).
Masdéu substitueix en el cà-
rrec el morenc Jordi Borràs,
que ocupava el càrrec des del
2011. El relleu va oficialitzar-
se en el marc d’una reunió
presidida pel conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Santi
Vila, el 7 d’agost. D’altra
banda, el nou vicepresident
de l’Idece és l’alcalde de la
Pobla de Massaluca, Antoni
Ferré Llop, que ocuparà el cà-
rrec que fins ara tenia Antoni
Montagut.  G.M.

BREUS

Trens Dignes
prepara un
acte públic a
Amposta

L’Ajuntament d’Amposta ha
volgut traslladar a la plata-
forma Trens Dignes a les Te-
rres de l’Ebre el suport de la
corporació a les seues reivin-
dicacions. L’equip de govern
i també els portaveus de la
resta de grups amb represen-
tació a l’Ajuntament van par-
ticipar el 25 d’agost en una
reunió a les dependències
municipals, durant la qual
van acordar l’aprovació d’una
moció que reculli el compro-
mís del consistori amb la Pla-
taforma. Però més enllà
d’aquest fet, la portaveu de la
plataforma Trens Dignes a les
Terres de l’Ebre, Montse Cas-
tellà, va explicar que també es
va decidir organitzar un acte
públic a Amposta la propera
tardor, per tal d’informar la
ciutadania de la situació ac-
tual del servei i de les propos-
tes de millora en matèria
ferroviària al territori. De fet,
l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va afirmar que el ser-
vei ferroviari a l’Ebre és “ter-
cermundista”. C.B.

L’Estat torna a oblidar l’Ebre

S. Alarcón / G. Moreno
TORTOSA

EL PSC proposa unitat d’acció als partits per
desbloquejar la construcció de l’autovia A-7

Bel (CiU) critica que el pressupupost del 
govern del PP per al 2016 ‘no és ni electorlista’

La descontaminació del pantà de Flix concentra el gruix de la despesa de l’Estat a l’Ebre per al 2016, amb 55,2 milions d’euros. // FOTO: FLIX.CAT.

PORTADA 
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La façana barroca de la catedral de Tortosa ja es pot veure
des de l’avinguda Felip Pedrell i des de l’altra banda del
riu. Això és el que havia perseguit l’Ajuntament de Tor-
tosa des de fa més de cinc dècades, quan el pla urbanístic
del 1964 ja preveia enderrocar les cases del carrer Croera.
Aquest mes d’agost, tal i com estava previst, l’Ajunta-
ment ha tombat l’illa de cases. Va començar per la canto-
nada del tercer pis del número 21 del carrer Croera, al
damunt de l’antiga pirotècnia Besalduch. De fet, aquests
dies s’ha pogut veure el seu antic propietari, Tomàs Be-
salduch, amb llàgrimes als ulls mentre observava l’ende-
rroc de les cases al costat d’altres veïns i coneguts.

I és que l’enderroc de les cases de la catedral s’ha con-
vertit en tot un esdeveniment a Tortosa. Durant les pri-
meres dues setmanes dels treballs, a càrrec de l’empresa
SEMAC, han estat desenes les persones que han seguit
l’evolució de les obres, tant des de la banda de Remolins
com des de Ferreries, a l’altra banda de l’Ebre. L’ende-
rroc s’ha fet de manera controlada i minuciosa, per mirar
de no malmetre les possibles troballes patrimonials. Però
les obres han deixat imatges i moments que la gent ha
mirat de captar amb les fotografies i vídeos que, inevita-
blement, també s’han pujat i difós a través d’internet i de
les xarxes socials. Amb els comentaris a favor i en contra
de l’enderroc. En uns mesos començaran les excavacions
arqueològiques i després es projectarà la nova plaça, que
podria estar acabada cap a l’any 2017.  

51
Són els anys que ha
trigat l’Ajuntament
de Tortosa 
a enderrocar les
cases de la catedral.
El sector ja estava 
afectat pel pla 
general urbanístic de
l’any 1964.

T
TELEOBJECTIU

EL TRIIKI, UN INVENT D’AQUÍ
L’EMPRESA GRISVERD, de Gan-
desa, ha presentat el prototip del trici-
cle Triiki, a l’antiga estació del Pinell de
Brai de la Via Verda de la Terra Alta. El
projecte ha estat seleccionat als primers
Premis d’Ecodisseny de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, i recentment han
començat una campanya de micromece-
natge internacional per aconseguir els

12.000 euros que necessiten per a la fa-
bricació de les primeres unitats. Triiki és
un tricicle per gaudir en família per vies
verdes, zones rurals i espais turístics. A
més, fomenta l’esport, és sostenible i
integrador de persones de totes les
edats. Amb tres rodes, dues al davant i
una posterior, al Triiki poden pujar-hi
dos adults i també dos infants. 

La catedral de Tortosa ja mira cap al riu  

Gustau Moreno 
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TELEOBJECTIU 

TRISTOR, trencat per dins, mort, com
li vulgueu dir. Aquest mes d’agost ha
començat a consumar-se un atemptat
en tota regla al patrimoni de la nostra
ciutat: l’enderrocament de les anome-
nades Cases de la Catedral. 

FINS LA SEGONA MEITAT del segle
XX, el riu arribava sota aquestes cases,
la rambla Felip Pedrell no existia i el
Palau Episcopal i la casa del Diputat
del General afonaven els seus basa-
ments sota d’ell. 

UNA CIUTAT fluvial sense façana és
una ciutat que perd tot el seu sentit.
Tombar-la per deixar veure la monu-
mental façana de la Catedral i fer-hi
enfront una gran plaça, és no entendre
la història i l’evolució urbanística de la
nostra ciutat al llarg del temps.

SI UN ES PARA a mirar els dibuixos
fets per l’holandès Anton Van Wijn-
gaerde (segle XVI), hom observa in-
equívocament que els edificis
‘executats’ aquests dies corresponen a
la tipologia de la façana fluvial existent
ara fa 500 anys.

INICIADA LA CONSTRUCCIÓ de la
façana de la catedral (segles XVII-
XVIII), i un cop finalitzada, segons
projecte original del mestre d’obres
Martí d’Abària, aquestes cases ha-
guessin anat segurament a terra, per

deixar veure la seva majestuositat. 

ARA, AMB L’ENDERROCAMENT, tin-
drem façana vista des del marge dret
del riu. El que es veurà serà una façana
inacabada, correnteta , de ‘pitiplam’ si
em permeteu l’expressió. Un element
que amb la  perspectiva de visió origi-
nal, des del carrer Croera, definia la
grandiositat de la catedral, tot donant-
li una majestuositat, contundència de
pes, magnífica; però que ara, amb una
visió frontal des de Ferreries, semblarà
mes aviat un mal acudit cultural.

QUINA ENVEJA em donen ciutats
com Girona, els pobles del Canal du
Midi francès, Berlín, París, que s’han
esmerçat en conservar la seva façana
fluvial, com un atractiu turístic de pri-
mer ordre. Nomes puc dir, i tot lo ex-
pressat fins aquí és només una opinió
personal d’un tortosí que estima molt
el lloc on va néixer i la seva història,
que crec que ens hauríem de plantejar
entre tots les següents qüestions:  a di-
ferència d’altres indrets, que es mata-
rien per tenir el patrimoni que
posseïm a casa nostra, per què ens en-
testem a eliminar allò fa sentir-nos or-
gullosos de ser tortosins i ens fa
singulars, en lloc de cuidar-ho i res-
taurar-ho?. Quina ànima porta a carre-
gar-nos el  patrimoni, perquè
aparentment “molesta” a la vista o no
és estètic? 

PINZELLADES DE TORTOSA    David Jiménez. TÈCNIC DE TURISME

Patrimonicidi 
consumat



cop d’ull// Setembre  201512 cop d’ull// Setembre  201512

MALGRAT les noves tecnolo-
gies, la humanitat segueix ad-
quirint coneixements valuosos
a través de la tradició oral. Així,
una de les coses més entranya-
bles que podem recordar són
les històries contades per la
gent gran. Quan algú ens conta
algun episodi de la seva vida
ens està reivindicant part de la
seva existència, i el fet de ser es-
coltat l’inclou dins una petita
part de la història global. Però
quan les seves narracions s’in-
corporen dins d’uns fets desta-
cats per la col·lectivitat, el
sentiment de pertinença i la
sensació d’haver-los viscut ple-
nament es multiplica de ma-
nera considerable. Durant les
properes setmanes, el nostre
país viurà un dels episodis més
memorables de la seva història

recent, i nosaltres hi hem de
ser.

NINGÚ suficientment informat
pot negar que Catalunya sem-
pre ha aspirat a esdevenir una
realitat històrica sobirana, com
ningú podrà mai afirmar que el
procés no haurà estat un exer-
cici democràtic exemplar i pa-
cífic. Tanmateix, és molt
probable que alguns ens sot-
metin a una forta pressió a tra-
vés de missatges esbiaixats i
falsos, d’amenaces infundades,
indecències i altres accions prò-
pies d’una democràcia imma-
dura com ho és l’espanyola.
Però la realitat, aquella que po-
drem contar, és que el 27 de se-
tembre tenim l’oportunitat
d’entrar a formar part de la his-
tòria d’aquest país. Podem con-

tribuir a la construcció d’un
nou país, d’una nova realitat
social, d’un entorn fet a mida
en què, finalment, cadascú de
nosaltres posseirà el seu futur i
el dels seus. 

EL 27 DE SETEMBRE hem d’a-
nar a votar amb la mateixa
il·lusió que quan decidim for-
mar una llar, amb el mateix en-
tusiasme del primer dia d’una
nova feina, amb la mateixa qui-
mera del primer enamorament,
amb la mateixa emoció d’un
naixement. Hem d’anar a bastir
aquest nou edifici comú amb
l’excitació de demostrar la nos-
tra identitat, amb la determina-
ció de saber allò que volem. Les
opcions són senzilles; podem
optar per aquells que neguen la
nostra particular existència o

per aquells que defensen la
nostra llibertat per decidir la
societat en què volem viure. 

CONSTRUIR un nou espai de
convivència més modern, més
just i més nostre és una aven-
tura meravellosa a la qual pocs
poden renunciar. I en breu, vo-
saltres i un servidor tenim l’o-
portunitat de ser-hi. I només
quan puguem contar a les
noves generacions que nosal-
tres hi vam ser, tindrem la se-
guretat d’haver format part de
la història de Catalunya, i al-
hora ens emocionarem d’haver
viscut una fita irrepetible. En
definitiva, estarem en disposi-
ció de poder contar que aquell
27 de setembre vam vèncer l’a-
nonimat en què alguns ens
volen perpetuar. 

EN ÈPOQUES DE CRISI, i més
encara si és tan profunda i tan
llarga com la que patim, moltes
vegades se'ns diu que només po-
drem sortir-ne si som capaços de
reinventar-nos, de ser imagina-
tius i d'explorar nous camins. Per
això, se'ns insisteix en el valor i
l'oportunitat que representa
l'emprenedoria, la valentia d’a-
quelles persones que són capa-
ces d’innovar, d’emprendre nous
projectes i afrontar nous reptes.
La paradoxa radica en el fet que
els dos instruments principals
per potenciar-ho, l'educació i la
cultura, són els que més pateixen,
juntament amb la salut, els efec-
tes de la crisi i de les subsegüents
retallades pressupostàries.

LA CULTURA, a més, pateix les
conseqüències de dues concep-
cions que acaben per debilitar-la
i per infravalorar-la. En primer
lloc, moltes vegades se la consi-
dera un luxe innecessari, que
només sembla tenir sentit quan
anem sobrats de temps i de di-
ners. Per altra part, la cultura es
mesura només en termes de ren-
diment econòmic. En política se
sol parlar de la cultura com si fos
un sector econòmic més, tot obli-
dant que la principal funció que

té és justament la de promoure,
fomentar i activar la capacitat
educadora, emprenedora, crea-
dora i innovadora que tenim
totes les persones. Si volem pro-
gressar en la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació (R+D+I),
la cultura és una eina de primer
ordre, ja que ens prepara per
poder entendre la complexitat
del món i per poder avançar-hi.
Per això crec fermament que hem
d’apostar per la cultura princi-
palment com un instrument per
afavorir la nostra formació inte-
gral, estimular la creativitat i pre-
parar-nos per al futur.

CAL TENIR EN COMPTE l’im-
pacte econòmic que pot tenir i té
la cultura,  i cal fugir de visions
reduccionistes per entendre que
la cultura té la funció justament
de promoure, fomentar i activar
la capacitat creadora i innova-
dora que tenim les persones i
crec que té la nostra gent jove. La
formació del nostre jovent és bà-
sica per al desenvolupament i
creixement econòmic del nostre
territori i considerar la cultura
com un luxe, com allò superflu,
ens porta a infravalorar-la, com si
només les matemàtiques, l’an-
glès o la informàtica enriqueixen

acadèmicament.     

A LES TERRES DE L’EBRE, cal
posar més en valor tot el que es
desenvolupa en l’àmbit cultural,
tant pel que fa a la defensa de les
nostres tradicions i del nostre pa-
trimoni humà, cultural, natural,
festiu i immaterial, un patrimoni
i una cultura arrelats a la terra, a
l'aigua, als animals i a les perso-
nes, que ha de ser el nostre tret
identificador i el nostre senyal
d'identitat. 

A TORTOSA, tenim un exemple
clar del que és no posar en valor
aquests aspectes culturals. Amb
l’argument del “no cal tant”, o del
“ja n’hi ha prou” han passat la-
mentablement sense pena ni glò-
ria reconeixements a personatges
i esdeveniments que sense dubte
formen part de la nostra història
i de la nostra cultura. En mencio-
naré només uns quants: els 150
anys del naixement a Tortosa de
l’arquitecte Víctor Beltri,  que
Cartagena sí que va commemo-
rar; de l’arquitecte Pau Monguió,
que entre d’altres obres a Tortosa,
fou l’autor de l’edifici de l’actual
Museu; la minsa commemoració,
i fora de l’àmbit educatiu, que es
va fer dels 600 anys de la Disputa

de Tortosa; els pocs actes de com-
memoració dels 75 anys dels
bombardejos sobre Tortosa, i
l’acte fet a corre cuita per posar
en valor la figura de l’alcalde afu-
sellat Josep Rodríguez. I, així, en
podríem dir molts més. Cal sortir
de l’ensopiment al qual se’ns
està portant, cal sortir del “dia de
la marmota”.

CREC que des dels estaments
públics cal treballar molt més en
la formació integral, i aquí incloc
evidentment la cultura de la nos-
tra gent jove, en un moment en
què els recursos són molt minsos
i cal esforç, imaginació i treball,
perquè només així podrem oferir
als nostres joves l’oportunitat que
es mereixen. Només amb una so-
cietat ben formada integralment
podrem avançar cap al futur. Si
coneixem bé la nostra història i
les nostres arrels, podrem tenir
criteris i eines per ser uns bons
emprenedors i per assumir rep-
tes. Criteris que, per cert, ens
poden ajudar almenys a interes-
sar-nos, i si més no, posicionar-
nos per estar a favor o no de
l’enderroc de les Cases de la Ca-
tedral, ambdues posicions totes
respectables; però això ja seria
motiu d’una altra reflexió.

O
OPINIÓ

CONFIDENCIAL: ADÚLTERS POTENCIALS A L’EBRE
TORTOSA té almenys 907 usuaris re-
gistrats al web de contactes Ashley
Madison. Suposadament, són perso-
nes infidels a les seues parelles, o com
a mínim adúlters potencials. Homes i
dones que estan disposats a tenir re-
lacions amb terceres persones. El roba-
tori i la difusió pública de les dades de
milers d’usuaris d’arreu del món, per
part d’un grup de pirates informàtics,

Impact Team, ha provocat un impor-
tant enrenou a les xarxes socials, i de
retruc també als mitjans de comunica-
ció. A més, altres empreses han co-
mençar a utilitzar les dades per
dibuixar els anomenats mapes de la
infidelitat, filtrant els usuaris d’Ashley
Madison per territoris, pobles i ciutats.
És així com el portal espanyol Tecniló-
gica ha conclòs que a la demarcació de

Tarragona hi havia més de 15.000
usuaris registrats. Tortosa, per habi-
tants, és la que més infidels potencials
acumula, un 2,67% de la població.
Amposta en té 410, i Sant Carles de la
Ràpita, 187. Sorprenen els 160 de Riba-
roja d’Ebre, en quart lloc, per davant
d’altres municipis amb més població
com ara Deltebre (122), Alcanar (155),
Roquetes (100) o Móra d’Ebre (96). 

Salvador Peiró 
Morell
SOCIÒLEG

Enric Roig
VICEPRESIDENT 
I CONSELLER 
COMARCAL DE 
CULTURA DEL 
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE

I poder contar-ho?

La Cultura, la gran oblidada
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EL 13 DE SETEMBRE
tindrà lloc un homenatge a
totes les Cinta, a la catedral
de Tortosa. El programa
d’actes, organitzat per la
Reial Arxiconfraria, preveu
l’entrega d’una enganxina
identificativa a totes les

Cintes, en una rebuda al
claustre de la catedral. Tot
seguit, el bisbe presidirà
una missa cantada. Es be-
neiran les ofrenes i en el
moment de veneració de la
Relíquia es lliurarà un re-
cord a totes les Cintes.

OPINIÓ 

ENVIA’NS ELS TEUS
ARTICLES D’OPINIÓ
premsa@uncopdull.com

CARTES AL DIRECTOR
cartes@uncopdull.com

El 27-S, unes eleccions 
plebiscitàries a doble volta La catedral de Tortosa ja

mira cap al riu

Només la ZDP de la 
Terra Alta tira endavant

EDITORIALS

es eleccions del 27 de
setembre, convocades
per Artur Mas sota la

inevitable fórmula legal d’uns
comicis autonòmics, tenen un
caràcter inequívocament ple-
biscitari sobre la independèn-
cia de Catalunya. Així
queda palès a partir de
la presentació de la can-
didatura Junts pel Sí,
que han format Conver-
gència, Esquerra i per-
sones de la societat civil
que, des d’entitats com
ara l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC),
Òmnium Cultural o bé
Súmate, han treballat
durant els darrers anys
per aconseguir la plena sobira-
nia de Catalunya. Un bloc sobi-
ranista que també compta amb
la participació de les CUP; però
que definitivament ha perdut
la complicitat d’Unió, un cop
trencada la federació amb Con-
vergència, així com les simpa-
ties d’Iniciativa, alineada ara
amb altres formacions d’es-
querres en la coalició Cata-
lunya Sí que es Pot.

PERÒ EL CARÀCTERplebis-
citari de les eleccions del 27-S
també ha quedat reforçat amb
els discursos dels diversos par-

tits que clarament aposten per
mantenir l’actual estatus de
Catalunya dintre d’Espanya,
com és el cas del Partit Popular
i de Ciutadans. I fins i tot pels
que, com el PSC, Unió o fins i
tot Catalunya Sí que es Pot,

volen confiar en la possibilitat
d’una reforma constitucional
que resolga d’una vegada l’en-
caix de Catalunya dins d’una
Espanya plurinacional i multi-
lingüe. És a dir, per molt gran
que siga l’obstinació de Ma-
riano Rajoy a l’hora d’afirmar
que el 27 de setembre només hi
haurà unes eleccions al Parla-
ment, els comicis seran alguna
cosa més que la renovació dels
diputats i les diputades de l’au-
tonomia. Així, ningú dubta que
Rajoy serà el primer en treure
pit la nit del 27-S, si la candida-
tura de Junts pel Sí no aconse-

gueix la majoria absoluta, i que
afirmarà amb rotunditat que
els catalans i les catalanes pre-
fereixen seguir sent espanyols i
espanyoles.

PER TOT PLEGAT, se’ns pre-
senta una campanya
electoral estranya,
molt diferent a les que
hem viscut des de la
recuperació de la de-
mocràcia. Formacions
com Catalunya Sí que
es Pot intentaran que
siguen, a més, un ple-
biscit sobre les políti-
ques d’austeritat i
retallades que han
aplicat els governs de

Mas durant aquests anys de
crisi en què CiU ha abandonat
l’autonomisme i Convergència
ha acabat virant cap a l’inde-
pendentisme, deixant-se Unió
pel camí. A les Terres de l’Ebre,
els candidats i candidates
també intentaran encaixar les
qüestions i els debats territo-
rials en els mateixos eixos na-
cionals i socials. Però no sabem
si tothom tindrà present que
les del 27-S són unes plebisci-
tàries a doble volta, en què
també serà important el resul-
tat de les eleccions espanyoles
de la tardor.

LES ZDP són les set zones
de desenvolupament priori-
tari de l’energia eòlica que el
govern tripartit va dissenyar
el 2010. Un total de 40 muni-
cipis en 12 comarques que
havien de rebre els 23 nous
parcs eòlics promoguts per
quatre grups empresarials.
Cinc anys després, i en part

a causa de la rebaixa de les
primes estatals a les ener-
gies renovables, només els
tres parcs previstos a la ZDP
de la Terra Alta tiraran enda-
vant. És a dir, que ens tro-
bem a l’inici del camí. Nous
projectes per a la Terra Alta,
tot i les veus que alerten de
la massificació eòlica.

Dolors
Queralt
REGIDORA DE

CULTURA DE

TORTOSA

EL MUR

Se’ns presenta una 
campanya molt diferent a
les viscudes des de la 
recuperació democràtica

SERÀ NOTÍCIA

L

L’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tor-
tosa ha preparat una

potent programació per a la
temporada de tardor-hivern de
l’Auditori Felip Pedrell. Hi des-
taca la representació de ‘Terra
Baixa’, amb Lluís Homar. 

