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P DUES REIVINDICACIONS
EL DIRECTOR de la càtedra d’Eco-
nomia Local i Regional de la URV, Juan
Antonio Duro, va assenyalar que les
Terres de l’Ebre haurien d’apostar per
aconseguir l’abaratiment o l’allibera-
ment dels peatges de l’autopista AP-7,
com a solució a curt termini per solu-
cionar els problemes de sinistralitat a
la carretera N-340. Però Duro també va

recordar que el Pla Estratègic i per l’O-
cupació de les Terres de l’Ebre també
fixa com a prioritària la construcció de
l’autovia A-7 entre la Jana i l’Hospita-
let de l’Infant. A més, va remarcar que
no és del tot segur que a partir del
2019 l’autopista siga pública i gratuïta,
i que per tant és recomanable mante-
nir les dues reivindicacions. G.M.PORTADA

11 rotondes i a 80 km/h
El govern espanyol projecta 11 rotondes i limitar la

velocitat a 80 quilòmetres hora al tram ebrenc de l’N-340 

INFRAESTRUCTURES

Els alcaldes qüestionen la proposta i reclamen mesures
immediates per posar fi a la sinistralitat en aquesta via

El govern espanyol projecta 11
rotondes i limitar la velocitat
màxima a 80 km/h al tram
ebrenc de l'N-340, entre l'Hos-
pitalet de l'Infant i les Cases
d'Alcanar, per convertir-la en
una via interurbana, eliminar
girs a l'esquerra i dificultar els
avançaments. Així ho va expli-
car el subdelegat del govern es-
panyol a Tarragona, Jordi Sierra,
en la reunió amb els alcaldes de
l’N-340 i altres representants lo-
cals. La construcció de les 11 ro-
tondes al llarg d'uns 60
quilòmetres es farà de forma
progressiva i en tres fases. El
conjunt del projecte, amb un
cost d'uns 10 MEUR, s'enllestirà
a finals del 2016. La presidenta
del Montsià, Mari Carme Nava-
rro, com a portaveu dels alcal-
des afectats va afirmar que la
mesura "està bé" si s'acom-
panya de les mesures paral·leles
plantejades del desviament de
camions per l'AP-7. Precisa-
ment, sobre les negociacions
entre Foment i Generalitat per
aquesta qüestió, Navarro va
avançar que, si no obtenen una
resposta immediata, demana-
ran a curt termini i directament
una reunió a Madrid.

Bonificacions del 35 i el 50%
D’altra banda, la Cambra de
Comerç de Tortosa va arrencar
el compromís del Ministeri de
Foment d'estudiar la gratuïtat
del tram ebrenc de l'AP-7 fins
que no es faci l'autovia A-7. En
una reunió entre el secretari
d'Infraestructures, Manuel
Niño, i el president de la Cam-
bra de Comerç de Tortosa, José
Maria Chavarria, amb presència
del diputat del PP ebrenc, Joan

Bertomeu, el ministeri va asse-
gurar que hi haurà bonifica-
cions per vehicles industrials
d'entre el 35% i el 50%. El presi-
dent de la Cambra tortosina va
explicar que la mesura està
llesta per ser aplicada a curt ter-
mini però que Foment ha de re-
soldre si els desviaments des de
l'N-340 cap a l'AP-7 acaben sent
obligatoris o voluntaris, com
aposta la cambra. En concret, el
compromís de Foment és una
bonificació del 35% per als vehi-
cles industrials "passants" i
d'un 50% per a tots els vehicles
industrials que facin el trajecte
entre l'Ametlla de Mar i Alca-
nar. Des de la Cambra també
s’hauria reclamat la construcció
de l’autovia A-7, una demanda
que el secretari d'Infraestructu-
res hauria atès tot comprome-
tent-se a convertir l’autovia A-7
en “inversió prioritària”. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

La recerca de la mesura més
idònia per acabar amb la sinis-
tralitat a l’N-340 ha fet aflorar
discrepàncies sobre la cons-
trucció de l’autovia A-7. Els al-
caldes del Perelló, Ferran Cid,
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni,
i també de Tortosa, Ferran Bel,
defensen la “necessitat estratè-
gica” de construir aquesta in-
fraestructura a l’Ebre. Així
mateix, Cid va dir que les ro-
tondes que preveu construir
Foment convertiran l’N-340 en
una  “carretera turística” alhora
que va constatar que les nego-

cacions Generalitat-Estat no
avancen. Altres veus, com la de
l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, o l’alcalde d’Alcanar,
Alfons Montserrat,  han deixat
la porta oberta a quina hauria
de ser la solució definitiva per
acabar amb la sinistralitat a
l’N-340, si reprendre la cons-
trucció de l’autovia de l’interior
o bé recuperar la concessió de
l’AP-7. Montserrat fins i tot va
anar més enllà suggerint la
construcció d’un tercer carril de
l’AP-7 si finalment s’aconse-
gueix que l’autopista puga ser
pública i gratuïta. Una opció
que l’alcalde de l’Aldea, Dani
Andreu, va reconèixer que
també el portaria a replantejar-

se la construcció de l’autovia.
Per la seva part, el diputat
ebrenc del PP, Joan Bertomeu,
més enllà de defensar que les
rotondes “són la solució als
morts de l’N-340”, va explicar
que la seua proposta passa per
contruir l’autovia només entre
l’Hospitalet de l’Infant i el Pe-
relló, a canvi d’alliberar els pe-
atges de l’autopista. Bertomeu
també va avançar que una altra
possible solució a partir del
2019 seria aplicar una “tarifa
plana” per utilitzar l’autopista.
En canvi, des de la CUP han
demanat retirar el projecte per
construir el  tram ebrenc de
l’autovia A-7 per no haver de
trinxar el territori.  