Aleix 
Garcia
JUGADOR 

DE FUTBOL

El jove futbolista d’Ull-
decona, format a les ca-
tegories inferiors del

Vila-real, ha fitxat per cinc anys
pel Manchester City. Amb 18
anys començarà la seua aventura
a la Premier, on es trobarà el
també faldut Oriol Romeu.

Cristóbal
Montoro
MINISTRE 

D’HISENDA

Només el PP de Tarra-
gona ha defensat la in-
versió prevista en els

pressupostos generals de l’Estat
per al 2016. La resta de forces han
coincidit que els comptes presen-
tats per Montoro són “ridículs” o
“insultants” per a l’Ebre.

Joan 
Martín
Masdéu
DIRECTOR DE
L’IDECE

L’exalcalde de la Ràpita,
Joan Martín Masdéu, és
el nou director de l’Ins-

titut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre. Substi-
tueix en el càrrec Jordi Borràs,
que ara és el gerent del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Asun
Colom
RESPONSABLE 
DE L’EMPRESA
GRISVERD

L’empresa Grisverd de
Gandesa ha presentat
el prototip del Triiki,

un tricicle per gaudir en família
per la Via Verda de la Terra Alta,
així com també per espais rurals
i turístics. Un projecte interessant
que ara busca finançament.

L’ENDERROC de les cases
del carrer Croera ja ha obert
al riu Ebre la façana barroca
de la catedral de Tortosa. Un
projecte que l’Ajuntament
va començar a perfilar fa
més de 50 anys, en la línia
del que li demandaven les
autoritats eclesiàstiques
però també seguint els crite-
ris d’esponjament urbanístic
que s’havien aplicat en al-
tres catedrals europees.

EL PROCÉS, però, ha estat
tan llarg que durant totes
aquestes dècades s’ha obert
una ferida entre els propie-
taris afectats, els defensors
del caràcter patrimonial de

les cases, i els diversos go-
verns del consistori. Perquè
tots els ajuntaments que Tor-
tosa ha tingut des del 1964
han volgut enderrocar les
cases, un dels últims vestigis
de l’antiga façana fluvial.
Mentrestant, a la ciutat hi ha
hagut un debat molt viu
sobre si calia enderrocar les
cases o bé deixar que els
seus propietaris les rehabili-
tessen. I el debat tampoc no
s’ha tancat, ara que les cases
ja no hi són, amb una façana
de la catedral inacabada i
bruta. Per tot plegat, l’Ajun-
tament ho tindrà difícil per
acontentar tothom amb el
projecte de la nova plaça.
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ÉS PER TOTS coneguda
aquella frase que la unió fa la
força. També podem remarcar
aquella altra que diu que cal
remar tots en la mateixa di-
recció. O, millor encara,
mirem de sumar esforços.
Ara, alguns dirigents polítics
que sembla que tendeixen a
embolicar-ho tot més li diuen
unitat d’acció. I, vet aquí que
ara tenim una gran oportuni-
tat en defensa de la gent que
vivim a les Terres de l’Ebre.

UNA OCASIÓ MÉS i ja en
van onze. Aquesta no és altra
que anar tots junts alhora per
reclamar que en els pressu-
postos generals de l’Estat
d’una vegada per totes es doti

de recursos econòmics sufi-
cients perquè s’inicien les
obres del tram ebrenc de l’au-
tovia A-7, que és el que falta
per completar aquesta in-
fraestructura, des de la Jana al
Perelló i des del Perelló a l’-
Hospitalet. Alhora que reco-
llim la petició feta per les
federacions d’associacions de
veïns i veïnes d’Amposta i
Tortosa reclamant la gratuïtat
de l’AP7, mentre no es cons-
trueixi aquest tram. Es tracta
d’una mesura per garantir un
tracte d’equitat amb les Te-
rres de l’Ebre respecte a la
resta de territoris de  Cata-
lunya.

HEM D’UTILITZAR tots els

mecanismes i totes les insti-
tucions per fer força 

perquè aquest greuge, i d’al-
tres tant significatius com les
parades i el retards dels trens,
que incideixen directament
en la nostra economia de ma-
nera negativa, s’acabin d’una
vegada per totes. Ja avanço
que també des del grup So-
cialista a l’Ajuntament d’Am-
posta reclamarem que es faci
una  moció conjunta i que
instem a tots els municipis
ebrencs a anar junts. 

DEIA que ja en van onze
donat que portem quatre
anys del govern del PP a Ma-
drid i set de CiU a Catalunya

on pressupost darrera pres-
supost el menyspreu a la gent
de l’Ebre va en augment, per-
què no només el nivell de do-
tació econòmica és ridícul
sinó que el grau d’execució
de la misèria a la que ens han
sotmès, des de Madrid i des
de Barcelona, és vergonyós,
per dir-ho d’una manera
suau. No podem permetre
més excuses d’uns i altres.
Madrid, que si la crisi econò-
mica, i Barcelona, que perquè
no som independents.  

JA EN TENIM PROU! Alcem
la veu tots a una per nosaltres
que vivim a les Terres de l’E-
bre. I si volen ja li direm uni-
tat d’acció.  

CATALUNYA és Espanya.
Amb el marc legal que
tenim al nostre abast ningú
pot discutir aquesta afirma-
ció. I ho és amb plena legiti-
mitat, això ningú ho pot
discutir tampoc. Recordem
que el referèndum d’aprova-
ció de la Constitució Espan-
yola fou recolzat pel 90’46%
dels catalans que van acudir
a les urnes l’any 1978. Un
percentatge molt alt, tant
pel que fa a la participació
com als vots favorables a l’a-
provació de la llei orgànica
que regeix avui en dia el
nostre sistema. El referèn-
dum sobre l’Estatut d’Auto-
nomia també fou recolzat
per una àmplia majoria de
catalans, tot i que amb una
participació més baixa. En
aquest cas el percentatge
fou proper al 74%. Per tant,
ningú pot discutir la legiti-
mitat d’ambdós processos
constituents, almenys sense
faltar a la veritat.

L’INDEPENDENTISME ca-
talà ja fa mesos que dóna
mostres d’haver tocat sostre
però el Govern català i les
associacions secessionistes
fa molt que van optar pel
famós lema d'“una mentida
mil cops repetida es conver-
teix en una veritat” i per
això s’entesten en fer creure
a tot el món (previ pagament
de propaganda, serveis di-
plomàtics i la manipulació
dels mitjans de comunica-
ció) que l'independentisme
és majoritari a les quatre

províncies catalanes, com si
es tractés d’un clam unà-
nime. Però res més lluny de
la realitat. La hipèrbole se-
cessionista té molta pressa i
això és així perquè s’estan
donant compte que amb el
pas del temps les seues op-
cions es van desinflant com
un globus de fira. Les raons
poden ser moltes i variades:
la millora de l’economia, la
fuga de capitals i empreses,
les constants negatives de la
comunitat internacional, el
cansament generalitzat, la
pugna d’interessos o la visió
d’un Govern de la Generali-
tat instal·lat en un futur in-
cert mentre descuida el
present dels ciutadans.

LA POR escènica que s’ha
instal·lat en el Palau de la
Generalitat i també en els
sectors més radicals i exclo-
ents de les organitzacions
independentistes els ha por-
tat a voler muntar unes elec-
cions amb caràcter
plebiscitari (sense ser-ho) i
amb moltes presses, no sigui
cosa que el globus es quedi
sense aire i acabi estave-
llant-se contra el terra (terra
espanyol, és clar). Tant volen
córrer que ja no aspiren a
una victòria aclaparadora,
sinó que consideren que una
victòria electoral superior al
50% (independentment de la
participació), és suficient
per vulnerar la legalitat i fer
una declaració unilateral
d'independència, revestint-
la de la legitimitat de la

“majoria”.

EVIDENTMENT Catalunya
no és Kosovo on el 99’98%
dels votants van optar per la
secessió, ni tampoc Sudan
del Sud on el recolzament a
la independència va ser del
98’83% (veuran que no cito
el cas de Montenegro per-
què Sèrbia i Montenegro era
una unió estatal entre dos
estats que podia dissoldre’s
mitjançant els mecanismes
legals que recollia la consti-
tució de l'esmentada federa-
ció). El que més empipa als
sectors independentistes de
Catalunya, és que saben que
mai aconseguiran un suport
similar al dels “estats fa-
llits” anteriorment mencio-
nats. És per això, que
intenten vendre’ns que un
suport superior al 50% en
unes eleccions al Parlament
de Catalunya (mai plebisci-
tàries com ens volen fer
creure) és suficientment le-
gitimador com per empren-
dre el petulant camí de roses
que ens portarà directes a la
somiada independència.

ALGUNS ignorants s’escu-
den en que els governs obte-
nen majories absolutes
sempre i quan obtinguin
més del 50% del recolza-
ment electoral. Però no
podem mesclar conceptes.
Tots som conscients que als
quatre anys (o inclús abans
si tenim en compte l’exis-
tència dels mecanismes de
control previstos a la legisla-

ció), aquesta situació pot ser
revocada. Volen dir amb això
que la declaració unilateral
d'independència serà també
revocable? Als quatre anys
podrem tornar a votar la
reinserció i encaix de Cata-
lunya dintre d’Espanya?

JUGAR AL RISK amb majo-
ries canviants que avui
poden votar sí i demà no, és
d’una falta de serietat i ma-
duresa política que tan sols
està a l’alçada de tota
aquesta amalgama de perso-
natges i organitzacions nas-
cuts dintre de la caverna de
Plató, presoners de les pro-
jeccions del seu propi món.
Un món fet a la seua mesura
on lo il·legal i lo il·legítim
s’ajunten per satisfer la seua
pròpia arrogància. 

Francesc Miró
PORTAVEU 
DEL PSC D’AMPOSTA

Jaume Solé Purcalla
SECRETARI GENERAL
DEL PP DE TORTOSA 
I PRESIDENT DE
NOVES GENERACIONS
A TARRAGONA

Quatre més set sumen onze

Il·legalitat sense legitimitat

Tant volen córrer
que ja no aspiren
a una victòria
aclaparadora,
sinó que 
consideren que
una victòria 
superior al 50%
és suficient”

“
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EIXUTA, la pols s’alça mes-
tressa de l’espai buit que, de
forma ineludible, creix sota
les mans de les grues. El
núvol es deixa portar pel ca-
prici volàtil del vent, i s’en-
dinsa a les cases veïnes per la
més mínima escletxa, s’acu-
mula damunt dels vehicles
que suporten estoicament el
xàfec de pols, i es fica als ulls
curiosos que no poden apar-
tar la mirada, encuriosits al-
guns; plorosos, uns altres;
hipnotitzats, tots. Entre les
runes, encara resisteix el re-
lleu d’antigues habitacions,
mobles trencats que no ente-
nen quina ha estat la seva
falta, una làmpada que es
gronxa sota un sostre mig es-
berlat, escales que no van en-
lloc. Part  de la vella façana
fluvial de l’Ebre dibuixa el
seu últim perfil i el carrer
Croera, ara tallat, espera amb
ànsia el pas de la llum.

POQUES actuacions urbanís-
tiques han despertat tanta
polseguera a Tortosa, que jo
recordi, com l’enderrocament
de les cases de davant la Ca-
tedral. Les opinions són en-

frontades, viscerals, els argu-
ments es basen en teories di-
verses carregades de raons i,
sobretot, d’emocions.

AMB MÉS d’un quart de
segle vora l’Ebre, em sento un
tortosí més, m’estimo aquesta
ciutat, però el fet de no haver-
hi nascut, de no haver passat
la infantesa corrent pels seus
carrers, em deslliura de certa
càrrega emocional que de ve-
gades fa difícil ser objectiu.

MÉS D’UNA PERSONA m’ha
preguntat l’opinió de tot ple-
gat, i confesso que, indecís de
mena, no ho tinc gens clar. 

LES CIUTATS, com les perso-
nes, estan vives, es modifi-
quen, es transformen,
s’adapten als temps, de bon
grat o a la força, i cada gene-
ració deixa l’empremta del
seu pas. L’actual Catedral gò-
tica s’aixecà sobre les restes
de la malaurada catedral ro-
mànica, que a molts ens hau-
ria agradat veure. Des de fa
segles, la ciutat creix a base,
sovint, de menjar-se a si ma-
teixa, en una mena de caniba-

lisme urbà més o menys diri-
git. 

És cert que l’últim segle els
humans, conscients de ser
només la baula d’una cadena
que hem d’entregar als nos-
tres fills, ens hem dotat d’un
instint de conservació, que jo
aplaudeixo, i que hauríem de
minimitzar els danys que
causa el nostre pas.

D’ALTRA BANDA, també és
cert que cal tallar alguna
rama perquè l’arbri creixi sa,
i que tot allò que ens sembla
etern, tot allò que ens resig-
nem a no perdre abraçant-lo
amb força, forma part de fu-
gisser pas del temps. Sovint
ens referim a costums i a es-
pais dient que han estat així
“tota la vida”, però quan
diem “tota la vida”, el que
volem dir realment és “la
nostra infantesa”.

LA PÈRDUA de les cases del
carrer Croera és traumàtica
per a molta gent, i m’hi soli-
daritzo, perquè quan visito
una ciutat, m’atrauen més els
balcons, les finestres, les por-

tes i els pedrissos de les
cases, plens de vida i amb
sabor de poble, que els grans
monuments o palaus.

NO SABEM quant de temps
durarà la pols en el record, ni
si ens amargarà la nova vista
que lluirà la nostra antiga, es-
timada i groga, ciutat. 

Jesús M. Tibau
ESCRIPTOR

Pols hipnòtica als ulls

Poques 
actuacions 
urbanístiques
han despertat
tanta 
polseguera a
Tortosa com
l’enderroc
de les cases de
davant de la
Catedral”

“

S’HAN FET PÚBLICS els
pressupostos de l’Estat per a
2016, i la realitat s’entossu-
deix a demostrar el que ja sa-
bíem: que el govern espanyol
maltracta els catalans en ge-
neral i els ebrencs en particu-
lar. Els comptes preveuen un
10,7% d’inversió a Catalunya,
molt per sota del que repre-
senta tant en població (16,2%)
com en PIB (19,8%). A la cir-
cumscripció de Tarragona, el
pressupost baixa respecte a
l'any anterior, i a les Terres de
l'Ebre es limita a quantitats
ridícules. Un dèficit inversor
que es repeteix any rere any,
i s’agreuja encara més si en
fem el balanç d’execució, ja
que sovint els projectes no
s’acaben tirant endavant.

LA MANCA D’INVESIÓ a
Catalunya, una decisió polí-
tica reiterada per tots els go-
verns espanyols dels darrers
35 anys, té conseqüències di-
rectes en la vida de les perso-
nes. Podríem analitzar-ho des
de molts punts de vista, però
l’exemple de les carreteres és
un dels més flagrants. El cas

de l’N-340, la via amb més si-
nistralitat de Catalunya, re-
sulta escandalós. Al seu pas
pel Baix Ebre, compta amb
una intensitat mitjana diària
(IMD) que supera àmplia-
ment els 15.000 vehicles, dels
quals una quarta part són pe-
sants, però continua sense
desdoblar-se. Mentrestant,
en altres comunitats autòno-
mes, sí que s’han desdoblat
carreteres que no arribaven
ni als 10.000 vehicles diaris,
sovint amb xifres bastant in-
feriors.

AMB ELS IMPOSTOS de tots,
doncs, el govern de l’Estat
porta anys determinant les
inversions amb criteris que
no són eficients ni raonables.
Per al 2016, les coses no can-
vien: la previsió pressupostà-
ria del Ministeri de Foment
per a l’N-340 és com la d’en-
guany, 150.000 euros. O sigui,
que no pensen fer res.
Aquesta xifra contrasta amb
el que s’inverteix en altres te-
rritoris de l’Estat, i fins i tot
de Catalunya mateix. Per
exemple, els 11,52 milions

d’euros previstos per al des-
doblament de l’N-II (A2) a
Girona, o els 14,81 milions
que s’hi ha destinat enguany.

LES INVERSIONS executa-
des en els trams gironins són
insuficients, però almenys
han representat un pas enda-
vant, com sobretot ho ha estat
la introducció de mesures
restrictives per a la circulació
de vehicles pesats. Fins fa dos
anys, l’N-II al pas per Girona
compartia amb l’N-340 el
trist lideratge de la sinistrali-
tat viària a Catalunya. La
principal diferència és que,
des d’abril de 2013, es va in-
troduir la desviació obligatò-
ria dels vehicles pesants per
l’autopista AP-7, amb una
compensació de fins a un
50% del preu del peatge.
Aquesta mesura ha disminuït
l’accidentalitat de forma molt
substancial, reduint el nom-
bre de morts a menys de la
meitat.

EL DESDOBLAMENT de l’N-
II, doncs, segueix avançant, i
mentrestant s’hi aplica un

pedaç prou efectiu. Si allà és
possible, per què no a l’N-
340, amb una accidentalitat
igual d’intolerable? Des de
les institucions del territori
fins al RACC, són moltes les
veus que demanen solucions,
reiteradament. Cal que s’in-
verteixi el que mereix una via
tan transitada com aquesta, i
cal que mentre aquestes in-
versions no arribin, es pren-
guin mesures provisionals.
Cada dia que passa sense
aplicar-les és un risc que su-
pera el raonablement intrín-
sec al fet de conduir. Un risc
que assumim tant els
ebrencs, com la resta de con-
ductors que circulen per les
nostres comarques. 

N-340: mesures inajornables

Marc Puigdomènech
REGIDOR I PRESIDENT
D’ERC A TORTOSA

El cas de la 
carretera N-340
resulta 
escandalós”
“
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FA POCS DIES, tornant en bicicleta de la feina, un
bon amic em va avançar amb la seva furgoneta a
escassos 90 centímetres del meu manillar; ho sé
amb precisió perquè és el punt més estret d'un
camí que recorro cada dia, i és un lloc que no per-
met el pas de dos vehicles de motor en sentit con-
trari. El disculparé dient que va prendre totes les
precaucions possibles i que amb prou feines va
deixar anar una mà del volant per saludar-me.

DOS DIES després, quan vam tornar a veure'ns, li
vaig recordar la maniobra; sorprès, em va comentar
que "no en tenia consciència". No sé ben bé a què
es referia, perquè penso que és una persona  irre-
protxable. Pot ser que no conegués que hi ha una
norma que obliga a deixar 1,5 metres entre el ma-
nillar de la bici i el mirall del cotxe; o pot ser que

no tingués consciència que el ciclista corre un risc
quan un vehicle se li acosta massa; o pot ser que
fos una barreja de les dues coses.

ENTRE AMIMCS, no ens ocupem gaire de les nor-
mes; existeix un raonament del bé comú que és su-
perior a les normes; i una casuística normativa
excessiva no fa la vida ni millor ni més fàcil.

PERÒ ALS CICLISTES, si alguna cosa ens preo-
cupa en la nostra relació amb els altres vehicles és
precisament aquest metre i mig. No és només per-
què un petit canvi de rumb de la bicicleta o el cotxe
pot derivar en una catàstrofe, sinó per la pròpia
força de succió que exerceix el vehicle que passa a
alta velocitat; es diu, crec, efecte Venturi, i permet
també fer un gol des del córner o que els avions

puguin volar. Probablement a la ciutat és menys
important que a la carretera, però també patim. Un
metre i mig és una distància considerable: un llit
de matrimoni. Entre el teu mirall i el meu manillar
hauria d'entrar un llit de matrimoni; o entre el meu
mirall i el teu manillar, perquè gairebé tots els ci-
clistes hem estat alguna vegada a l'altra banda del
llit.

UN ALTRE DIA, el meu amic em recordarà que jo
també sóc una font de perill amb algun comporta-
ment a la bici. I aprendrem. I és amb aquestes
coses petites amb les que el meu amic i jo fem de
la via pública un lloc de convivència. I de la vida.

ÍÑIGO LECHUGA
és membre del col·lectiu Me Moc en Bici.

ME MOC EN BICI

El llit de matrimoni

SOM UN GRUP d'extreballadores de la residència
per a gent gran Vall Paradís de Mora la Nova, Tarra-
gona, una residència que gestiona la Mútua Te-
rrassa i que gaudeix d’un concert econòmic amb la
Generalitat de Catalunya. El motiu de la nostra
carta és expressar públicament la nostra profunda
preocupació pel que fa a com es gestiona i es diri-
geix aquest important centre d’assistència per a la
gent gran de les nostres contrades, i que ofereix un
servei imprescindible per a aquest col·lectiu social
i humà. 

LA NOSTRA PREOCUPACIÓ i neguit es fona-
menta, doncs, en l’arbitrarietat en el tracte laboral
i en l’assetjament personal constant que hem anat
patint tots els sota signants per part de la direcció
del centre, i també per l’escassa atenció que hem
rebut dels responsables de Mútua Terrassa quan
se’ls ha informat de les diferents situacions que
hem patit.

DURANT ELS ANYS que hem treballat en

aquesta residència sota una inhumana i fèrria di-
recció hem tingut de suportar intrigues, acusacions
injustificades i tot sovint falses que han generat in-
necessàriament mals entesos entre les mateixes
treballadores afectades per la política de gestió ge-
neral del centre esmentat.

ENTRE ELS NOMBROSOS casos denunciables
destaquem el d’una auxiliar de geriatria que du-
rant un temps va exercir d’infermera. Aquesta si-
tuació irregular es va acabar quan l’esmentada
auxiliar va tenir problemes en la medicació dels re-
sidents.

RES HA POGUT ATURAR acomiadaments que es
podrien qualificar d’injustos, fruit de l’assetjament
a que se’ns sotmetia, i que han originat seriosos
problemes familiars i econòmics al col·lectiu d’ex
treballadores sota signants. 

MOLT ENS TEMEM que aquestes situacions s’a-
niran repetint , si la Mútua Terrassa i la Generalitat

de Catalunya no posen remei immediat a tanta ig-
nomínia per a les treballadores que ens han subs-
tituït, i que acabaran patint la mateixa
problemàtica laboral.

PER ÚLTIM, voldríem dir que el dia 15 de novem-
bre del 2013, la directora en qüestió ens va convo-
car a tots els treballadors del centre, per a
informar-nos dels canvis i retallades que s’haurien
de fer per tal d’ajustar-se al pressupost. Un cop ens
va informar de les retallades, per sorpresa nostra
ens va dir que malgrat tot no totes les noticies són
dolentes, ja que la Mútua Terrassa havia comprat
un edifici per a allotjar-hi una residencia de luxe.
No obstant això, durant l’any 2014 han fet les reta-
llades que han volgut.

LA VERITAT és que mentre uns es posen meda-
lles, els altres només reben bufetades.

ROSITA SAMARRA
és de Móra la Nova.

La situació de la residència Vall Paradís de Móra la Nova
CARTA AL DIRECTOR

EN UNA ENTREVISTA a la
televisió, Meritxell Roigé, ti-
nent d'alcalde de l'Ajunta-
ment de Tortosa per CDC,
responia les preguntes sobre
el procés sobiranista i les elec-
cions del 27 de setembre.
Repàs a la història recent per
explicar el maltracte des de
Madrid cap a Catalunya. En
un moment se li pregunta per
la diferència que fa UDC de
CDC, equiparant-se al seny i
la rauxa, respectivament.
UDC, és cert, prefereix el dis-
curs de sempre, el pujolià, el
del seny català i el de l'ara no
toca, el qual no és més que el

discurs que ha fet seu Duran
per eternitzar-se en la política
catalana i espanyola. Roigé
defensa CDC parlant dels in-
tents de negociació amb Ma-
drid per aconseguir millores
per a l'autogovern, citant les
retallades que s'han anat suc-
ceint, entre elles la de l'Esta-
tut. Ostres, la de l'Estatut.
Com era la foto de Mas i Zapa-
tero? Ah, sí, Zapatero al mig, i
a l'esquerra des de davant,
Artur Mas. Calla! I a la dreta
Duran. Una pastilleta per a
l'amnèsia i això queda oblidat.

DONCS NO, no queda obli-

dat. No queda oblidat que
Mas va acordar amb alegria
retallar l'Estatut. No queda
oblidat que successius go-
verns de CiU van anar fent
allò de la "puta i la Ramoneta"
o el "peix al cove", no acabant
mai d'aconseguir res sencer,
guanyant-nos l'enemistat a les
Espanyes. No queda oblidat
que Mas ha retallat tant o més
que Rajoy.

PERÒ, FINS I TOT AIXÍ, els
catalans som capaços de votar
la llista unitària que ens han
colat, amb polítics i no polítics,
amb quotes de partits per no

quedar-se sense la seva par-
cel·la de poder i d'ingressos,
amb gent que d'anar en una
candidatura separada no vota-
ríem ni en pintura. Això, o
votar les CUP, una altra alter-
nativa vàlida. I en som capaços
perquè aquestes eleccions no
són unes simples eleccions
autonòmiques. En aquestes
eleccions direm si volem una
Catalunya independent o no,
ho vulguin o no Rajoy, Albiol,
Iceta, o qui sigui. I fan com
que no ho han entès però,
penso que sí, que ho tenen
molt clar. Només cal veure
com actuen. 

Votar, sí, sense oblidar qui és qui

Manel Zaera
INFORMÀTIC I MÚSIC
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Tortosa ha tornat a posar en fun-
cionament tres fonts públiques
que es trobaven en desús al pas-
seig de Ribera, a la plaça Imma-
culada de Remolins, i a la
confluència de la Ronda Reus
amb el carrer Despuig, a la zona
de l’estació de Renfe, després de
revisar-les i fer-ne el preceptiu
control sanitari. Això ha estat
així després que CiU haja accep-
tat la demanda d’Esquerra per
reobrir les fonts i instal·lar-ne de
noves en espais públics. En rea-
litat, només ha passat un any des
que CiU va rebutjar dues mo-
cions d’ERC i del PSC per reo-
brir les fonts públiques i
instal·lar-ne de noves, tot argu-
mentat que havia tancat l’aixeta
de moltes fonts a petició dels
mateixos veïns. Un any després,
la situació és molt diferent: CiU
ja no té majoria absoluta, però
després de les municipals va sig-
nar un Acord de Governança Es-
table amb els republicans.
De fet, l'Ajuntament va informar
aquest 11 d’agost que treballa en
la implantació de nous punts
d'aigua a la plaça dels Dolors, al

nucli antic; a la plaça de l'Escor-
xador, a Remolins, i a la plaça
Mestre Monclús i al carrer Mig-
dia, de Ferreries. Aquestes noves
fonts són de fundició amb sis-
tema de polsador i línia d'aigua
vertical amb reductor de cabdal.
Segons el consistori, aquest
tipus de dispositiu ha estat l'es-
collit per la seua idoneïtat a l'-
hora d'evitar poder-ne fer un

mal ús. 
Ara fa un any, al ple ordinari de
l'agost del 2014, la majoria abso-
luta de CiU va rebutjar les dues
mocions d’ERC i el PSC, que sí
van comptar amb els vots favo-
rables d’Iniciativa-Entesa per
Tortosa i del PP, també a l’oposi-
ció. La portaveu de CiU, Merit-
xell Roigé, va argumentar que
l’Ajuntament havia inhabilitat

moltes fonts a petició dels matei-
xos veïns, per evitar actituds in-
cíviques, ja que algunes
persones es rentaven i omplien
garrafes. 

T
TORTOSA

Un acord que fa brollar aigua
Un any després de rebutjar una moció d’Esquerra, CiU 

accepta tornar a posar en funcionament fonts públiques
A més, l’Ajuntament també treballa per implantar nous

punts d’aigua al nucli antic, Remolins i Ferreries

[ ] Esquerra va presentar la seua moció sobre les fonts al ple de l’agost del 2014. // FOTO: ERC DE TORTOSA.

CiU i Esquerra
comencen a fer
visible l’Acord
de Governança

La recuperació de les fonts pú-
bliques no és l’únic acord que
han volgut presentar CiU i ERC
en les darreres setmanes. Es
tracta d’una sèrie de gestos per
visualitzar que ja han començat
a aplicar l’Acord de Gover-
nança Estable subscrit després
de les municipals, quan Ferran
Bel va perdre la majoria abso-
luta i els republicans van prefe-
rir quedar-se a l’oposició. Abans
de marxar de vacances, van
anunciar que presentarien una
moció conjunta per acabar amb
els problemes i les cues que es
formen a la comissaria de la Po-
licía Nacional a Tortosa. En la
moció es demanarà al govern
de l’Estat la necessitat de trobar
solucions immediates i perma-
nents, per acabar amb les llar-
gues cues que cada nit i cada
matí es repeteixen al davant de
la comissaria, amb desenes de
persones esperant per aconse-
guir un dels  pocs números per
tramitar el passaport o el DNI.
Una situació que s’agreuja du-
rant els mesos d’estiu per la
falta de personal a la comissaria
i perquè no es donen cites prè-
vies. A banda, CiU i ERC també
han acordat la instal·lació de
plaques a les entrades de la ciu-
tat per certificar que Tortosa
forma part de l’Associació de
Municipis per la Independèn-
cia (AMI). De fet, també van
emetre un comunicat conjunt
lamentant un nou recurs de
l’Estat contra la declaració de te-
rritori català lliure i sobirà. 

Gustau Moreno
TORTOSA

POLÍTICA

OBRES A SANTA CLARA 
TORTOSA ha començat els treballs
d’urbanització dels carrers Pujada de
Sant Francesc i Sant Francesc, al barri de
Santa Clara. Es tracta d’un únic vial i la
seva urbanització s’ha dissenyat de ma-
nera integral. El carrer Sant Francesc és
una important artèria del barri de Santa
Clara, que el connecta amb el centre de
la ciutat i amb l’hospital Verge de la

Cinta. Es tracta d'una de les últimes
obres Pincat, que aquest 2015 afronta la
seua última anualitat. De fet, les obres
d’urbanització del carrer s’arrosseguen
des del 2011 i ja es contemplaven als
pressupostos del 2014. El retard en el
pagament per part de la Generalitat,
que encara deu quatre milions a Tor-
tosa, va ajornar aquestes obres. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Tortosa trasllada l’embarcador fluvial
URBANISME

El consell del Baix Ebre hi destina 91.000 euros dels 
diners recaptats amb la taxa turística

L’Ajuntament ha millorat el projecte amb la reforma
de les rampes d’accés al riu, amb escales i una barana

Tortosa ha iniciat a finals de ju-
liol les obres del nou embarca-
dor fluvial de Tortosa, davant del
Mercat Municipal. Es tracta
d’una de les actuacions finança-
des amb els diners que es van
recaptar de la taxa turística al
conjunt de les Terres de l’Ebre.
En concret, s’hi han destinat
91.000 euros dels 785.000 euros
que es van recollir, i que el Con-
sell Comarcal del Baix Ebre
s’encarrega de gestionar amb la
finalitat de dinamitzar els atrac-
tius del territori i impulsar el tu-
risme. El termini d’execució de
l’obra és de tres mesos.
El nou embarcador donarà ser-
vei públic a la navegació d’oci,
turística i esportiva pel riu Ebre.
Pel que fa a l’estructura, es pre-

veu un pantalà flotant, de 2,5 x
12 metres, que s’instal·larà més
al sud, a l’altura de la plaça de
Barcelona, al peu d’una rampa
d’accés condicionada en les últi-
mes obres de millora de la fa-
çana fluvial. L’embarcador
quedarà unit a la riba del riu
amb una passarel·la de 2x5 me-
tres, articulada i amb superfície
lliscant sobre la plataforma de
formigó. A més, l’obra també in-
clou la prolongació cap al nord
del passeig fluvial que comença
al Club del Rem i que suposa
una llargada de 70 metres. L’A-
juntament de Tortosa ha intro-
duït, com a millora al projecte, el
condicionament de les dues
rampes de baixada al riu situa-
des davant del Mercat, on també
s’han incorporat escales i barana
de seguretat.
Fins ara, l’embarcador fluvial
havia estat situat a Remolins, a

l’altura de l’antic escorxador, un
espai que dificultava el funcio-
nament d’aquest equipament a
causa de les forts corrents que hi
ha en aquest tram del riu. A
banda de les millores de segure-
tat en aquesta nova localització,
amb el nou embarcador també
es vol potenciar la navegació
d’esbarjo al riu Ebre i convertir
Tortosa en parada obligatòria.

Dragatge del riu
L’Institut pel Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
(Idece) també participa en el
projecte. En concret, l’Idece
s’encarregarà del dragatge des
del canal de navegació i fins a
l’embarcador. Actualment hi ha
un calat de poc més d’un metre,
i cal arribar fins al metre i mig
per facilitar l’accés als llaguts i
altres embarcacions que s’apro-
pin fins al nou embarcador. 

Sílvia Alarcón
TORTOSA

TORTOSA 

Les obres del nou embarcador fluvial de Tortosa, al costat del Mercat Mu-

nicipal, ja estan força avançades. // FOTO: MARIA ACOSTA

Catalunya Caixa torna a indignar els
veïns del Centre-Nucli Històric

SOCIETAT

L’oficina de Catalunya Caixa si-
tuada a la plaça Pont de Pedra, a
la baixada del pont a Tortosa, va
tancar les seues portes per va-
cances del 3 fins al 28 d’agost.
Com ja va passar l’any passat,
aquest fet ha portat a l’Associa-
ció de Veïns del Centre-Nucli
Històric de Tortosa a denunciar

el tancament temporal, ja que
aquesta oficina dóna servei a un
gran nombre de clients, que du-
rant aquest període han hagut
de desplaçar-se fins a l’oficina
més propera, situada a la plaça
d’Alfons XII, ja al barri de l’Ei-
xample. Es tracta d’un fet que es
repeteix aquest estiu, ja que el
passat mes d’agost de 2014 Ca-
talunya Caixa també va tancar
aquesta oficina, però en aquest
cas per un període de tres set-

manes. Amb tot, el president de
l’associació de Veïns del Centre-
Nucli Històric, Josep Baubí, ha
rebutjat aquesta situació, i ha
afirmat que l’entitat ha demos-
trat que “no respecta a ningú”.
L’any passat, els veïns del nucli
històric van saber del tancament
temporal de l’oficina d’un dia
per a l’altre, i gràcies a un cartell
enganxat a la porta. De fet, eren
molts els clients que tres dies
després encara acudien a la su-

cursal pensant-se que la troba-
rien oberta. De fet, molts usuaris
són gent gran que tenen dificul-
tats per anar a les altres oficines
que Catalunya Caixa té a Tortosa.
A més, l’oficina de la plaça Pont
de Pedra també atèn els veïns
del barri de Remolins des que,
amb l’esclat de la crisi i la fusió
de les caixes, Catalunya Caixa va
decidir tancar l’oficina que l’an-
tiga Caixa Tarragona tenia a la
plaça de la Immaculada. 

Gustau Moreno
TORTOSA

JOSEP BAUBÍ
PRESIDENT DE 
L’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS 
CENTRE-NUCLI 
HISTÒRIC

“Amb l’oficina tancada un mes.
Una vergonya
havent cobrat
12.000 milions
de diner públic.
I el BBVA, amb
uns beneficis del
70%”
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TORTOSA 

Llum verd al Pla Director de Muralles
PATRIMONI

L’Ajuntament aprova finalment el document en un ple 
extraordinari, amb l’abstenció de Movem Tortosa i PSC

L’últim ple abans de les vacances també va servir per
aprovar la nova ordenança de Medi Ambient

L’Ajuntament de Tortosa va
aprovar el 30 de juliol passat, en
en un ple extraordinari, el Pla
Director de les Muralles que ha
redactat el Departament de Cul-
tura de la Generaltat. Un docu-
ment que estableix els criteris
d’actuació bàsics que regiran
qualsevol intervenció sobre
aquest element del patrimoni. El
Pla Director de les Muralles va
comptar amb els vots a favor de
tots els grups municipals, ex-
cepte el PSC i el grup de Movem
Tortosa, que finalment es van
abstenir.
Fa uns mesos, l’aprovació del Pla
Director de les Muralles va ser
motiu de polèmica entre el go-
vern de CiU i el grup d’Inicia-
tiva-Entesa per Tortosa, que va
arribar a demanar la dimissió de
la tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Meritxell Roigé. Al juny de l’any
passat, CiU va negar-se a fer pú-
blic el document, i l’ecosocialista
Jordi Jordan va afirmar que
Roigé havia mentit al ple, quan
va dir que el Pla Director de les

Muralles no havia arribat a l’A-
juntament. De fet, Jordan va re-
cordar que la mateixa regidora
havia dit el 2013 que ja tenien el
document, i va acusar CiU d’ha-
ver retardat l’aprovació del pla
per motius electoralistes.
Al ple del 30 de juliol, l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, va recor-
dar que el consistori va fer una
sèrie de suggeriments a l’esbo-
rrany lliurat per Cultura, la ma-
joria coincidents amb els fets
pels tècnics del Govern. Amb
aquestes millores, Cultura va fer
un text refós que va aprovar en
primera instància la Comissió de
Patrimoni de les Terres de l’Ebre.
Bel també va remarcar que les
últimes actuacions fetes a les
muralles s’han fet seguint els
criteris del nou Pla Director. És
el cas del tram de muralla del
segle XIV a Remolins, o la recu-
peració de muralla del Rastre, en
el marc de la urbanització de la
plaça Mossèn Sol. Bel també va
afegir que ara queda la part més
complexa del pla, que és aconse-
guir els diners per poder actuar.
Així, va admetre que caldrà el
suport d’altres administracions
per poder-lo implementar.

En el ple extraordinari també es
va fer l’aprovació definitiva de
l’ordenança de Medi Ambient i
es va aprovar l’ampliació en
dues noves places de la plantilla
de Policia Local, que s’afegeixen
a la recent incorporació de dos

nous agents. També, es va apro-
var l’avanç del Pla de millora
sector Parc de Nivera II i Parc de
Nivera II – subsector 1, amb els
vots a favor de CiU, PP i ERC,
l’abstenció del PSC i el vot en
contra de Movem Tortosa. El re-

gidor de la CUP-AE no va assis-
tir al ple per qüestions perso-
nals. Tampoc va assistir la
regidora de CDC, Meritxell
Roigé, amb interessos privats en
la reparcel·lació del Parc Nivera
II, perquè era a Barcelona.

G. Moreno / S. Alarcón
TORTOSA

Una imatge del fortí de Tenasses, que l’Ajuntament de Tortosa va adquirir a finals del 2014  // FOTO: TORTOSA.CAT

Amics de les Arts i Gertrudis, per la Cinta
CINTA 2015

L’oferta musical de les festes de Tortosa es completa
amb els grups locals El Mafio i Gitanets i el Paiet Mauri

El cartell dóna protagonisme als elements del seguici
festiu, emmarcats en la lletra C del nom de la patrona

L’Ajuntament de Tortosa va pre-
sentar el 6 d’agost el cartell de
les Festes de la Cinta 2015, que
se celebraran del 3 al 7 de setem-
bre. El cartell ha estat dissenyat
per Ignasi Barrera, de l’empresa
Saeta, i torna a mostrar els ele-
ments del seguici festiu de Tor-
tosa, envoltats per la lletra C i
amb un fons groc lluminós. Se-
gons va explicar Barrera, en la
confecció del cartell han volgut
mostrar que les festes de la
Cinta “tenen nom propi”, i per
aquest motiu han volgut refor-
çar la lletra C com a inicial del
nom de la patrona de Tortosa. De
la mateixa manera, també va de-

tallar els elements que es poden
observar en el cartell, dins de la
lletre C. “Hi apareixen les quatre
famílies de gegants, els cavalls,
dos cucaferes, 13 capgrossos, i
tot el seguici festiu, il·lustrats
amb una línia contínua que els
ajunta a tots”, va explicar.
Durant la presentació del cartell
el regidor de Festes, Domingo
Tomàs, va avançar alguns detalls
del programa de la Cinta 2015.
Com a preludi festiu, el dia de la
Proclamació de les Pubilles i Pu-
billetes, el passat 29 d’agost,
Manel Fuentes havia d’actuar al
parc municipal amb el seu es-
pectacle ‘Manel Fuentes & The
Spring’s Team’, un espectacle en
col·laboració amb el restaurant
el Parc. Ja en festes, un any més
s’aposta per les nits de ball, amb

les orquestres Cimarron, La
Principal de la Bisbal i Vulkano.
Pel que fa a les nits de concerts
al parc, s’ha apostat per l’actua-
ció de grups locals com Gitanets
i el Paiet Mauri, els antics Gipsy
Latin, o El Mafio. El regidor de
Festes també va avançar els caps
de cartell per aquest any, que
seran Gertrudis i Els Amics de
les Arts. 
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
també va explicar que un any
més l’Ajuntament ha apostat pel
model de festes de cinc dies, que
es va implantar ara fa cinc anys.
A més, a més, en aquesta edició
de la Cinta 2015 es recupera el
concert de tancament de festes
de la mà de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries, que es
farà al parc municipal.

Sílvia Alarcón
TORTOSA

Un moment de la presentació del cartell de les festes de la Cinta 2015, que

ha tornat a dissenyar Ignasi Barrera. // FOTO: TORTOSA.CAT
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ALFARA INAUGURA AIGUANATURA 
EL CONSELLER d’Agricultura, Jordi
Ciuraneta, va inaugurar el passat 1 d’a-
gost les noves instal·lacions d’AiguaNa-
tura dels Ports, a Alfara de Carles. Es
tracta d’un projecte que ha reconvertit
una antiga piscifactoria de producció de
truita en un espai de lleure, educació
ambiental i recerca dins del món de l’a-
qüiultura i l’aigua. L'objectiu d’AigaNa-
tura és oferir un espai d'esbarjo, un

centre educatiu sobre la sostenibilitat i
un punt de recerca i investigació sobre
la repoblació dels rius amb truita autòc-
tona. Ciuraneta va celebrar que els mu-
nicipis potenciïn els seus actius per
generar oportunitats de negoci que re-
equilibren el territori. En aquesta línia,
va apuntar que AiguaNatura dels Ports
és el model d’emprenedoria que des del
departament es vol impulsar.  S.A.

L’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar acumula 50 milions d’eu-
ros d’endeutament, una xifra
que situa aquesta població del
Baix Ebre com un dels munici-
pis més endeutats de l’Estat es-
panyol. Així ho ha anunciat el
nou equip de govern, encapça-
lat pel republicà Jordi Gaseni,
que després de dos mesos a
l’Ajuntament ha comptabilitzat
aquesta xifra, herència de l’an-
terior equip de govern de CiU.
Segons l’equip de govern
d’ERC i Compromís per la
Cala, l’endeutament correspon
a 18 milions de deute bancari,
vuit milions corresponents a la
residència d’avis, vuit milions
de factures impagades, més de
10 milions de la companyia
d’aigües, i més d’un milió de
l’empresa concessionària del
servei elèctric, entre d’altres. 
El regidor d’Hisenda, Antonio
Espuny, va advertir que aquest
endeutament representa una
xifra de 6.000 euros per habi-
tant, i va afegir-hi que als 100
dies de govern es farà públic un
balanç exhaustiu d’aquestes

dades. D’altra banda, des de
l’equip de govern també s’ha
subratllat que una de les justi-
ficacions que se’ls donava des
de l’anterior govern era la cre-
ació de patrimoni. Un patri-
moni sobrevalorat segons
Espuny, per La Cala Gestió, que
"s’hagués pogut crear igual-
ment sense la necessitat d’en-
deutar-se així”. 
Per la seua banda, el portaveu
de CiU a l'Ametlla de Mar, Joan
Pere Gómez, va assegurar que
el deute real del consistori és de
29 milions d'euros, i no de 50

milions. En declaracions a l'A-
gència Catalana de Notícies,
Gómez va reconèixer que el
deute és "elevat", i que ja es co-
neixia que la situació del con-
sistori no era "un bufar i fer
ampolles". Però el portaveu
convergent va acusar el nou go-
vern de voler inflar el deute
municipal "per amagar la seva
ineficàcia per tirar el poble en-
davant" i per justificar possi-
bles retallades en els serveis
municipals. Així, Gómez va em-
plaçar l'actual govern a "arro-
mangar-se i anar a buscar

inversió exterior", i va assegu-
rar que l'alcalde pot comptar
amb CiU "per tirar el poble en-
davant, si parla de xifres reals".
Dies després, en declaracions a
Canal 21 Ebre, Gómez va insis-
tir que la polèmica era un “glo-
bus sonda” del govern actual, i
va defensar l’acció del govern
anterior de CiU. 

ERC i CiU s’enfronten pel deute 
municipal heretat a l’Ametlla de Mar

POLÍTICA

El nou govern del republicà Jordi Gaseni
xifra en 50 milions l’endeutament de la Cala

El convergent Joan Pere Gómez el rebaixa
a 50 milions i acusa ERC de voler “retallar”

Una imatge de l’edifici de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. // FOTO: ACN.

Gustau Moreno
L’AMETLLA DE MAR

La Cooperativa de l'Aldea
podrà sortir aviat del con-
curs de creditors, un cop
que el jutge del mercantil de
Tarragona ha validat les ad-
hesions al conveni amb els
creditors que es van presen-
tar al mes de maig per supe-
rar el concurs voluntari.
Amb l'aval al conveni del
jutge, l'aixecament definitiu
del concurs arribaria durant
aquest setembre, amb les
darreres resolucions judi-
cials sobre alguns aspectes
pendents, com ara les fun-
cions de l'administrador
concursal. La resolució ha
estat molt ben acollida al
consell rector de la Coope-
rativa. L'entitat va aconse-
guir el suport del 56,58% del
passiu ordinari i va poder
evitar la liquidació de la Co-
operativa després que el
jutge mercantil li recone-
gués, in extremis, la possibi-
litat d'acollir-se a la llei
concursal anterior. La nor-
mativa que estava vigent en
el moment que es va pre-
sentar el concurs, l'abril de
2012, només exigeix el 50%
d'adhesions per superar el
conveni amb els creditors.
L'actual norma, de setembre
de 2014, exigeix el 65% i no
s'hauria pogut complir. El
jutge ha fet arribar també
aquest passat mes de juliol
la resolució d'aquesta deci-
sió a les parts personades en
el procés i a l'administració
concursal. En principi, els
creditors que no van donar
suport al conveni s'inclou-
rien en l'opció A que, en
aquest cas, preveu el retorn
dels diners a deu anys i amb
una quitança del 50%. La B,
en canvi, a la qual s'integra-
ran la gran majoria dels ad-
herits, no preveu quitances,
sinó capitalitzar el deute i
programar el seu retorn en
15 anys, amb tres de carèn-
cia.  G.M. / ACN

L’ALDEA

Bones notícies
per a la 
coopertiva de
l’Aldea

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El nou alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, ha revelat que el centre
de rehabilitació no disposa de lli-
cència d’activitat. En una extensa
entrevista publicada el 6 d’agost
per l’Agència Catalana de Notí-
cies (ACN), Tomàs va denunciar
que, a partir de les queixes per la
falta d'una sortida d'emergència,
el nou govern municipal ha
constatat que les instal·lacions
del centre de rehabilitació no
disposen de llicència d'activitat.
Una situació que Tomàs va titllar
de “sorprenent”. L’alcalde també
va recordar que l'Ajuntament ha
hagut de fer front al pagament
d'uns 18.000 euros mensuals,
sota la fórmula de la compra
ajornada, per garantir el servei
públic en aquest local de 500 me-
tres quadrats. Una operació que,
segons Tomàs, no pot ser rescin-
dida en aquests moments sense
perdre molts diners. De fet, va
dir que haurà acabat costant al
consistori 1,5 milions, quan el
2017 es materialitzi la compra.
En la mateixa entrevista, Tomàs

també parla de la necessitat de
redreçar la gestió de l'Hospital
Comarcal del Montsià, que in-
vestiga el jutge de Reus del cas
Innova, i que el 28 d'abril passat
va ser objecte d’un escorcoll del
centre i del mateix Ajuntament
per part de la Guàrdia Civil. 

A
AMPOSTA

30 MINUTS GRATUÏTS
L’EMPRESA concessionària de l’a-
parcament de la plaça Ramon Beren-
guer IV i l’Ajuntament d’Amposta han
arribat a un acord perquè la primera
mitja hora d’estacionament en aquest
pàrquing sigui gratuïta per tots els
usuaris. Serà l’empresa, EYSA, qui se’n
farà càrrec al 100% d’aquesta acció per
dinamitzar el comerç a la zona centre
de la ciutat, segons ha explicat l’alcalde

d’Amposta, Adam Tomàs. Per a poder
gaudir d’aquesta mitja hora d’aparca-
ment gratuït, només caldrà recollir el ti-
quet per accedir a l’aparcament i si
s’enretira dins d’aquests 30 minuts, no
caldrà fer el pagament. D’altra banda,
l’Ajuntament i l’empresa han començat
a treballar en un nou sistema de paga-
ment per a la zona blava a través d’una
aplicació mòbil. SÍLVIA ALARCÓN

El nou alcalde revela que el centre de 
rehabilitació d’Amposta no té llicència
Adam Tomàs assegura que la situació s’ha detectat a 

partir de les queixes per la falta de sortida d’emergència
L’Ajuntament paga 18.000 euros mensuals sota la 

fórmula de compra ajornada, per garantir el servei

Tomàs critica
la pressa amb
la residència

G.M.
AMPOSTA

El centre de rehabilitació
sense llicència no és l’únic
problema administratiu que
el nou govern d’Esquerra
d’Amposta explica haver
heretat de l’anterior etapa
de Manel Ferré.  El repu-
blicà Adam Tomàs ha recor-
dat el cas de la nova
residència d’avis i ha acusat
l’anterior govern de CiU de
córrer per motius electorals
i de voler fer una obra de 12
milions d'euros en vuit
mesos. Així, Tomàs ha dit
que els soterranis i el centre
de dia s’inunden quan plou,
el mateix que passa amb el
nou centre turístic Espai Km
0, que ha requerit una mo-
dificació del projecte i l'a-
portació de 30.000 euros
més. Tomàs També ha recor-
dat que continuen a l’aire
les 120 places concertades
que Sagessa xifra com a ne-
cessàries per costejar el ser-
vei de la nova residència,
l’obertura de la qual s’ha
ajornat. En la mateixa entre-
vista, Tomàs reconeix que
“normalitzar” Amposta i
l’Ajuntament pot hipotecar
la seua acció de govern. Però
afegeix que, al costat d’en-
dreçar la casa, la gran prio-
ritat que corre més pressa
continua sent la creació de
llocs de treball, i que per
tant hi haurà incentius per
atreure noves empreses. 

POLÍTICA. POLÈMICA PER L’HERÈNCIA REBUDA

Gustau Moreno
AMPOSTA

Posar el comptador a zero

Tomàs va recordar que quan
era a l’oposició va denunciar
partides per 4 milions d'eu-
ros que s'havien adjudicat
irregularment. Ara, vol posar
"el comptador a zero" i ja ha
demanat als gestors de Sa-
gessa que certifiquin docu-
mentalment que la seua

responsabilitat en la gestió
comença aquest mandat. A
més, Tomàs va anunciar que
la secretària municipal for-
marà part del consell d'admi-
nistració de l'Hospital, per
"fiscalitzar la gestió que vin-
gui de Sagessa" i fixant els
"marges de la legalitat".  

Adam Tomàs al seu despatx de l’alcaldia d’Amposta / Foto: ACN.

Llegiu
l’entrevista
íntegra en
aquest
enllaç
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El grup de CiU a Amposta ha
respost les declaracions de l’e-
quip de govern sobre la situació
de la nova residència i de dife-
rents equipaments que segons
l’alcalde d’Amposta, el repu-
blicà Adam Tomàs, es troben
sense llicència municipal. CiU
ha lamentat les acusacions, tot
afirmant que mentre Esquerra
ha estat a l’oposició, “veure els
bous des de la barrera ha estat
molt fàcil”, però que ara li toca

al nou govern “torejar”. 
Quant a la nova residència d’a-
vis, CiU ha afirmat que l’antic
govern de Manel Ferré ja va
preveure i anunciar que no es-
taria en funcionament fins des-
prés de l’estiu, un cop s’hagués
fet efectiva la gestió de la cuina
i l’adjudicació de l’equipament.
Amb tot, denuncien que el nou
equip de govern vol “allargar la
posada en funcionament de la
residència”, amb altres argu-
ments com possibles irregulari-
tats administratives i legals, que
CiU nega. Un d’aquests proble-
mes és la connexió elèctrica de

la residència. Segons CiU, és
una dificultat inexistent, ja que
si es fa el seguiment amb l’em-
presa Fecsa, al mes de setembre
l’equipament ja comptaria amb
el subministrament elèctric de-
finitiu que possibilitaria la po-
sada en marxa de la residència.
El segon entrebanc que Esque-
rra va denunciar va ser la licita-
ció per l’activitat de cuina, ja
que segons els republicans exis-
tia una incompatibilitat urba-
nística entre la licitació que es
va realitzar i l’activitat que l’A-
juntament pot oferir, segons va
alertar Sagessa. CiU nega que

els serveis jurídics de l’entitat
haguessin informat sobre una
possible incompatibilitat, i si
aquesta existís, els convergents
afirmen que la solució és fer
una modificació puntual del
planejament i, mentre dura el
procés, fer el servei de cuina des
de l’actual residència.
A banda, quant a la concertació
de places de l’equipament, l’o-
posició ha explicat que no re-
presenta un problema, ja que
no és necessari disposar de més
places per garantir la viabilitat.
CiU ha apuntat que ara la resi-
dència compta amb 77 usuaris

en plaça concertada, tres usua-
ris en privada i més d’una llista
d’espera d’onze usuaris també
privats, a més de comptar amb
l’ajut econòmic del Govern. Se-
gons Tomàs, aquest tema és una
“mala peça al teler”, però CiU
ho nega i diu que Amposta ne-
cessita “un bon sastre”.
Per últim, CiU ha replicat les
acusacions de Tomàs, que afir-
mava que el centre de rehabili-
tació no comptava amb llicència
municipal. Així, asseguren que
els mateixos republicans han
inaugurat un equipament no
municipal sense llicència. 

AMPOSTA 

El Museu Terres de l’Ebre ha
estat l’escenari, durant aquest
mes d’agost, de l’exposició ‘Els
capgrossos d’Amposta. La res-
tauració dels 12 nans’. Una mos-
tra sobre l’última restauració
dels capgrossos que conformen
el seguici festiu d’Amposta, així
com la seva història i el procés de
reconstrucció que han viscut. Els
nans més antics de la ciutat
daten del 1929, però també hi ha
figures de la dècada dels 40 i 50.
Durant la inauguració de l’expo-
sició, la regidora de Cultura, Inés
Martí, va explicar que els cap-
grossos restaurats s’estrenarien
el primer dia de Festes Majors
d’Amposta, el 14 d’agost.
La restauració ha anat a càrrec
de Joan Iniesta Llop, director del

taller d’imatgeria popular Calaix
de Sastre de Tortosa. Iniesta va
detallar  les principals actuacions
que s’han efectuat, com la re-
construcció de l’estat original i la
neteja de les figures. A més, una
part important de la restauració
s’ha realitzat seguint les tècni-
ques que s’utilitzaven antiga-
ment. A banda de reparar la
pintura dels capgrossos i remo-
delar la part del coll d’aquestes
figures, també s’han substituït
els antics materials dels que es-
taven compostos, reparant el
cartró pedra i afegint-hi fibra de
vidre. Els nans més antics d’Am-
posta daten del 1929, del famós
taller barceloní El Ingenio.  

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

Amposta restaura els
12 nanos de la ciutat

El grup de CiU respon al nou govern 
d’Amposta que ‘ara li toca torejar’

POLÍTICA. POLÈMICA PER L’HERÈNCIA REBUDA

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

L’exposició al Museu de les Terres de l’Ebre. // FOTO: CANAL 21 EBRE.

CULTURA POPULAR

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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M
MONTSIÀ

ALTA MORTALITAT DE MUSCLOS
LES ALTES temperatures d’aquest
estiu han acabat amb la collita de mus-
clos de la badia dels Alfacs, i també amb
la cria que hi estava creixent, i que havia
de ser la base de la campanya de l’any
que ve. La Federació de productors de
Mol·luscos del Delta de l’Ebre (Fepromo-
del) ha explicat que la majoria de la pro-
ducció, d’uns 3 milions de quilos anuals,

ja s’havia extret, però que encara que-
daven uns 150.000 quilos a les batees
dels Alfacs, on la temperatura de l’aigua
ha arribat als 29 graus. Aquest és l’epi-
sodi de mortalitat de producció aqüícola
més important des del 2012. Ara caldran
uns 900.000 quilos de cria importada,
amb un cost aproximat d’un milió d’eu-
ros per al conjunt del sector. G.M.

El sobreseïment provisional del
cas Carraus permetrà recuperar
la “normalitat” a l’Ajuntament
d’Alcanar. Així ho confia el go-
vern municipal d’ERC, que el
passat 3 d’agost va expressar la
seva satisfacció per l’arxivament
d’un cas que sempre han defen-
sat “no tenia lògica jurídica”. En
aquesta línia, l’alcalde d’Alcanar,
Alfons Montserrat, confia en
poder recuperar la normalitat
amb la restitució de l’honorabili-
tat de les 19 persones imputades
en el cas, entre càrrecs públics,
treballadors i extreballadors mu-
nicipals, a més de petits empre-
saris i constructors del poble.
Montserrat no va amagar la seva
emoció durant la roda de premsa
posterior a l’anunci del sobreseï-
ment, tot afirmant que han estat
dos anys “molt durs”. En aquest
sentit, Montserrat va tornar a re-
fermar que l’actuació de la Guar-
dia Civil del 16 d’octubre de 2014
va estar fora de qualsevol “lògica
jurídica”, i va recordar que l’es-
corcoll s’hagués pogut evitar

amb altres formes “més amables
i proporcionals”. Amb tot, l’al-
calde va voler agrair el suport de
tota la ciutadania que des del
primer moment va dipositar la
confiança en les 19 persones im-
putades en el cas Carraus. 

‘L’arxivament del cas permet
recuperar la normalitat’
L’alcalde d’Alcanar confia en poder restituir

l’honorabilitat de les 19 persones imputades
Montserrat sosté que l’actuació de la 

Guàrdia Civil va estar fora de qualsevol lògica

Comença el
soterrament al
Trabucador

S.A. / G.M.
LA RÀPÌTA

Els primers moviments per
soterrar, via aquàtica, la línia
elèctrica del Trabucador van
començar el passat 5 d’a-
gost. Els treballs es duran a
terme en tres fases, durant
un període aproximat de
quatre mesos. El primer que
es farà és l'estesa de 290 me-
tres de cablejat subterrani
de mitjana tensió -25kv- a
les instal·lacions de les Sali-
nes de la Trinitat. Així, s'ha
començat a obrir una rasa
per soterrar el cable que sor-
tirà d'un centre de transfor-
mació i arribarà fins arran
de mar. Endesa, la Generali-
tat i Infosa, l’empresa que
explota les Salines de la Tri-
nitat, invertiran 800.000
euros en aquesta obra llar-
gament reivindicada al terri-
tori. Infosa n'assumirà la
meitat del cost, Endesa el
30% i la Generalitat el 20%
restant. Totes les accions les
supervisarà una comissió de
seguiment ambiental, que
estarà formada pel promo-
tor, el departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i el Parc
Natural del Delta de l'Ebre.
El cable elèctric anirà sote-
rrat a un metre de fondària
sota el llit marí al llarg dels
4.600 metres centrals de la
traça dins la badia dels Al-
facs. Per al soterrament cal-
drà la intervenció d'una
embarcació especial. 

ALCANAR

Sílvia Alarcón / ACN
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Evitar la sortida de documentació

L’alcalde d’Alcanar, el repu-
blicà Alfons Montserrat, va
admetre que l’Ajuntament té
un “problema greu” amb la
sortida “irregular” de docu-
mentació municipal, a causa
d’“interessos foscos que van
en contra dels interessos
d’Alcanar”. “En tot aquest

procés hi havia molta infor-
mació que s’havia tret de l’A-
juntament amb un mal
objectiu”, va dir. Montserrat
va afegir-hi que buscaran so-
lucions per evitar-ho, tot re-
forçant tots els procediments
i també restringint i contro-
lant els accessos a l’arxiu. 

Alfons Montserrat va comparèixer acompanyat de regidors actuals i del seu govern anterior. / Foto: ACN.

OBRES 

Mira el
vídeo en
aquest 
enllaç
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MONTSIÀ 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

El canareu Albert Alarcón és el
nou president de la Fundació
Privada Montsià. El nou patro-
nat de la fundació està format
per vuit representants del Con-
sell Comarcal del Montsià i tres
dels ajuntaments, escollits per
rotació. Amb motiu de les elec-
cions del 24 de maig i els canvis
en les diferents corporacions i
al mateix Consell, els membres
de la fundació van nomenar
Alarcón com a nou president

de l’entitat. “Volem que la fun-
dació siga més oberta, partici-
pativa i transparent”, va dir.
La resta de patrons de la Fun-
dació Privada Montsià són els
consellers comarcals Francesc
A. Lavega, d’Ulldecona; Marc
March, de Santa Bàrbara; Cèlia
Lleixà, de Mas de Barberans;
Demetrio Queral, d’Ulldecona;
Núria Balagué, d’Ulldecona;
Joan Moisés, de la Sénia,  Xavier
Boqué, de Santa Bàrbara, i Te-
resa Esmel, en representació de
l’Ajuntament de Godall; Isa
Castell, de la Sénia, i Joan Roig
Castell, d’Alcanar. 

Gustau Moreno
ALCANAR

Albert Alarcón, 
nou president de la 
fundació Montsià

t Un miler de creueristes han arribat enguany a la Ràpita. // FOTO: M.V.

Sis escales de creuers i un miler de passatgers

L’activitat de creuers de la tem-
porada 2015 al port de Sant Car-
les de la Ràpita ha finalitzat
amb sis escales del creuer Star
Flyer i un miler de passatgers.
El port rapitenc ha rebut dues
escales més i ha doblat el nom-
bre de passatgers respecte l’any
passat, quan no es van poder fer
dues de les escales a causa del
vent. L’impacte econòmic d’a-
quests creuers al territori s’es-
tima en uns 10.000 euros per
escala, tenint en compte la des-
pesa prevista dels passatgers en

excursions, restauració, com-
pres, transport i prestacions de
serveis. El veler Star Flyer ha fet
escala al port de la Ràpita cada
dimecres, del 8 de juliol al 12
d’agost.
L’activitat de creuers ha suposat
la incorporació d’una nova tipo-
logia de turistes per a la pobla-
ció i el conjunt del territori. En
aquesta temporada, el 80% dels
turistes han estat majoritària-
ment europeus, i un 9% nord-
americans. Pel que fa al turisme
europeu, la procedència més
important ha estat d’Alemanya,
amb un 34% del total.
Cada creuer ha fet una estada
de sis hores a la Ràpita, el que

ha permès que els creueristes
coneguessin la població, el co-
merç de proximitat i les seves
propostes gastronòmiques. Pel
que fa a les excursions, les més
sol·licitades han estat l’observa-
ció d’ocells al Parc Natural del
Delta de l’Ebre, la ruta a les
Muscleres i la pràctica d’esports
nàutics a la badia dels Alfacs.
El Port de Sant Carles de la Rà-
pita i la seva destinació turística
es promouen en els principals
fòrums del mercat creuerístic
sota la marca Delta Ebre Port.
La propera cita és la fira Sea-
trade Europe, que se celebrarà
del 9 a l’11 de setembre a la ciu-
tat alemanya d’Hamburg. 

Sílvia Alarcón
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Una imatge d’arxiu d’Albert Alarcón. // FOTO: ARXIU.

ALCANAR
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

REHABILITACIÓ DEL PALAU DEL CASTELLÀ
GANDESA ha enllestit la rehabilitació
interior del Palau del Castellà. El conseller
de la presidència, Francesc Homs, va pre-
sidir el 21 d’agost la jornada de portes
obertes a la rehabilitació. Aquest edifici
medieval, també anomenat La Presó o
Casa de la Castellania, és Bé Cultural d'In-
terès Nacional des de 2009, i ha viscut al-
guns dels esdeveniments més
importants de la història de Catalunya.

Es considera que el Palau va ser inaugu-
rat amb motiu de la reunió del Capítol
General de l'Orde del Temple del 1225,
mentre que el 1338 s'hi van celebrar les
Corts Generals de la Corona d'Aragó, pre-
sidides pel rei Pere III el Cerimoniós. L'any
1609 l'edifici es va modificar i va passar a
ser la Sala del Delme, on es pagava a l'es-
glésia, al rei o a altres senyors la desena
part de la collita. El 1841, amb la creació

del partit judicial de Gandesa, l'edifici va
passar a ser presó, fins a l'any 1960. L’al-
calde de Gandesa, Carles Luz, va explicar
que la rehabilitació del Palau del Castellà
forma part del Pla director per a la recu-
peració de la memòria històrica del mu-
nicipi. L’edifici serà ara un espai cultural
polivalent. Les futures fases de rehabili-
tació seran la façana i l’entorn, segons va
avançar Luz. C.B.

Les empreses Gas Natural i
Alstom Wind, guanyadores del
concurs per construir parcs eò-
lics a la zona de desenvolupa-
ment prioritari ZDP VII, a la
Terra Alta, han mostrat el seu
interès per executar el projecte.
Els tràmits administratius ja
s'han iniciat i, en concret, es
construiran tres parcs eòlics de
30 MW cadascun amb deu ae-
rogeneradors entre els termes
de Batea, Vilalba dels Arcs i la
Pobla de Massaluca. Durant
una reunió a Tortosa, el secre-
tari d'Empresa i Competitivitat,
Pere Torres, ha mostrat la seua
satisfacció per l'interès dels
promotors a tirar endavant el
projecte, després d'anys d'atu-
rada per la desaparició i re-
baixa de les primes estatals de
les energies renovables. 
Fa anys que a Catalunya no
s'impulsaven nous parcs eòlics.
De fet, la de la Terra Alta és l’ú-
nica ZDP de Catalunya que
prosperarà després que, en els

darrers mesos, la resta d'em-
preses guanyadores del con-
curs per fer parcs eòlics hagin
renunciat a executar-los. Se-
gons Torres, les condicions en
les que es va fer la divisió de les
ZDP fa cinc anys no són les ma-
teixes que ara, on les retribu-
cions de l'administració estatal
han deixat d'existir. "És una
bona notícia el desenvolupa-

ment d'aquests tres parcs per-
què demostra que malgrat el
canvi de model i de règim retri-
butiu hi ha la possibilitat d'im-
pulsar energia eòlica sense
haver de dependre de les pri-
mes", ha manifestat.
Els tres parcs, de 90 MW en
total, ja s'han començat a trami-
tar i es desenvoluparan a cavall
dels termes municipals de Vi-

lalba dels Arcs, Batea i la Pobla
de Massaluca. En concret es
tracta dels parcs de Tres Terme,
Punta Redona i Los Barrancs.
Tot i que la Generalitat no ha
volgut concretar terminis de la
seva execució, Torres ha assegu-
rat que seran el més àgils pos-
sibles. De fet, la Comissió
d’Urbanisme ja ha aprovat els
plans especials necessaris. 

ENERGIA

Només a la Terra Alta es
construiran nous parcs eòlics
Gas Natural i Alstom Wind inicien tràmits

per desenvolupar la ZDP VII a la comarca
Els tres parcs tindran 30 MW cadascun i es

faran als termes de Batea, Vilalba i la Pobla

ENSENYAMENT

L’escola de Prat de Compte
té garantida la seva continuï-
tat, després que les mesures
de l’Ajuntament hagin donat
el seu fruit. El consistori va
redactar un cens de cases
disponibles per llogar i va fa-
cilitar la possibilitat de tro-
bar feina i habitatge a
aquelles famílies amb fills
que estiguin interessades en
instal·lar-se al poble. Tot ple-
gat, amb l’objectiu d’evitar el
tancament de l’escola, que
ha passat de tenir una previ-
sió de tres alumnes a, final-
ment, ser 12 els alumnes que
s’han matriculat per al curs
2015-2016. En declaracions a
Canal 21 Ebre, l’alcalde de
Prat de Comte, Joan Josep
Malràs, ha celebrat “l’efecte
rebot” que ha provocat la

crida perquè noves famílies
amb nens acudissin a viure i
treballar al poble. Malràs ha
explicat que alguns veïns
que portaven als nens a es-
tudiar a Gandesa o Tortosa
han decidit preinscriure els
petits al col·legi del poble.
L’increment també recau en
l’arribada al poble de dues
famílies. La primera, s’enca-
rega de la gestió de l’aberg, i
l’altra de comercialitzar el
reconegut aiguardent local
L’esperit de Comte. Amb tot,
l’alcalde ha valorat positiva-
ment l’augment d’alumnes a
l’escola i ha anunciat que,
possiblement, s’incremen-
tarà un professor a mitja jor-
nada. Davant de l’elevat
nombre de peticions, l’Ajun-
tament va demanar ajuda a
la Diputació per establir uns
criteris de selecció  dels can-
didats més idonis. S.A.

Prat de Comte
garanteix la 
continuïtat de
l’escola

Gustau Moreno
BATEA

Imatge d’arxiu d’un parc eòlic de la Terra Alta // FOTO: ACN.

Hi ha 12 
alumnes per al nou
curs i potser un
professor més a
mitja jornada

Nous panells interpretatius a l’àrea de la Franqueta

El Parc Natural dels Ports ha es-
trenat nous panells interpreta-
tius a l’àrea de lleure de la
Franqueta, situada al terme mu-
nicipal d'Horta de Sant Joan. Els
plafons faciliten informació
sobre el bosquet de xops que
envolta l’àrea i el sistema de
poda d’alçada que s’hi va apli-

car el 2007, a través de textos, fo-
tografies i il·lustracions.
L’alcalde d’Horta de Sant Joan,
Joaquim Ferràs, ha destacat la
importància d’explicar la inter-
venció que es va realitzar a la
poda de xops per evitar la cai-
guda de branques damunt l’es-
pai de lleure. La intervenció es
va realitzar a través d’una tèc-
nica innovadora al territori que
imita els processos naturals de
caiguda de les branques. Amb

això, es va aconseguir allargar la
vitalitat i estabilitat de l’arbre,
conservar els punts de nidifica-
ció i mantenir les estructures de
gran valor ecològic. El darrer
pas d’aquesta actuació és la ins-
tal·lació d’aquests faristols in-
terpretatius. Uns panells que,
segons Ferràs, han de permetre
a la vegada convertir la Fran-
queta en un espai d’educació i
respecte a la natura.
En la mateixa línia s’ha pronun-

ciat l’alcalde de Prat de Comte i
president del Parc Natural dels
Ports, Joan Josep Malràs, qui ha
destacat la importància que la
Franqueta es converteixi en un
lloc d’aprenentatge per a tots
els seus visitants.
L’àrea de la Franqueta és un
dels espais de lleure més conco-
rreguts del Parc, molt conegut
entre els visitants i amb una im-
portant funció social per a la
gent dels pobles del voltant. 

Sílvia Alarcón
HORTA DE SANT JOAN
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

RECURS ESTATAL A L’IMPOST NUCLEAR
EL PRESIDENT de la Mesa d’Alcaldes
de l’Energia de Catalunya i alcalde de Ti-
vissa, Jordi Jardí, ha valorat negativament
la presentació del recurs d’inconstitucio-
nalitat del govern de l’Estat, que ha sus-
pès durant cinc mesos el nou impost
nuclear aprovat pel Parlament de Cata-
lunya. Es tracta d’un impost que suposa-
ria el pagament d’uns 15 milions d’euros
per cadascuna de les plantes, les dues

d’Ascó i la de Vandellós. Jardí ha explicat
que aquest recurs “no l’ha agafat per sor-
presa”, perquè “l’Estat espanyol sempre
pren iniciatives contra les mesures que
des de Catalunya es fomenten per millo-
rar les finances públiques”. Tot i això,
Jardí s’ha mostrat esperançat perquè el
recurs no prosperi, i perquè finalment el
10%  de l’impost puga arribar als ajunta-
ments de les zones nuclears. S.A.

L’Ajuntament de Riba-roja d’E-
bre executarà a finals d’estiu la
reforma interior del pavelló
municipal, després que la Di-
recció General d’Esports de la
Generalitat li h concedit una
subvenció d’11.500 euros. En
conjunt, l’actuació està valo-
rada en 16.000 euros, i la dife-
rència serà assumida a càrrec
del pressupost municipal. La
previsió del consistori és  fer un
tractament antioxidant a l’es-
tructura de l’equipament i
també treballs de pintura a tot
l’interior del pavelló, tant a les
parets com a la graderia. A més,
s’obriran unes finestres de ven-
tilació a les parets laterals, tre-
balls que seran assumits per la
brigada municipal. Les obres
començaran a mitjans de se-
tembre i han d’estar enllestides
abans del 2 de novembre.
L’actuació forma part del pla de
millora integral de les instal·la-
cions esportives del municipi.
Així, l’any passat es va invertir
per solucionar les goteres que
afectaven el pavelló, imperme-
abilitzant el sostre. També es

van construir unes noves dut-
xes al vestuari del poliesportiu,
es van millorar els accessos a la
zona i ara s’ha enllestit el tancat
de la zona de les pistes de
pàdel. A més, a l’abril es va ubi-
car a la paret del pavelló un
dels dos desfibril·ladors del
municipi per atendre aturades
cardíaques. Les properes millo-
res seran substituir el terra dels
vestuaris per un paviment anti-
lliscant i instal·lar una nova
tanca a la paret que dóna al ca-
rrer Sant Agustí, propera a la
terrassa del bar restaurant.  

Riba-roja d’Ebre enllestirà a la tardor
la reforma del pavelló municipal

ALFARA DE CARLES

Les obres han de començar al setembre i
han d’estar enllestides el 2 de novembre

L’actuació forma part del pla de millora
integral de les instal·lacions esportives

Una imatge de l’interior del pavelló poliesportiu de Riba-roja d’Ebre. // FOTO: AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE.

Gustau Moreno
RIBA-ROJA D’EBRE

   Cellers Torres llençarà al
mercat 'Escaleras de Empe-
drado', el primer vi produït
a Xile en un sòl que imita els
conreus del Priorat, amb te-
rrasses de pedra pissarra. És
un producte d'edició limi-
tada, elaborat exclusivament
amb varietat pinot noir de la
collita del 2012. Se n'han
produït 2.400 ampolles i ca-
dascuna té un preu de 100
euros, amb la previsió que
surtin al mercat al novem-
bre, tot i que bona part ja
s’han venut prèviament. La
comercialització d'aquest vi
xilè culmina un projecte que
Torres va començar fa vint
anys amb la intenció d'ela-
borar un vi de "molt alta
gamma i gran personalitat",
segons apunten fonts de
l'empresa. En tot aquest
temps s'hi han invertit qua-
tre milions de dòlars.
El projecte per elaborar un
vi inspirat en els grans ne-
gres del Priorat o el Douro
va néixer el 1995, i l'any 2001
la família Torres va comprar
gairebé 370 hectàrees al
Valle de Empedrado, a uns
400 quilòmetres de Santiago
de Xile en direcció sud. D'a-
questes, 25 es van destinar a
plantar vinya en terrasses,
que comencen als 250 me-
tres d'altitud i arriben fins
els 500. En un inici, Torres hi
va conrear varietats de raïm
pròpies del Priorat però el
clima era massa fred i impe-
dia la maduració, de manera
que finalment es va optar
pel conreu de pinot noir.L'e-
laboració del vi 'Escaleras de
Empedraro' s'ha endarrerit
deu anys respecte les previ-
sions inicials a causa del
clima extrem i de l'impacte
de la fauna. Segons explica
la companyia, la vinya s'ha
vist afectada per les cons-
tants gelades i pels ocells,
que van provocar la pèrdua
de tres collites.  ACN.

ECONOMIA

Torres imita el
sòl del Priorat
a Xile per fer
un vi exclusiu

La Zona Líquida de Riba-roja, seu
del projecte pilot Pandorahub

Riba-roja d’Ebre ha acollit
durant 10 dies el projecte
Pandorahub, una iniciativa
pilot pensada per impulsar
l’emprenedoria i la formació
lligada a la voluntat de reac-
tivar zones rurals. De fet,
Riba-roja d’Ebre és una po-
blació pionera al país en pro-
moure el ‘coworking’ rural,

gràcies al seu espai Zona Lí-
quida. El programa ha inclòs
diversos cursos sobre empre-
nedoria i millora de les capa-
citats laborals. Altres ítems
d’aquest programa són la
lluita contra l’estrès i contin-
guts relacionats amb el món
de l’empresa i la vida soste-
nible i plena. 
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

CONTRA EL MOSQUIT TIGRE
ELS MUNICIPIS de Benicarló i Vinaròs
han decidit unir esforços per actuar con-
juntament en la lluita contra el mosquit
tigre. Els regidors de Medi Ambient de les
dues poblacions han demanat més impli-
cació a la Diputació de Castelló, així com
la col·laboració dels veïns a l’hora de rea-
litzar els tractaments oportuns. Ximo
Bueno i Jordi Moliner van explicar les con-

clusions de la reunió en què un total de 13
ajuntaments de la província de Castelló
van abordar la problemàtica de la plaga
del mosquit tigre, que sobretot afecta la
zona litoral. Així, tots els municipis van
acordar que reclamarien a la Diputació la
seua actuació en grans extensions d’aigua
estancada, marjals i barrancs, espais aban-
donats i focus de les plagues. G.M.

La població de Morella va ser
l’escenari, el passat 30 de juliol,
d’una reunió històrica, amb més
de 30 autoritats dels municipis
que travessa la carretera N-232
tot configurant l’eix Alcanyís-

Morella-Vinaròs. La trobada va
servir per signar l’anomenat
Acord de Morella per l’N-232 i
l’A-68, i també per crear una de-
legació per concretar una reunió
amb el Ministeri de Foment i exi-
gir partides pressupostàries en
els pressupostos generals de
l’Estat per al 2016. A la reunió
van assistir-hi alcaldes, diputats

i diputades del Congrés per les
demarcacions de Castelló i Terol,
senadors i senadores dels dos te-
rritoris i els directors generals de
les conselleries de Territori de la
Comunitat Valenciana i d’Aragó,
a més dels presidents d’organis-
mes supramunicipals.
De fet, l’alcalde de Morella, el so-
cialista Rhamsés Ripollés, va

destacar la unitat de gairebé
totes les administracions dels
dos territoris per exigir al govern
de l’Estat la millora urgent de
l’N-232. Segons Ripollés, aquesta
carretera és una infraestructura
molt important per frenar el des-
poblament de les comarques de
Terol i de l’interior de Castelló.
“És l’únic eix vertebrador de les

nostres poblacions i la via d’ac-
cés als centres hospitalaris de re-
ferència, a Alcanyís i Vinaròs, i és
fonamental per al turisme, la in-
dústria i el comerç”, va dir l’al-
calde de Morella. Actualment,
encara hi ha tres trams pendents
de millora a l’N-232, el de Ràfels-
Mont-roig, el de Morella Sud-la
Torreta, i el del Port de Querol. 

El Ministeri d'Indústria ha con-
firmat que s'han encarregat nous
estudis per saber si la plataforma
Castor es pot tornar a explotar o
si s'ha de desmantellar. El minis-
tre Soria, a través d'una pregunta
de la diputada de Convergència
al Congrés dels Diputats, Lour-
des Ciuró, ha admès per escrit el
que ja va explicar a finals de juny
el president d'Enagás. En con-
cret, el prestigiós Institut Tecno-
lògic de Massachusetts (MIT), als
Estats Units, està elaborant un
informe que determinarà el futur
del magatzem de gas submarí
construït per Escal UGS davant
la costa de Vinaròs. 
Però l’organització ecologista
Greenpeace ja ha advertit que
tornar a posar en marxar el pro-
jecte Castor reactivarà "amb tota
seguretat" la sismicitat de la
zona, tenint en compte que les
"condicions geotècniques de
l'emplaçament no han canviat".
En aquest sentit, Greenpeace ha
denunciat l'interès del govern
espanyol de "no desmantellar" el

Castor, quan encarrega nous es-
tudis per determinar si la planta
es pot tornar a explotar. L’orga-
nització ecologista creu que és
un "nou despropòsit" del minis-
tre Soria. Segons Julio Barea, res-
ponsable de la campanya de
Greenpeace a Espanya, és evi-
dent que està preocupat per l'as-
sumpte del Castor, ja que només
queden tres mesos per a les elec-
cions, i el cas del magatzem és
“un altre estrepitós fracàs de la
seva política energètica”.
L'encàrrec d'estudis per deter-
minar el futur de la planta ja els
va detallar el president d'Enagàs,
Antoni Llardén, a finals de juny
en una entrevista a Catalunya
Ràdio. Llardén va assegurar que
el MIT està elaborant l'informe
que determinarà si el Castor es
pot tornar a explotar o s'ha de
desmantellar, i que estarà enlles-
tit en poc més d'un any. De fet,
s'espera que aquest informe
pugui resoldre què es va fer ma-
lament al Castor en el moment
d'injectar el gas matalàs.
Per la seua banda, el PP de Cas-
telló va negar un canvi de criteri
del govern de l’Estat sobre el
futur del projecte Castor. Els po-

pulars també han recordat que el
magatzem va ser impulsat pel
govern socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero l’any 2006, i
que va ser el govern del PSOE el
que va fixar la compensació a
l’empresa, si el projecte no tirava

endavant. De fet, la petroliera ca-
nadenca Dundee Energy, un dels
socis de la constructora ACS en
el projecte Castor, ha decidit por-
tar l’empresa de Florentino Pérez
als tribunals per repartir-se els
1.350 milions d’euros de la in-

demnització.  Una disputa a la
Cambra Internacional de Co-
merç que va més enllà d’un sim-
ple litigi entre empreses, ja que
la compensació a ACS anirà a cà-
rrec dels consumidors de gas du-
rant els propers 30 anys.  

Greenpeace adverteix Indústria del
‘risc sísmic’ de reactivar el Castor
Soria reconeix que han encarregat nous informes per 

decidir si el dipòsit de gas es pot posar en funcionament
El PP de Castelló nega un canvi de criteri del govern,

mentre ACS potser haurà de compartir la indemnització

MÓRA LA NOVA

Gustau Moreno / ACN
VINARÒS

El ministre Soria, durant una visita a la planta marina del projecte Castor. / Foto: ACN.

L’Acord de Morella exigeix la millora de l’N-232 i l’A-68
INFRAESTRUCTURES

Gustau Moreno
MORELLA
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La programació del Teatre Au-
ditori Felip Pedrell de Tortosa
per a la propera temporada de
tardor-hivern tindrà un marcat
accent musical. Així ho va des-
tacar la regidora de Cultura,
Dolors Queralt, durant la pre-
sentació d’una programació
que incorpora dos plats forts
teatrals. D’una banda, ‘Idiota’,
l'obra de Jordi Casanovas que
interpretaran Anna Sahun i
Ramon Madaula (23 d’octubre);
i per l'altra, l'adaptació d'un
clàssic del teatre català, ‘Terra
Baixa’, d'Àngel Guimerà, amb
Lluís Homar interpretant tots
els papers de l'obra en un
muntatge dirigit per Pau Miró.
‘Terra Baixa’ sempre ha estat
una referència per a Lluís
Homar, que va decidir ser actor
després de fer l’obra de Gui-
merà als 16 anys. A més, un
moment molt recordat de la
seua trajectòria l’hem de situar
al 1990, com a protagonista de
la mítica posada en escena de
Fabià Puigserver. Ara Homar
assumeix els papers de l’obra,
sol a l’escenari: ja no tan sols
l’ingenu Manelic, que baixa de
la terra alta al fangar de les pas-
sions humanes més turbulen-
tes, sinó també la Marta i fins i
tot l’amo Sebastià, és a dir, la
Caputxeta i el Llop alhora. Així,
Pau Miró  concentra en un
actor la universalitat del clàssic
català. ‘Terra Baixa’ és una de
les obres més conegudes de
Guimerà, i es dóna la circums-
tància que la versió en català es
va estrenar el 8 de febrer del
1897 al Teatre Principal de Tor-
tosa. La representació de ‘Terra
Baixa’ al Felip Pedrell serà el
proper 18 de desembre, a partir
de les 22 hores. 
De la mateixa manera, la regi-
dora de Cultura també va des-

tacar la master-class que l'actor
Joan Pera portarà a Tortosa, ‘Fer
riure és un art’. Serà el 27 de
novembre, a partir de les 22
hores. L’espectacle vol celebrar
els 50 anys de professió de Joan
Pera amb una masterclass
sobre l'art de fer riure, i inten-
tar donar resposta a les pre-
guntes que tot comediant es fa
quan s'enfronta sol davant del
seu públic. Amb la seua comi-
citat habitual i dirigit per Martí
Torras, Joan Pera revelarà al-
guns dels seus trucs actorals, i
desmuntarà algunes de les
tesis escrites sobre l'humor. 
En l'apartat musical, Queralt va
remarcar el concert d'Artur
Gaya, Paco Prieto i Kike Pellicer
en homenatge al cantautor va-
lencià Ovidi Montllor en el 20è
aniversari de la seva mort. Junts
el recordaran sense nostàlgia, i

amb la certesa que “estem da-
vant d’una figura i un repertori
més necessaris que mai”. El
concert tindrà com a invitada
especial la Banda Municipal de
Música de Tortosa, dirigida pel
mestre Juanjo Grau. Això serà
el 25 de setembre, a partir de
les 22 hores. A banda, Gaya, ja
amb els Quicos, també portarà
a l’escenari del Felip Pedrell un
clàssic imprescindible de les
dates nadalenques, amb el seu
‘Lo Misteri de Nadal’. Enguany
serà el mateix 25 de desembre,
a partir de les 20 hores.
Una altra proposta musical és
‘Flok!’, un espectacle familiar
per a descobrir la música folk i
d'autor. Serà el 20 de setembre,
a partir de les 12 hores. Un
viatge a través de la música folk
i la música d'autor per desco-
brir nous sons, melodies i pas-

sar-ho bé en família, a partir
dels dos anys. Finalment, l'o-
ferta de teatre familiar es com-
pleta amb les propostes per als
més petits, en aquesta ocasió
‘Gisela y el libro mágico’, amb
la presència dalt de l'escenari
de les populars Gisela i Elsa
Anka, el 17 d’octubre; i amb
‘Les princeses també es tiren
pets’, el 22 de novembre.
Per la seua banda, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va voler re-
marcar les millores que l'Ajun-
tament ha implementat al
Teatre Auditori Felip Pedrell en
el seu apartat més tècnic, com
el sistema d'audio, la il·lumina-
ció, i la motorització de les ba-
rres mòbils de l'escenari. Bel
també es va mostrar molt satis-
fet de l'augment en el percen-
tatge d'autofinanciació del
Teatre Auditori. 

El proper 18 de desembre, Lluís Homar interpretarà al Teatre Auditori Felip Pedrell tots els
papers de l’obra immortal d’Àngel Guimerà, que va estrenar-se en català a Tortosa l’any 1897

CULTURA

C
PATRIMONI CULTURAL I IMMATERIAL

Torna ‘Terra Baixa’
ESCENA

L’INVENTARI del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Terres de l’Ebre (IP-
CITE) ha estrenat web, un pas important
per donar a conèixer a la societat l’im-
mens patrimoni cultural immaterial de
del territori. A més del portal Ipcite.cat,
també tenen a punt perfils propis a les
diverses xarxes socials, des d’on s’anirà
informant de les activitats i avanços de
l’inventari. La voluntat és també docu-

mentar amb audiovisuals i fotografies
de qualitat algunes d’aquestes manifes-
tacions més arrelades i desconegudes
del atrimoni cultural immaterial. El pro-
jecte està vinculat a la Reserva de la
Biosfera de les Terres de l’Ebre, decla-
rada per la Unesco el 2013, ja que el pa-
trimoni cultural immaterial va lligat al
patrimoni natural i a la relació de les
persones amb el seu entorn. G.M.

Imatge promocional de ‘Terra Baixa’. // CEDIDA

ANTONIO MACHADO va
va morir a Cotllioure el 22
de febrer del 1939. Feia un
mes que hi havia arribat re-
fugiant-se d’una Espanya
que sucumbia en les últimes
alenades de la guerra civil.
Fugia en veure l'adveniment
d'aquells que quan es dig-
nen a usar el cap és per em-
bestir. Sembla que el propi
poeta havia augurat que les
seves restes descansarien en
terra estrangera quan es re-
passen els versos de ‘Prover-
bios y Cantares’, on diu que
el poeta morí lluny de la llar
i el cobreix la pols d’un país
veí. Potser, simplement, és
que resultava habitual l'exili
dels intel.lectuals de l'Es-
panya que resa i badalla.

SIGUI COM SIGUI, el petit
cementiri de Cotllioure acull
la tomba de Machado i de la
seva mare, morta pocs dies
després que el fill. La pobla-
ció, petita, lluminosa i arre-
cerada vora el mar rep
milers de turistes i molts,
principalment els espanyols,
passen pel petit cementiri
que es troba al mig del
poble i visiten el lloc on des-
cansa el poeta. Allà s'hi tro-
ben cartes i missatges dels
qui volen retre un darrer ho-
menatge al mestre, alguna
rosa collida potser de l'hort
de Ronsard i una o dues
banderes tricolors sempre
l'acompanyen i poques són
les estones en què es pot ex-
perimentar la soledat pròpia
del cementiri. Són molts els
que van a veure'l i li deixen
missatges, però seria millor
que també se n'emportessin
algun. 

Els dies blaus i
el sol de la 
infància

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS
Gustau Moreno
TORTOSA
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PER L’AMPLIACIÓ i l’ús que el terme
Maestrazgo ha adquirit a l’Aragó i pel des-
dibuixament del terme ‘Maestrat’ que al-
tres denominacions turístiques com ara
Costa de Azahar han suposat, avui la con-
sistència referencial del terme ‘Maestrat’
resulta com a poc confusa fins i tot per a la
majoria dels habitants del seu territori his-
tòric. A més de la pseudolegitimació que va
fer la Mancomunidad Turística del Maes-
trazgo franquista hi ha algunes altres cau-
ses que contribueixen a distorsionar la
qüestió.

DESPRÉS de més de 30 anys d’escola va-
lenciana és com si aquest tema, com tants
altres de la Història pròpia, no hagués for-
mat mai part dels continguts a aprendre, al-
menys als establiments educatius dels
pobles que en formen part. L’esbós d’orde-
nació de 1987, que és el que al final ha re-
sultat operatiu quan la Generalitat ha
hagut de pensar estratègies d’articulació te-
rritorial, deixa fora de l’Alt Maestrat alguns
pobles que fins i tot incorporen el nom en
el seu topònim oficial (Vistabella i Atzeneta)
i n’inclou d’altres que no hi han pertangut
mai (Vilafranca). Per acabar-ho d’embolicar,
en aquest darrer cas, la Gran Enciclopèdia
Catalana opta pel topònim ‘Vilafranca del
Maestrat’, sense més base que l’informe de
1987, i proporciona com a formes secundà-
ries ‘Vilafranca del Sit’ i ‘Vilafranca del Saït’,
traducció de Villafranca del Cid, que també
respon a una mistificació. I això que el to-
pònim oficial ja fa anys que és Vilafranca, i

prou. La mateixa estratègia d’articulació te-
rritorial dissenyada per l’anterior adminis-
tració de la Generalitat, que hem esmentat,
situa el Baix Maestrat amb Els Ports en una
mateixa àrea funcional i inclou l’Alt Maes-
trat en l’àrea funcional de Castelló. Podria
resultar molt innovador si no fos que curio-
sament aquesta delimitació talla amb molt
poc marge de diferència exactament pels lí-
mits de les diòcesis de Tortosa i Castelló-So-
gorb, establits durant la dictadura... 

EN AQUEST PANORAMA, en què la co-
marcalització del mandat estatutari és lletra
morta, les administracions han anat fent la
seua segons els ha convingut. Com es de-
dueix de l’establiment de les àrees funcio-
nals de 2010 per part de la Generalitat, el
criteri general emprat fa únicament refe-
rència a la planificació del desenvolupa-
ment hipotètic del territori en atenció a les
infraestructures de comunicació, sobretot
pensant que potser un dia existirà un eix
mediterrani ferroviari i l’autovia A-7 serà
una realitat. Això pel que fa a l’àrea estricta
d’Els Ports-Maestrat. Ah sí, me n’oblidava:
també hi ha la il·lusió d’una A-68 que subs-
tituïsca l’N-232. En fi, per projectes que siga. 

QUANT a la Diputació de Castelló, el ca-
ràcter plenipotenciari d’aquesta adminis-
tració pròpia d’un estat centralista, apte per
a l’exercici d’un poder caciquil, tal com de-
mostra la Història, és evident que si algun
interès té en relació a la comarcalització
consisteix a ofegar la idea per terra, mar i

aire. És així que la tesi primigènia de la
dreta valenciana que la Generalitat no fos
més que una oficina administrativa i les di-
putacions provincials, més fàcils de contro-
lar pel mecanisme de l’elecció indirecta
dels seus representants polítics, s’ha vist en
els darrers temps gairebé convertida en re-
alitat. La Diputació de Castelló en concret
fins i tot fa una campanya de recollida de
joguines per Nadal… No hi fa res que
també siga l’administració que recapta dels
impostos municipals. Només és un detall
que dóna compte del poder que té. El cas
és que aquella tesi de la Transició ha quedat
ben solidificada i ara caldrà veure de quina
manera els canvis polítics a la Generalitat
hi poden incidir. En qualsevol cas, totes
aquestes circumstàncies alimenten una po-
lítica que, en el reconeixement d’una regió
o altra anomenada Maestrat, no hi tenen el
més mínim interès. Si de cas, pot des-
criure’s la trajectòria erràtica de la Diputa-
ció i de la Generalitat al llarg del temps en
relació a com han designat el territori a
efectes turístics. Veníem de la Mancomuni-
dad Turística del Maestrazgo i la Costa de
Azahar i hem passat per la Mediterrània
dels anys 80 i primers 90, el Castellón inte-
rior i el Castellón Mediterráneo actual, que
tant recorda aquell diari capitalí. 

MENTRESTANT, la realitat social dels po-
bles ha fet la seua via. Alguns municipis
han mancomunat alguns serveis i aquestes
mancomunitats algun nom havien de tin-
dre. Per exemple la Mancomunitat del Baix

Maestrat. El temps ha generat una cons-
cienciació de pertinença diferencial que
l’acció homogeneïtzadora provincial, ben
intensa darrerament, no ha contrarestat.
Deu ser perquè és difícil anar contra la re-
alitat. I això sense que els polítics locals, te-
òricament els més interessats a
promoure-ho, no hagen passat de les pro-
clamacions retòriques a l’hora de posar en
marxa la idea, que, recordem-ho, correspon
a un mandat estatutari. “Hem de fer co-
marca” és una frase que pot quedar molt
bé en esdeveniments festius, que tenen una
transcendència cultural i identitària inequí-
voca, cosa que també ve del franquisme.
Alhora, la frase també serveix per tapar
l’expedient i fins a l’any que ve.

TORNEM al començament. El Maestrat
històric podria considerar-se una regió va-
lenciana d’una remarcable personalitat di-
ferencial. Tan sols el fet que la denominació
del territori original haja estat adoptada per
territoris veïns ja demostra aquest fet. Això
podria ser així si les mistificacions històri-
ques, la despersonalització i l’abandona-
ment que hi ha exercit el centralisme al
llarg del temps no l’haguessen fet un terri-
tori esvaït, de contorns inexactes, confusos
intencionadament o no. I això no obstant
les potencialitats intactes d’aquesta perso-
nalitat diferencial i la dinamització d’a-
questa consciència popular dels seus
habitants són actius que tenen, si més no
en el terreny cultural, un recorregut per ex-
plorar. Per descobrir.  

Maestrat històric II
ILERCAVÒNIA    VICENT SANZ. Escriptor

SEGURAMENT molts de vosaltres
haureu vist als telenotícies, aquest
estiu, el rescat d’un antic vaixell suec,
al mar Bàltic. El cor em va fer un bot
en veure que de l’aigua en sortia un
mascaró, i vaig veure-hi la viva imatge
de la Cucafera. Cap de cocodril, ratlles
al morro, boca oberta, orelles de lleó…
la Cucafera! Però dels mars suecs, ves
per on. 

AIXÍ QUE EMOCIONAT per la gran
descoberta i amb la proximitat de les
festes de la Cinta, m’he decidit a es-
criure aquest article sobre la Cuca-
fera. Segurament a molts dels lectors
els sonarà el que escric, doncs parteix
de la glossa ‘L’entremaliada Cuca-
fera’, obra de Secundino Sabaté i
també de l’’Ars Magna Cucaferae’ de
Maso Forteza. 

LA CUCAFERA és un element del
bestiari de la ciutat de Tortosa. Forma
part del seguici festiu, apareix tradi-
cionalment per Corpus i acompanyant
a la Mare de Déu de la Cinta per fes-
tes majors. Ara té una filla i un marit,
però d’això en farà un segle i escaig,
ja que abans estava sola. És de la fa-
mília dels dracs, però d’un gènere a
part, doncs la majoria són com les

serps, amb les escates cap al darrera.
En canvi, la Cucafera les té ordenades
des del mig del llom cap a ambdós
bandes, igual que les tortugues.

DIU LA TRADICIÓ ORAL que uns
pescadors de Tortosa es van trobar
amb una tortuga marina, extraviada
de l’Oceà Atlàntic, que havia quedat
embarrancada a la desembocadura
del riu Ebre. La capturen per ensen-
yar-la a la gent, com una raresa de te-
rres enllà, però la criatura malferida
mor. Els pescadors, consternats amb
la pèrdua , en construixen una rèplica
amb els mitjans que tenen més
a mà, les desfetes d’embarca-
cions i barques en desús.
D’aquesta rèplica de la tor-
tuga marina avui dia en
diem Cucafera.

DELS SEUS TRETS ORIGI-
NALS ben poc ha canviat amb el
pas dels segles, doncs llevat el canvi
de dur-la a les espatlles a ser empesa
per rodetes, conserva totes les carac-
terístiques de la primera Cucafera.
S’utilitzà per al cos un bot vell que,
posat panxa per amunt, feia a la ve-
gada de cos de la fera i a més els pes-
cadors podien posar-s’hi a dins. La

closca empetxinada la feren
amb una vela, pintada per a l’o-
casió. I el cap? Doncs com a
l’encapçalament d’aquest arti-
cle, n’aprofiten un d’un vaixell
, així que el primer cap era un
mascaró. Era un monstre que
s’hi assemblava, i amb pocs
retocs i la pintura refres-
cada, ja tenen la Cu-
cafera.

AVUI DIA, per
bé que la Cucafera

ha canviat no sabem
quantes vegades al llarg d’aquests
més de 800 anys, continua sent una
gran forma de bot o barca, un oval
molt allargat, més estret de davant i
més aixafat de darrera. La closca en-
cara és de tela pintada. I el cap, una
mica anterior a la Guerra Civil però 

La Cucafera sueca (Kücafera)
CULTURA POPULAR    JOAN INIESTA. Director del taller d’imatgeria popular Calaix de Sastre

ben similar a l’anterior, conserva molt
bé les característiques de l’escultura
popular de l’època medieval. Perquè
no em direu que aquest mascaró d’un
vaixell suec, el Gribshunden, que
s’enfonsà el 1495 no és ben igual a la
Cucafera de Tortosa!

QUI SAP SI EL MASCARÓ que fou la
primera Cucafera pervenia de Suècia
o era obra d’un mestre d’aixa local. El
fet és que ara la nostra fera té una co-
sina a l’altra banda d’Europa.  
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US RECOMANEM
FESTA DE LA SEGA DE L’ARRÒS A DELTEBRE

Diumenge, 13 de setembre 

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 

Masdenverge
‘Qui són, qui som? Masden-
verge en Blanc i Negre’
Fins el 27 de setembre
Lloc: Centre d’Interpretació Viure al
Poble

La Galera
‘Natura’, de Josep Bahima
Fins el 27 de setembre
Lloc: Centre d’interpretació de la
Terrissa

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

Nova edició de la Festa de la Sega de Deltebre, que mostra
com es segava antigament l'arròs al delta de l'Ebre.
També hi haurà un mercadet de productes autòctons i d’ob-
jectes típics, l’actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, l’actuació de la colla sardanista i de jotes de Del-
tebre, dinar popular i concurs de cant de jota improvisada.
Lloc: Barraques de Salvador.

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

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

Terra Alta

VII Jornades
Gastronòmiques del
Corder de la Terra Alta
Del 18 de setembre al 25 d’octubre

Setena edició de les Jornades Gastronòmiques del Corder
de la Terra Alta, amb més d'un mes per degustar els menús
especials que 16 restaurants de la comarca han preparat
amb la carn de corder com a base principal del plat, a més
d'altres productes agroalimentaris de qualitat produïts a la
Terra Alta, com ara el vi i l'oli, tots dos emparats per les res-
pectives denominacions d'origen. També es comptarà amb
la participació de set carnisseries de la comarca promocio-
nant la carn del corder.

Activitats guiades

Exposicions

Tivissa
Senderisme nocturn per les
muntanyes de Tivissa
Dissabte, 12 de setembre
Horari: de 18:30 h. a 24 h.
Distància: 10 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Arnes
La vall de l’Estrets
Dissabte, 19 de setembre
Distància: 12 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Arnes
Les Valls i el riu Algars
Diumenge, 20 de setembre
Distància: 12 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Horta de Sant Joan
Les Muntanyoles i el cim de
l’Espina
Dissabte, 26 de setembre
Horari: de 9 h. a 17:30 h.
Distància: 20 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Cursos

Poblenou del Delta
Curs de ceràmica, a càrrec
de Teresa-Marta Batalla
Vidal

4, 5 i 6 de setembre 

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

Menjar i beureMúsica

Godall
Vilars mil·lenaris musicats
Dissabte, 12 de setembre
Hora: 19 h.
Lloc: Pou de les Piques

Masdenverge
Música: el llenguatge del
Montsià
Dissabte, 19 de setembre
Hora: 12 h.
Lloc: Basses de la Foia

Benifallet
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries
Dissabte, 26 de setembre
Hora: 24 h.
Lloc: Antiga estació

Tortosa
Els Amics de les Arts + El
Mafio
Divendres, 4 de setembre
Hora: 24 h.
Lloc: Parc Teodor González

Tortosa
Gertrudis + Los Gitanets i el
Paiet Mauri
Diumenge, 6 de setembre
Hora: 23 h.
Lloc: Parc Teodor González

La Ràpita
XXè Festival de Guitarra amb
Panebianco & Del Monaco
Dimarts, 8 de setembre
Hora: 22,30 h.
Lloc: Plaça del Cóc

Amposta
Companyia Elèctrica Dharma
+ Mano’s Rock
Dissabte, 12 de setembre
Lloc: Pavelló Firal
Més informació:
www.ladharma.com
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“El meu joc pre-
ferit són les bit-
lles.  Jo sempre
participo als dife-
rents campionats
que s’hi fan a
Móra d’Ebre. Es fan tirades amb
tres bitllots i hi ha categories.”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA LLUÍS VIÑAS : ELS JOCS TRADICIONALS

L’ESCOLA LLUÍS VIÑAS I VIÑOLES
de Móra d’Ebre és el centre educatiu es-
collit en aquesta pàgina de Cop d’Ull. Ac-
tualment l’escola compta amb prop de
370 alumnes d’educació infantil i primà-
ria. Aquest centre és el més antic de
totes les Terres de l’Ebre i ara es troba en
una fase d’ampliació. Ja s’han realitzat
les obres de la zona administrativa, de

professors i la biblioteca i es treballa en
una segona fase. En aquesta ocasió els
alumnes de 6è de primària ens parlen de
la importància de conservar els jocs tra-
dicionals i ens expliquen quins són els
seus preferits. Sens dubte, les bitlles són
el joc més popular entre els petits de
Móra d’Ebre. Però també, ens ensenyen
jocs com l’’aranya’ o la ‘gallineta cega’.

“Pau Serra
“El joc que m’agrada és el ‘pum’. Les nor-
mes consisteixen en ajupir-se quan diuen el
teu nom, i els del voltant han de dir ‘pum’.
Al dibuix he incorporat les càmeres de
Canal 21 que ens graven mentre juguem.”

“El meu joc pre-
ferit és l’’aranya’.
Un dels jugadors
se situa al mig i
la resta ha de
passar corrents

abans que l’’aranya’ els agafi. Molts
cops juguem a educació física.”

2 PINZELLADES

Pau Casado

Sandra Balea

“A mi m’agrada
jugar a la ‘galli-
neta cega’ per-
què és molt
divertit. Un juga-
dor ha d’esbrinar
qui són els demés amb els ulls ta-
pats. Jugo a l’hora del pati.”

“A mi m’agrada
jugar a les bitlles.
El joc consisteix
amb tirar tres
bitllots i s’ha d’a-
conseguir tirar

totes les bitlles. Per jugar bé s’ha de
tenir punteria i força perquè pesen
molt. Em va ensenyar el meu avi.”

Paula Garcia

Júlia Estivill

“He escollit el joc
‘fet i amagar’, que
juguem alguns a
l’hora del pati. Els
jocs tradicionals no
s’han de perdre ja
que fa molt temps que es juga.”

“El joc que he
elegit és el ‘mate’
ja que se’m dóna
força bé. Crec
que els jocs tra-
dicionals s’han

de conservar perquè es juga de fa
molt temps i han de passar de ge-
neració en generació.”

Raul Gasca

Pilar Garcia

“El meu joc pre-
ferit és la ‘xe-
rranca’. Consis-
teix en tirar una
pedra a un nú-
mero i anar a la
pota coixa. Alguns
cops pots caure, és normal!”

“Des de molt pe-
tits que a l’escola
juguem a
l’’aranya’. M’a-
grada molt i a
més, a mi se’m

dóna d’allò més bé!.” 

Clàudia Sarroca

Sergi Sánchez

“El joc que més
m’agrada és la
‘xerranca’ per-
què és un joc
molt tradicional i
des de petita hi
jugo molt. Crec
que és un joc divertit i entretingut.”

“Jo no he jugat
mai a la baldufa.
Però m’agrada la
idea de tenir una
baldufa i practi-
car.”

Ariadna Bilbé

Martina Olivan

“El meu joc pre-
ferit són les bit-
lles perquè
m’agrada tirar
els bitllots. El
meu iaio em va

ensenyar les normes del joc. ”

Martí Strino

“A mi m’agrada
el joc del ‘pi’. És
un joc que jugava
des de que era
petita amb les
meves amigues.

Es tracta de comptar fins a quinze i
la resta s’han d’amagar.”

Gofrane el Ghanmi

“El meu joc esco-
llit són les bitlles,
un joc popular
que practiquem
a l’escola molt
sovint. En un
campionat a Riba-roja d’Ebre vaig
quedar segon a nivell comarcal.
Estic molt content!”

Oussama Allali

“He elegit el joc
‘fet i amagar’, un
joc tradicional
que fa temps que
jugo. Es tracta de
comptar i la resta
s’han d’amagar.”

Hiba Belataris

“A mi m’agrada
molt el joc de la
petanca perquè
sempre jugo al
meu mas amb la
meva família.”

Carolina Pastor
“El meu joc pre-
ferit són les bit-
lles, un joc que a
juguem tots els
anys a l’escola i
que m’ho passo
molt bé.”

Daniel Sánchez
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E
ESPORTS

LA IL·LUSIÓ DE TORNAR A COMENÇAR
EL SETEMBRE és, per bona part de
la societat i sobretot pels més petits,
un mes trist. S’acaben les vacances, i
amb elles, la platja, la piscina i els ge-
lats. Però si ho mirem amb optimisme,
i futbolísticament parlant, el setembre
és el mes on tot comença. Després de
la pretemporada, els jugadors esperen
amb il·lusió escoltar el xiulET de l’àrbi-

tre per tocar pilota. Alguns repeteixen
temporada al mateix equip i, d’altres,
estrenen les botes lluny de casa. Tot i
això, val a dir que l’Ascó ja va cremar
aquesta adrenalina fa setmanes, en-
front el Vilafranca; i quina manera de
començar, amb victòria! A Primera Ca-
talana l’Amposta viu un any màgic, el
centenari. I malgrat que va perdre el

partit estrella enfront l’Espanyol B per
1 a 3, aquesta pretemporada, els d’An-
toni Teixidó sortiran al camp amb
molta força. D’altra banda, la Rapi-
tenca espera el primer enfrontament
de la temporada. Serà un derbi ebrenc
emocionant contra el Jesús i Maria,
que puja de categoria. ‘Alea iacta est’,
i que guanyi el millor! M.A

 El Futbol Club Ascó inicia una
nova temporada amb les forces
renovades. El vigent campió de
Tercera Divisió Nacional, grup
cinquè, es marca l’objectiu d’as-
solir, d’una vegada per totes,
l’ascens a Segona B. I és que el
conjunt de la Ribera d’Ebre  va
caure als Plays Off d’ascens.
Amb tot, cal recordar la histò-
rica lliga de l’Ascó: 72 punts,
amb 21 partits guanyats, 9 em-
pats i tan sols 8 derrotes. A més,
un dels seus jugadors estrella,
Asier Eizaguirre, va ser el setè
millor golejador del seu grup
amb 15 gols a les seues botes.

La nova plantilla
En la temporada 2015/2016
l’Ascó compta amb cares noves,
com és el cas del porter Sergio
López, procedent del Badalona.
També són nous els defenses
Ivan de Nova, del Gimnàstic de
Tarragona, i Joel Coch, de la
Pobla de Mafumet. El migcam-
pista Miki Massana, de l’AEK
Larnacas, els davanters Eric
Llopis, de l’Alavés B, i  Víctor
Bertomeu, de la Pobla de Mafu-

met,  també són tres de les
noves incorporacions. Durant la
pretemporada van estar de
prova Ivan Montané, del Vila-
franca, Genís Cañas, del Torre-
dembarra, i Gabriel Vidal, de la
Pobla de Mafumet. Tot i això,
només Montané formarà part
del primer equip asconenc com
a davanter.
L’equip ha renovat a bona part
de la plantilla, com per exemple
al porter Sergi Fuertes, que en-
guany jugarà per tercera tem-
porada consecutiva. A la
defensa, segueix Josep Ramon,
amb sis temporades al seu da-
rrera, així com Munta i Socias
en la segona temporada, i Edu
Vives, que arrenca per tercer
any. Quant als migcampistes,
destaquen les renovacions
d’Argilaga, Artur Gòdia i Cris-
tino, que viuran la seva segona
temporada. Per la seva banda,
Gerard Roigé compleix en-
guany quatre anys amb l’entitat
riberenca. Pel que fa als davan-
ters, renoven Genís Soldevila i
Virgili, que suaran la camiseta
asconenca per tercer any con-
sectiu. El golejador Eizaguirre
repetirà, per segon any, a l’Ascó.
Cal destacar també l’aposta del
club pels juvenils: Roger Nolla i

Alexis Pedraza com a defenses,
i Oriol Vallespí i Pau Ripoll al
mig del camp.
En referència a les baixes, el
conjunt asconenc no comptarà
amb el joc de Taranilla, que
marxa al Jesús i Maria, i tampoc
de Chiné, que se’n va a l’Alma-
celles. Tampoc hi seran del
Moral, Giribet, Roca i Galceran.
Tampoc estarà Xavier Gabernet
que ha estat el segon jugador
amb més minuts disputats en la
història del club, amb un total
de 8.357 repartits en 99 encon-
tres.
Cal recordar que Miquel Pérez
dirigirà l’entitat per quart any,
mentre que a la banqueta Mi-
guel Rubio complirà cinc anys
com a tècnic.

Inici amb victòria
El conjunt asconenc va ser el
club que va començar la lliga
més aviat. Ho feia el 22 d’agost
enfront el Vilafranca al Munici-
pal d’Ascó. Malgrat que el partit
va ser intens i que el rival va
pressionar els locals, finalment
els homes de Miguel Rubio van
saber imposar-se al marca dor
per 3 a 1. Els jugadors clau van
ser Eizaguirre, Bertomeu i
Genís.  

FUTBOL

Objectiu únic, l’ascens a Segona B
El conjunt de la Ribera d’Ebre compta amb noves 

incorporacions, com ara López, De Nova i Coch
Amb un joc frenètic l’Ascó va aconseguir la victòria en

el primer encontre de la temporada, davant el Vilafranca

Maria Acosta
ASCÓ

Els jugadors del primer equip de l’Ascó, juntament amb el cos tècnic, a la presentació oficial abans de començar la temporada 2015/2016. // FOTO: FUTBOL CLUB ASCÓ
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AGENDA ESPORTIVA
Dissabte 5 de setembre
Swim Trailmar a l’Ampolla,
platja de les Avellanes

Diumenge 6 de setem-
bre
10 km a l’Ametlla, vuitena
prova del Circutit Running
Series

Dissabte 12 de setembre
Torneig Josep Otero a l’es-

tadi municipal de Tortosa

Dissabte 12 de setembre
5è Va per tu Vidal a l’Er-
mita de Mig Camí, Tortosa

Dissabte 19 de setembre
I Travessia solidària Ascó-
Vinebre, nedem per l’ELA

Dissabte 19 de setembre
25a Trobada BTT Roque-

tes, a l’Hort de Cruells

Dissabte 19 de setembre
Triatló TunaRaceBalfegó,
sprint i olímpic, a l’Ametlla
de Mar

Dissabte 26 de setembre
9a Pujada al Montsià 
Memorial Francesc Bort, a
Alcanar, 17a prova Circuit
de Curses de Muntanya

ESPORTS 
FUTBOL

Oriol Romeu ha firmat pel Sou-
thampton Football Club, l’e-
quip de Ronald Koeman.
L’ulldeconenc, de 23 anys, ju-
garà amb aquest equip anglès
durant tres anys. Aquest fet ha
propiciat la desvinculació del
centrecampista amb el Chelsea,
el club amb el qual havia reno-
vat fins al 2017. Durant la pri-
mera entrevista com a jugador
del Southampton, Romeu afir-
mava haver pres la decisió més
correcta. “He estat cedit els da-
rrers dos anys i necessitava al-
guna cosa més permanent, crec
que el Southampton és un
equip amb futur”, apuntava
Romeu, “aquest equip ho ha fet
molt bé les passades tempora-
des, és per això que estava de-

cidit a venir.”

El preu de Romeu
De fet, l’ebrenc recalca en
aquesta entrevista la seva ces-
sió a l’Stuttgart la passada tem-
porada, un fet que ha promogut
aquest nou fitxatge. Romeu,
que va començar la seva carrera
al Barça, està satisfet per formar

part de la plantilla d’aquest
nou equip, vist que el Sou-
thampton es va classificar en
setena posició a la Premier Le-
ague la passada temporada.
El traspàs de Romeu ha costat
5,5 milions d’euros, i amb la
sortida del Chelsea deixa els
‘blues’ després d’haver dispu-
tat 33 partits, d’haver anotat un

gol i d’haver aconseguit un
total de 3 títols. Cal recordar
que, amb aquesta incorporació,
l’equip de l’exjugador blau-
grana Ronald Koeman compta
amb una plantilla amb 7 nous
jugadors, entre ells Juanmi, Ce-
dric Soares, Maarten Stekelen-
burg, Cuco Martina, Jordy
Clasie i Steven Caulker.  

Romeu, al Southampton
El traspàs de l’ulldeconenc ha costat un

total de 5,5 milions d’euros
Deixa el Chelsea després de disputar 33

partits, anotar un gol i aconseguir 3 títols

Maria Acosta
ULLDECONA

Oriol Romeu suant la samarreta del Southampton. // FOTO: SOUTHAMPTON FC

FUTBOL

L’ulldeconenc Aleix Garcia ha
fitxat per cinc anys amb el
Manchester City, i és que els
‘citizens’ han pagat la clàusula
de 3 milions d’euros per endur-
se el jugador. Tot i que l’ebrenc
ha preparat la pretemporada
amb el Vila-real, els ‘Sky Blues’
han decidit incloure’l, de mo-
ment, a la plantilla del filial.
D’aquesta manera, Garcia es-
tarà sota la direcció de Patrick
Viera per complir les etapes

d’adaptació. Tot i que està pre-
vist que formi part del primer
equip en un termini de dos
anys, no es descarta que, en el
cas que el jugador es trobi a
gust i evolucioni favorable-
ment, hi jugui la temporada vi-
nent. L’ebrenc ha volgut agrair
a tots els tècnics i responsables
del Vila-real que van creure en
ell i el van formar com a juga-
dor. De fet, l’ulldeconenc és
considerat un dels millors juga-
dors de la Ciutat Esportiva del
Miralcamp. El centrecampista,
a més, no ha amagat el desig de
tornar algun dia al Vila-real. 

El somni anglès de Garcia
Maria Acosta
ULLDECONA

Aleix Garcia en un partit amb el Vila-real.// FOTO: ARXIU.

El Club de Bàsquet Cantai-
res Tortosa incorpora nous
jugadors a l’estructura es-
portiva del primer equip.
D’una banda, trobem a
Dani Valldepérez de 31 anys
i 1,95 metres, un jugador
que es va formar al club tor-
tosí. Més tard va jugar a la
plantilla del Club de Bàs-
quet Tarragona i també va
participar en l’ascens a Se-
gona Catalana les tempora-
des 2009/2010 i 2011/2012.
Dani es caracteritza per la
capacitat anotadora a l'inte-
rior de la zona i el seu bon
tir exterior, així s’incorpora
al club tortosí per reforçar el
joc interior. A més, el Can-
taires fa pública l’entrada
de Sergio Galera, un juga-
dor de 23 anys provinent de
Simat de la Valldigna (Va-
lència). Galera és graduat
en Ciències de l’Activitat Fí-
sica i l’Esport i durant la
propera temporada també
realitzarà les tasques d’en-
trenador dels equips de for-
mació de l’entitat ebrenca.
Finalment, s’incorpora, a
més, Sergi Domènech, un
tarragoní de 19 anys. Domè-
nech es va formar al Club
de Bàsquet Tarragona. En la
seva etapa júnior, el jugador
va formar part de l’estruc-
tura esportiva sènior d’a-
quest equip, amb el qual va
ascendir a Primera Cata-
lana la temporada
2013/2014. A més, també va
ser membre de la plantilla
del Messer Tarragona el
2014/2015. Domènech és co-
negut pel seu joc exterior i
el domini de la pilota en la
lluita d’un contra un. A
més, compta amb la capaci-
tat d’anotar des del períme-
tre de la zona, cosa que el fa
un clar reforç per afrontar el
nou repte del Cantaires a
Primera. La lliga s’inicia el
20 de setembre. M.A.

Nous fitxatges del
Cantaires per a
Primera

BÀSQUET
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ÉS UN ELEMENT que no ha
de faltar en cap llar, perquè  ens
permet oferir primers auxilis i
curar les petites ferides com ras-
cades, talls superficials, petites
cremades i, en casos més greus,
permet assistir els primers auxi-
lis, mentre arriba el personal
d'urgències o es trasllada el pa-
cient a un centre  sanitari. El lloc
on la situem és molt important
perquè d’això en depèn que no
es facin malbé els productes.
S’ha de guardar en un lloc sec i
fresc, mai a la cuina o al bany: la
calor i la humitat poden perjudi-
car la conservació dels medica-
ments. Igualment s’ha de tenir
en compte que alguns medica-
ments s’han de guardar a la ne-
vera (insulina). 

ÉS IMPORTANTque estigui
sempre al mateix lloc accessible i
fora de l’abast dels nens, perquè
aquests podrien confondre els
medicaments amb llaminadures
i provocar-los una intoxicació.
No és recomanable acaparar ni
guardar els medicaments so-
brants després d’una medicació
no crònica. Sí que es poden tenir
les medicacions que necessiten
alguns membres de la família.
S’ha de comprovar periòdica-
ment la data de caducitat dels
medicaments i renovar-los quan
estiguin caducats. És important
que els medicaments es guardin
en la seva capsa original amb el
seu prospecte, per poder veure
la dosi que s'ha d'administrar.
En nens petits, aquesta dosi
varia amb l'edat i amb el pes.  

HI PODEM GUARDAR aigua
oxigenada, alcohol, cotó, benes,
esparadrap, gases estèrils, tiretes,
pinces i tisores, termòmetre, iode
desinfectant, paracetamol i
guants de làtex. També cal dispo-
sar d’un llistat de números de te-
lèfons d’emergències.

S
S A L U T

OBRES A L’HOSPITAL DE MÓRA
EL SERVEI Català de la Salut tenia
previst iniciar el 31 d’agost la primera
fase de les obres per adequar l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre a la nor-
mativa antiincendis. Les obres, que
han estat adjudicades a l’empresa
Grupo AMS, han de fer-se en un ter-
mini aproximat de cinc mesos, i afec-
ten tant a l’àrea d’hospitalització com

als serveis centrals, urgències, radiolo-
gia i àrea quirúrgica. L’afectació més
significativa per als usuaris serà durant
el setembre, ja que en aquest mes el
centre no realitzarà cap intervenció
quirúrgica programada. A finals d’any,
es tornarà a fer una actuació sobre l’à-
rea quirúrgica, amb un menor impacte
en l’activitat del centre. S.A.

Els sindicats Catac Cts/Iac i CGT
han denunciat durant aquest
mes d’agost la pèrdua de llits i
el tancament de quiròfans a l’-
Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta. Sobretot, durant els
mesos d’estiu. D’una banda, Ca-
tacCts/Iac ha advertit de “l’abús
de tancament de llits i de quirò-
fans d’aquest estiu”, un “abús
repetitiu” que es ve repetint tots
els estius, tot i tractar-se del cen-
tre de referència mèdic a les Te-
rres de l'Ebre. Segons aquest
sindicat, durant aquest estiu
s’han tancat 76 llits d'un total de
237, i 4 de 7 quiròfans durant el
juliol i 5 a l'agost. Un tancament
que, segons CatacCts/Iac, afecta
al servei d'Urgències de l’hospi-
tal, que es veu desbordat i sense
poder fer ingressos, mentre els
pacients han de romandre en
lliteres al passadís fins que hi ha
llit disponible. 
Catac també ha denunciat que
dels 76 llits tancats hi ha 30 que
no se sap si s'obriran al setem-

bre o a l'octubre, i pel que fa als
quiròfans alerten que hi ha pos-
sibilitat que durant una set-
mana només hi hagi un d'obert,
per atendre urgències per obres
als quiròfans generals. 
Segons el sindicat, la situació de
tancament de llits afecta a la
qualitat del servei i per les nits
els pacients es queixen del so-
roll i del poc descans, ja que es
fan ingressos a altes hores de la
nit i també trasllats d'habitació
per poder fer els ingressos. El
personal també està desbordat
ja que el canvien a plantes que
no han estat mai, i de vegades es
reobren alguns llits sense el
personal que pertoca, ja que són
casos d'urgència. 
Des de la direcció de l'Hospital
han respost a Catac que "són
casos puntuals" però el sindicat
insisteix que es tracta "de casos
repetitius". "Durant tot l'any hi
ha un esforç de tot el personal
obrint quiròfans per la tarda per
reduir llistes d'espera. Per què a
l'estiu es tanquen tants quirò-
fans?", s’ha preguntat el sindi-
cat CatacCts/Iac en un
comunicat. 

Els sindicats denuncien els llits
‘tancats’a l’hospital de Tortosa

HOSPITALS

Alerten del col·lapse a les urgències i de la
derivació de pacients cap a altres centres 

Catac i la CGT afirmen que durant l’estiu
s’han tancat fins a 76 llits i quatre quiròfans

Una imatge d’arxiu de les urgències de l’hospital de Tortosa. // FOTO: G.M.

Gustau Moreno / ACN
TORTOSA

Toni Pons
FARMACÈUTIC I PROFESSOR

1RACÓ DE SALUT
La farmaciola
a casa

151 llits operatius, segons CGT

Per la seua banda, el, sindicat
CGT ha denunciat que en-
guany s’han perdut quatre
llits a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, i que durant
l’estiu només n’hi havia 151
d’operatius. Una situació que
ha provocat “col·lapses” a ur-
gències, i que alguns pacients

hagin estat derivats a la Clí-
nica Terres de l’Ebre o al com-
plex sociosanitari de la Santa
Creu de Jesús. De fet, la CGT
rebutja aquest tipus de mesu-
res. Així mateix, també ha de-
nunciat la disminució de les
plantilles del centre en dies
festius i caps de setmana. 
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EL TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció
amb Hiperactivitat) no deixa de generar
controvèrsies, i més encara quan el famós
psiquiatra nord-americà Leon Eisenberg
va assegurar set mesos abans de morir al
2009, en una entrevista al setmanari ale-
many Der Spiegel i publicada el 2012, que
el TDAH es tractava d’una malaltia fictí-
cia. Com podem veure, el doctor no podia
ni ratificar ni desmentir la informació,
perquè ja era mort, però sembla que a
l’entrevista, realitzada en anglès i tra-
duïda a l’alemany, se li va traduir mala-
ment la paraula “invenció” quan ell en
realitat estava parlant de “sobrediagnòs-
tic” per fer un toc d’atenció i aprofundir
en la investigació i la millora del diagnòs-
tic, ja que creia que hi havia un excés de
tractament farmacològic.

PERÒ LA CONTROVÈRSIA continua i
recentment hem pogut veure un pro-
grama per TV3 que es deia “TDAH: reali-
tat o invenció”. En aquest programa un
periodista entrevistava per una part la
psiquiatra Dra. Montse Pàmies i per una

altra al Dr. Marino Pérez, catedràtic i psi-
còleg clínic. Cadascun d’ells ens donava
la seva visió del problema: l’un defensant
el diagnòstic clínic i el tractament farma-
cològic i psicoterapèutic, i l’altre dient-
nos que això no és així, que realment la
nosologia és més que dubtosa i que no hi
ha base empírica per sostenir-la. Tot i que
no era un debat entre psiquiatria i psico-
logia, sinó entre la validesa conceptual
del diagnòstic, en el decurs del debat es
va arribar a dubtar dels plantejaments
mateixos de la psiquiatria i la psicologia.

POT SER que la controvèrsia que pre-
senta el TDAH sigui que el diagnòstic es
basi en l’observació de comportaments
conductuals o símptomes observats a la
infantesa i l’adolescència i que poden
constituir per sí mateixos trets de com-
portament pròpiament infantils o idio-
sincràtics de la maduració evolutiva, però
hem de ser conscients que fins avui no hi
ha evidència científica que sigui un tras-
torn biològic real, ja que no hi ha proves
de laboratori que ho sostinguin i la inves-

tigació ens diu que de vegades hi ha es-
tudis que mostren alguna alteració asso-
ciada a nivell biològic al diagnòstic del
TDAH, però d’altres vegades no són con-
sistents, ja que són molts més els estudis
que no ho confirmen.

INDEPENDENTMENT de la pressió que
exerceixen les poderoses industries far-
macèutiques per a poder vendre els seus
productes, tampoc negarem que el trac-
tament farmacològic no hagi de ser pres-
crit en molts de casos per millorar el
funcionament del nen, però abans s’hau-
rien d'analitzar a fons els orígens dels
símptomes, analitzant bé els estils educa-
tius dels pares així com l’entorn social,
familiar i escolar de la persona afectada.
Som conscients que hi ha molts  de nens
i nenes que presenten el perfil del cons-
tructe clínic del TDAH, i hem de saber
que des de la psicologia hi ha eines en
l'àmbit de la teràpia cognitiu-conductual
que són efectives per afrontar aquests
problemes, podent arribar fins i tot a evi-
tar en alguns casos la farmacologia.

SALUT 

La controvèrsia amb el TDAH

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

Els usuaris de l'Institut Català de
la Salut (ICS) han puntuat amb
un 7,83 l'atenció rebuda en les
consultes d'atenció especialit-
zada ambulatòria en hospitals i
centres d'atenció primària du-
rant el 2014, segons una enquesta
de satisfacció publicada aquest
agost pel CatSalut. El centre que
ha obtingut una millor valoració
és l'Hospital Trueta de Girona,

que ha estat puntuat amb una
nota de 8,41 i un índex de fidelitat
del 94,9%. El segueixen l'Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, amb
una nota global de 8,3 i un índex
de fidelitat del 89,9%.  Tot seguit
hi ha l'Hospital Germans Trias,
amb un 8,18 i un índex de fideli-
tat del 91%, i l'Hospital de Bell-
vitge, valorat amb un 8 i índex de
fidelitat del 90%. G.M. / ACN

L’hospital Verge de la Cinta rep un 8,3
en l’enquesta de satisfacció dels usuaris

Célia Téllez
NUTRÒLOGA
(NUTRITEGA)

EL CÀNCER, malaltia que implica tracta-
ments com quimioteràpia, radioteràpia, trac-
taments biològics o tractaments hormonals,
i comporta una sèrie d'efectes secundaris
que de vegades impedeixen portar l'alimen-
tació que la persona portava abans. Ja que,
depenen del tipus, així seran els efectes: pèr-
dua d'apetit, dolor a la boca o gola, resseca-
ment bucal, problemes dentals i de les
genives, canvis en els sentits del gust i olfacte,
nàusees, vòmit, diarrea, restrenyiment, sen-
sació de cansament o depressió.

PODRÍEM dir que hi ha una dieta per curar
el càncer, com molta gent no para d'afirmar?
Des del meu punt de vista he de dir que no,
però sí existeixen hàbits que serien més ade-
quats que altres. Això també és el que reco-
manem en definitiva a l’individu sa. Com
que la nutrició és un 50% ànim i 50%físic,
m'atreviria a dir que la persona amb càncer
necessita primer sentir-se molt acompan-
yada per l’entorn mèdic i familiar. El metge
fa l'impossible per portar a terme els tracta-
ments de la manera menys traumàtica que

sap i pot, i la família serà l'encarregada de
donar el millor suport anímic que també
pugui i sàpiga. 

PER PAL·LIAR la pèrdua de gana haurem de
pensar una mica més que abans, perquè in-
teressa aprendre plats nous i de nova presen-
tació, perquè entrin pel ulls. Sempre
s'aconsella que els plats continguin hidrats
de carboni,  proteïna i greix com principals
nutrients, a més a més de vitamines, mine-
rals i fibra en menor proporció. La dieta base
seria una dieta normal, però en menys quan-
titat i més vegades al dia. No són recomana-
bles aliments rics en greix perquè el seu
sabor al ser fort no sol ser agradable, ni ali-
ments molt àcids, ja que no serien tolerables
per una boca que tingues aftes o per genives
afectades. S'ha vist que de vegades l'aigua no
es tolera, per això prendrem infusions o sucs
dolços, fruites, iogurts o gelats, si abelleixen.
És recomanable menjar carn vermella, ja
sigui  de vedella o poltre, per evitar anèmies
entre tractaments. Si no ve de gust la carn
com aportació de proteïna, podem menjar

peix i ous, però sabent que aquests no tenen
ferro. Els purés de fruita fresca són ideals per
col·laborar en la pujada de defenses. No
podem abandonar les verdures i patates cui-
tes de sempre, o en puré si és necessari. Els
llegums, millor triturats perquè tenen una
millor digestió. L'arròs i la pasta es pot pren-
dre acompanyant un bistec amb salsa o un
peix amb suc. La llet, el iogurt i el formatge
no han de faltar (si es toleren), i tampoc el pa
i un gotet de vi, si precisa i es té costum.

SI ES TÉ DIARREA,cal fer una dieta tova. Per
al restrenyiment, sèrum, pastanaga i arròs
bullit, plàtan i codonyat.  Per les nàusees i vò-
mits: tractaments que donarà el metge, així
com per al cansament. Heu de preguntar-li
si prendre o no vitamines i minerals.

PER A LA DEPRESSIÓ, primer heu de pen-
sar que aquesta malaltia  no és un  càstig diví,
intentar fer un canvi d'actitud, i viure cada
dia como si fos únic. Perquè fins que no s'a-
rriba a una situació així, un no dóna el valor
que té tot a la vida. 

Alimentació i càncer
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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 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 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., curset nivell 2
d’hosteleria. Amposta, Tortosa,
Peníscola, Riumar, Deltebre,
Roquetes. � 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,
repartidor, peó de magatzem,
tindre cura de gent gran, fer
recaptes i petites reparacions
de la llar. � 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 Es ven taulell, moble
per al pa i alarma per
375€.
� 650756727

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

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

[TREBALL]

[AMISTAT]

PASSATEMPS

HORITZONTALS: 1. Tècnica futbolística que s’a-
prèn al mercadillo. Moai escuat per culpa del mal
amo / 2. Sembla un lleopard però encara s’assembla
més a un ocellot. La brisa que fa a la vall / 3. Un pri-
mer del menú. Triples triplicats. I ara un últim / 4.
En Rusiñol hi va escriure els jocs florals de casa.
Senyals que ens fan anar errats / 5. Tot és així, quan
la relació oscil·la entre el pronom i la conjunció.
Cada quatre anys queda prenyada / 6. Enemics de
Collar el Lector. Flor de jardí que creix al cor d’en
Pau Riba / 7. Meduses molt estimades entre els Cè-
sars. L’àvia abstèmia / 8. Pilar per reforçar murs tot
i quedar submergit quasi del tot en un pantà. De
l’intel·lectual que genera rebuig / 9. Assistiren al
naixement de la Svetlana. És al gel com al fus el
refús. Al cor d’en Moret / 10. Faci veure que pilota
l’avió. Ho deixa tot empastifat després d’un tête a
tête / 11. Cap de l’executiu. Del sistema que ja es va
penjar fa vint o trenta anys. Cap de l’intensiu / 12.
El guapo d’esquena a la pantalla. Destinatari dels
confits / 13. Té el mateix representant que en Ca-
pone però ell es dedica a fer cadires i bicicletes. Pa-
rada i fonda al desert.

VERTICALS: 1. Fer el possible per esberlar les
roques. Plantava a la cadira / 2. Paren en sec.
Jugador número 12 al taller. Als extrems del dial
/ 3. De collonut poder no n’és, però de genolls
en té. Tot i que li hem pres el primer i l’últim ell
es mostra íntegre / 4. Despertadora de troba-
dors. Fer per manera que l’arbre ens deixi caure
ben amunt / 5. El més gran sol estar als ca-
mions. Esquivà el preludi del preludi / 6. Si no
fos a perpetuïtat podria ser teu. No és que no
s’entengui, és que no es comprèn. El nunci la
repeteix / 7. I amb aquesta conclou. Buscador
de petroli com si fos aigua. Ideològicament prò-
xim a la parafina / 8. Diumenge al vespre se
n’acumulen molts en poc temps. S’empassà la
carn, i es tractava de galta / 9. Esquiar mala-
ment per culpa de la confiscació. Teixit hispano-
egipci / 10. Calculo els centímetres de les
meves paraules. Breu nota sobre l’estat de la rò-
tula / 11. Abracen l’Octavi. Tot se n’hi va quan
engeguen a rodar. Provatures de canut / 12. Es-
mola la visió de Ragusa. Elabori un compost
amb vinagre de laboratori.

LE
S 
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[MOTOR]
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En ple mes d’agost, el fabricant sudcoreà líder en dis-
positius Android ens ha presentat el nou Galaxy S6
Edge+, un equip que deriva directament del seu
germà petit, el Galaxy S6 Edge de 5’1”, presentat fa
ben poc uns mesos. La idea de Samsung és semblant
a del seu màxim competidor: aprofitar el disseny d’un
model base, per poder disposar d’un altre “vitaminat”
o més gran.

La principal novetat del Galaxy S6 Edge+ la tenim òb-
viament en la seva major grandària, ja que la pantalla
augmenta de 5’1” fins a les 5’7 polsades, també amb
tecnologia pròpia anomenada Quad HD Super AMO-
LED i de resolució 2560 x 1440 píxels. Sens dubte, si la
pantalla del model petit ja és espectacular, no cal dir
que aquesta presenta una definició i intensitat real-
ment impressionants.

Però no només ha canviat la grandària. I és que el
germà gran dels Galaxy S6 se’ns presenta amb unes

prestacions descomunals, de ni més ni menys que 4GB
de memòria RAM. Algú pensarà que això és la capa-
citat actual del seu ordinador de sobretaula. Això fa,

no cal dir, que juntament amb el poderós processador
Exynos 7420 Octa a 2,1 GHZ, la nova versió 5.1 de An-
droid Lollipop es mou a una velocitat de vertigen. Així
doncs, un excel·lent per a Samsung. 

Altres millores les trobem amb la nova bateria que
aprofitant el nou disseny creix fins els 3000mAh
(2600mAh en l’anterior model), també amb el sistema
de supercàrrega de 90 minuts i finalment, com és obvi,
al ser un equip més gran, el seu pes ha augmentat dels
132grams fins els 153, amb només 6’9mm de gruix.

En resum, el nou Galaxy S6 Edge+ és un smart-
phone/phablet que justifica perfectament el seu elevat
cost a partir de 799 euros (32Gb). El nivell i qualitat
dels materials emprats en la seva construcció són
d’autèntic luxe, desapareixent per complert la tan cri-
ticada sensació plàstica dels models anteriors de la
gamma. Estarà disponible a partir del mes de setem-
bre en dos versions, de 32 i 64Gb.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P KARMELE, A CATALUNYA RÀDIO
LA PERIODISTA tortosina Karmele
Marchante és un dels nous fitxatges que
Catalunya Ràdio ha anunciat per a la
nova temporada de l’emissora de la Ge-
neralitat. La tertuliana de ‘Sálvame’, el
programa líder de Telecinco, serà una de
les col·laboradores de ‘La Vida’, el pro-
grama que presentarà Sílvia Cóppulo en
la nova franja de 12 a 14 hores. Aquest

nou espai ha començat el 31 d’agost, i
es preveu que Karmele Marchante tinga
dues col·laboracions setmanals. El fit-
xatge de la tortosina ha estat força co-
mentat, ja que la popular periodista del
cor també ha estat notícia per haver pro-
tagonitzat un vídeo a favor de la inde-
pendència amb Juanjo Puigcorbé, Sor
Lucía Caram i Antonio Baños. G.M.

Canal 21 Ebre ja té a punt la
nova programació per a la tem-
porada 2015-2016. La televisió
privada de les Terres de l’Ebre,
que ha ampliat el seu plató i ha
renovat els decorats del pro-
grames, ha dissenyat una grae-
lla també renovada i que
segueix apostant per la pro-
ducció pròpia i pensada per als
espectadors del territori. Els
canvis en la graella es podran
veure a partir del 8 de setem-
bre, amb el retorn de l’informa-
tiu matinal Primera Columna,
que iniciarà la seua cinquena
temporada en antena. A més, el
programa conduït en directe

per Gustau Moreno avançarà
trenta minuts el seu horari d’e-
missió, i ara durarà des de les
10 del matí fins a les 11.30
hores. Les dues primeres en-
trevistes de la nova etapa, el
mateix 8 de setembre, seran al
delegat de la Generalitat a l’E-
bre, Xavier Pallarès, i a l’escrip-
tor Jesús M. Tibau.
L’altre programa que tindrà
canvis importants és Districte
21. Si fins ara s’emetia els di-
jous a la nit, a partir del 15 de
setembre el programa presen-
tat per Sílvia Alarcón serà una
magazín de tarda, que s’emetrà
en directe de dimarts a diven-
dres, a partir de les 16.00 hores.
La mateixa setmana, el 18 de
setembre, tornarà també L’En-
trellat, el debat de referència a

la televisió ebrenca. Conduït de
nou per Manel Ramon, el pro-
grama s’emetrà com sempre a
partir de les 22.00 hores dels
divendres, però la seua durada
s’ampliarà 30 minuts més. En
tots aquests programes serà
molt important la participació
de l’audiència, a través del nou
número de WhatsApp de
Canal 21 Ebre, el 606 56 65 21.
Durant el mes de setembre,
també tornaran altres progra-
mes veterans de Canal 21 Ebre,
com ara Temps Afegit, el Po-
liesportiu i Tens un Racó Dalt
del Món. També hi haurà nous
capítols de propostes més re-
cents com Calaix de Sastre o
Dones amb Nom Propi, a més
de programes de nova creació
que s’anunciaran aviat. 

Redacció
TORTOSA

Un detall del nou plató de Primera Columna. / FOTO: C21.

TECNOLOGIA

Samsung Galaxy S6 Edge+
per Jaume Querol

Canal 21 Ebre renova la graella
Districte 21 es transforma en un magazín de tarda que

també s’emetrà en directe, ara de dimarts a divendres

Primera Columna torna el 8 de setembre avançant mitja
hora l’inici d’emissió, amb una entrevista a Xavier Pallarès
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Hem d’infusionar la branca de vai-
nilla amb l’oli d’oliva perquè s’im-
pregni del seu aroma. Un cop
reposat, aquest serà l’oli que farem
servir per a confitar el bacallà, és a
dir, per a cuinar-lo a baixa tempera-
tura (entre 60-70ºC) entre 12-15 mi-
nuts, tot submergint el bacallà i
traient-lo de tant en tant per a con-
trolar-ne la cocció. 
Per a fer el llit de poma i carbassó,
els tallarem en juliana i els salteja-

rem  en una paella amb una mica de
l’oli d’oliva infusionat amb la vai-
nilla en branca. El praliné de fruits
secs es fa amb oli d’oliva verge extra
i una barreja a parts iguals de nous,
avellanes i ametlles, ben triturat
amb termomix o túrmix. L’aire d’es-
pinacs l’aconseguirem bullint els
espinacs i afegint-hi lecitina de soja
(o sucro) a la barreja d’aigua del
bull i els espinacs tallats, tot donant
volum amb el túrmix. 

VI RECOMANAT
Vall Major

Blanc Garnatxa
Celler Cooperatiu

de Batea
D.O. TERRA ALTA

Batea
Preu aprox. : 3,40€

F O G O N S

F
La ressenya

Ingredients 

Llom de Bacallà prèviament dessalat
Oli d’oliva suau (màxim 0,4º)

Vainilla en branca
Poma golden

Carbassó
Sal

Nous, avellanes i ametlles
Espinacs frescos

Lecitina de soja o Sucro 
(per a fer l’aire)

Bacallà confitat a
l’aroma de vainilla
amb llit de poma i
carbassó, praliné
de fruits secs i aire

d’espinacs

PAS PAS PAS PAS

ELABORACIÓ: 

ET RECOMANEM
LA MAR DEL DELTA

Situat al bell mig del Parc Natural del
Delta de l’Ebre i a la mateixa platja d’Eu-
caliptus, el restaurant La Mar del Delta
presenta una cuina basada en la cultura
gastronòmica típica i tradicional del Delta,
amb arrossos exquisits, combinant la va-
rietat d’arròs bomba amb el marisc i d’al-
tres productes del Delta per obtenir les

millors paelles i arrossos caldosos de la
zona, que són la seua especialitat.
A més, es pot degustar el marisc i el peix
de la badia dels Alfacs, l’ànec del Delta i
altres plats típics.
Per acabar de gaudir la jornada, també ofe-
reix terrassa, piscina i zona esportiva.

Platja dels Eucaliptus - Amposta
Reserves: 977 479 148

Ubicat a Santa Bàrbara, el
restaurant Venta de la
Punta ens ofereix una
cuina que combina les úl-
times tendències gastro-
nòmiques, tot
compaginant la tradició i
els productes autòctons
del territori amb la millor
tècnica.
Així, podrem gaudir
d’una cuina mediterrània
creativa elaborada amb
productes frescos del mar
i de la muntanya. És
també un bon racó on
provar una cuina ben
tractada amb productes

de l’horta, sense descui-
dar la presentació, que és
més que correcta, i en
certs plats molt original.
No ens podem oblidar
del ternasco a les herves,
amb una ració ben gene-
rosa que ens delectarà el
paladar.
També podem recomanar
els pebrots del piquillo
farcits de carn d’olla, una
combinació exquisida.
Un lloc ideal per gaudir
d’un bon àpat amb la fa-
mília i per a una reunió
seriosa, tot i que amb la
parella es disfruta més, i
tot a un preu econòmic.
En definitiva, si visiteu
el restaurant Venta de la
Punta gaudireu d’espe-
cialitats mediterrànies
que us delectaran.

Combina les 
últimes 
tendències amb
la millor tècnica”“

Restaurant
Venta de la
Punta

Pizzeria
Restaurant
Gènova

Roberto Carlos Saucedo
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400.000 TRAMPES PER A LA MOSCA

UNS CRIDANERS recipients cònics
de color groc pengen de les branques
de moltes oliveres del Baix Ebre i del
Montsià. Són les noves trampes que
s'han instal·lat durant les últimes set-
manes i que, a partir d'ara, han de
substituir les fumigacions aèries que
s'efectuaven contra una plaga de la
mosca de l’olivera, que delma la co-
llita de la principal zona de producció

d'oli de Catalunya. L'operació impul-
sada per l'ADV de l'olivera, a la qual
s'han acollit els propietaris de 20.000
de les 27.000 hectàrees de conreu, su-
posa la instal·lació d'unes 400.000
trampes. Mitjançant un atraient sec
que es recarrega amb la humitat noc-
turna, les trampes mantenen l'efecti-
vitat al llarg d'un any, i haurien de
millorar el control de la plaga. G.M.PAGESIA

AGRICULTURA

El conseller d'Agricultura, Jordi
Ciuraneta, va visitar l’1 d’agost
les obres de la darrera fase d'am-
pliació del reg oriental de la Terra
Alta. A peu de terreny, el conse-
ller es va comprometre amb els
regants a treballar per desenca-
llar la segona fase dels treballs
que no poden executar-se fins
que no hi hagi un informe d'im-
pacte ambiental. El tràmit s'ha
allargat perquè els regants volen
aprofitar aquest mateix estudi
per demanar, a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
l'ampliació de la concessió d'ai-
gua de reg de les 9.000 hectàrees
actuals a 14.000. El regants volen
que la segona fase pugui comen-
çar en pocs mesos i l'obra estigui
llesta la propera campanya de
reg, abans de la primavera. 
El reg oriental de la Terra Alta
abasta els municipis de Batea,
Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, la
Fatarella, Gandesa, la Pobla de
Massaluca i Vilalba dels Arcs. Les
primeres obres es van fer l'any
1997. L'objectiu és transformar
amb reg de suport gairebé 9.000
hectàrees de conreu, sobretot de
vinya i olivera, i també d'ametller
i alguna zona de fruiters. Actual-
ment hi ha 7.016 hectàrees en

disposició de regar i se n'hi su-
maran gairebé 500 més (338 par-
cel·les regables) en aquesta
darrera actuació que s'intenta
executar.
Es tracta de la  darrera optimit-
zació d'aquesta xarxa que la Co-
munitat de Regants de la Terra
Alta (Regzota) ha començat a
transformar en regadiu en un
nou sector als termes municipals
de Caseres i Batea. És l'etapa 3 de
l'àrea dominada per la bassa 2.2
i es divideix en dues fases. La
primera fase estarà llesta a finals

d'aquest any, tot i que han patit
un retard d'uns tres mesos a
causa d'unes prospeccions ar-
queològiques que es van haver
de fer a la zona. El president de
la comunitat, Joan Baptiste Es-
teve, va agrair la celeritat amb
què han actuat els tècnics de la
Generalitat amb aquesta obra,
que havia fet témer un llarg en-
darreriment dels treballs.
El problema, però, és l'estudi
d'impacte ambiental que es ne-
cessita per posar en marxa la se-
gona fase tenint en compte que

la finca on s'estan fent les obres
està situada en una zona del Pla
d'Espais d'Interès Natural
(PEIN). Els regants han demanat
que l'informe serveixi també per
a la petició a la CHE d'una am-
pliació de la concessió de capta-
ció d'aigua, per assolir les 14.000
hectàrees regables. 

Compromís amb el regadiu
Ciuraneta assegura que treballarà per 

desencallar la segona fase de les obres
L’ampliació del reg oriental de la Terra Alta

depèn ara d’un informe d’impacte ambiental

Un moment de la visita del conseller Ciuraneta a les obres del reg, a Batea. // FOTO:  ACN.

ACN
BATEA

AL MÓN hi ha gent
bona, molt bona, dolenta
i molt dolenta. En aquest
últim grup inclouria els
terroristes ecològics.

FINS ARA hi havia eco-
criminals que cremaven
boscos o empreses que
abocaven residus tòxics
al medi natural. Ara ha
sortit un nou tipus d’eco-
terrorisme: el saboteja-
dor del caragol poma.

HO DIC perquè al delta
de l’Ebre estem trobant
nous focus als arrossars
que són clarament inten-
cionats. Què vol dir? Que
sabent el difícil que és
eradicar un focus i les li-
mitacions actuals de mit-
jans econòmics i humans,
ens està posant contra les
cordes conservar el Delta
tal i com el coneixem ac-
tualment. Sento ser així
de contundent, però
porto en aquest tema des
del minut zero, al juliol
del 2009.

SOVINT als responsables
de la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre els ho dic:
a llarg termini l’espoli de
l’aigua acabarà amb el
Delta, però a mitjà ter-
mini ho farà el caragol.

COMPANYS i compan-
yes, autoritats incloses.
Tolerància zero i contun-
dència màxima contra els
destructors de la nostra
natura. 

Twitter: @daniforcadell

Ecoterrorisme

Dani Forcadell
PAGÈS

1CEL ROGENC,
PLUJA O VENT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



La Generalitat 
planteja ara esmenar el
Pla Estratègic de l’Ebre

El pressupost de l’Estat
ignora el tram ebrenc de
l’N-340 i oblida les 
variants de l’N-420

ERC pacta amb el 
govern de CiU la 
posada a punt de les
fonts de Tortosa

CiU i ERC s’enfronten
a l’Ametlla de Mar pel
deute municipal 
heretat per Gaseni

Només la ZDP de la
Terra Alta tindrà tres
nous parcs eòlics

Riba-roja d’Ebre 
preveu enllestir la 
reforma del pavelló
abans del novembre

L’Acord de Morella
exigeix la millora de
l’eix viari format per
l’N-232 i l’A-68

El ‘Terra Baixa’ amb
Lluís Homar, plat fort
de la temporada de 
tardor-hivern a Tortosa
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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