Discrepàncies sobre l’autovia A-7

Una imatge de la reunió dels alcaldes de l’N-340 amb el subdelegat del Govern a Tarragona. / Foto: ACN.

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA
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La Federació d’Amposta
d’Associacions de Veïns,
conjuntament amb veïns i
veïnes de les Terres de l’E-
bre i del Baix Maestrat, fede-
racions de transportistes i
taxistes i els principals sin-
dicats del territori, es van re-
fermar en un comunicat en
els talls de l'N-340 per acon-
seguir la gratuïtat de l'AP-7.
Per Llorenç Navarro, presi-
dent de l'entitat ampostina,
és la resposta a la seva "in-
dignació" pels "protagonis-

mes" que s'han anat afegint
a la problemàtica. Així, va
criticar les solucions propo-
sades fins ara tant pel Mi-
nisteri Foment com pel
departament d'Interior, que
va qualificar de "pegats"
que només "beneficien la
concessionària”.  Navarro va
assegurar que cada vegada
estan "més indignats" i va
reclamar una "resposta con-
tundent" dels polítics. En el
comunicat, reiteren que
"l'única solució" a l'elevada
sinistralitat de l'N-340 és "la
immediata gratuïtat de
l’AP”. El passat dijous 29
d’octubre es va realitzar, per

sisena setmana ja, un tall de
l'N-340 en tres punts: l'A-
metlla de Mar, Les Cases
d'Alcanar i Vinaròs. Els
veïns del Baix Maestrat
s’han sumat darrerament a
les protestes ja que assegu-
ren que comparteixen les
mateixes reivindicacions.
L'objectiu dels veïns es anar
incrementant suports, arri-
bar a implicar altres pobla-
cions del nord de Castelló i
del Camp de Tarragona i
poder així incorporar nous
punts per tallar la carretera.
Així les coses, els veïns fan
una crida a la mobilització
cada dijous a la tarda. 

PORTADA 

Acord institucional per alliberar l’AP-7
Els veïns de Tortosa i onze entitats de l’Ebre signen un

document que reclama l’A-7 i la gratuïtat de l’autopista 
Els veïns d’Amposta continuen amb els talls de

protesta cada dijous. El Baix Maestrat també s’hi suma

INFRAESTRUCTURES

Cinta Bonet
AMPOSTA

La Federació d’Associacions de
Veïns de Tortosa va presentar a
finals d’octubre un acord insti-
tucional que reclama la millora
de les infraestructures viàries a
les Terres de l’Ebre. En concret,
la proposta reclama la cons-
trucció de l’autovia A-7 entre
l’Hospitalet de l’Infant i la Jana,
com una infraestructura “prio-
ritària”, i també exigeix la gra-
tuïtat del tram ebrenc de l’AP-7
de manera immediata, sense
entrar a valorar sobre quin
tipus d’alliberament de peat-
ges s’ha d’aplicar. El document
el signen onze entitats socio-
econòmiques del territori. 
El president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Tor-
tosa, Josep Baubí, va insistir
que la reclamació màxima és
l’alliberament de peatges tot i
que hi ha “consciència” que
podria ser inviable per “inte-
ressos econòmics”. En tot cas,
Baubí va deixar clar que si han
de ser bonificacions, que
aquestes siguin les màximes
per als camioners. Baubí també
va remarcar que l’autovia és
“irrenunciable”. 
El document el signen l'asso-
ciació d'autoescoles de les Te-
rres de l'Ebre, la cooperativa de
Transportistes de Tortosa (CO-
TRAT), el Campus Terres de
l'Ebre de la URV, el centre as-
sociat de la UNED, els sindicats
CATAC-CTS IAT, la Confede-
ració d'Associacions de Veïns

de Catalunya, la federació de
comerciants i serveis de Tor-
tosa, l'associació del Mercat de
Tortosa i les associacions d'em-
presaris de les comarques de
l'Ebre (AECE) i de dones em-
presàries i directives de les Te-
rres de l'Ebre. També el
Montepio de Conductors, enti-

tat amb prop de 6.000 socis del
territori. El seu president, An-
tonio Viñas, va qüestionar
aquelles veus que posen da-
munt la taula l’impacte am-
biental que tindria la futura
autovia com un motiu perquè
el projecte quedi aparcat.
L’acord es farà arribar al minis-

teri de Foment, a la Subdelega-
ció del govern espanyol a Tarra-
gona, a la Generalitat i a
l'Ajuntament de Tortosa, i la
Federació de Veïns ja va adver-
tir que en farà un seguiment
tot remarcant que s’oposaran
frontalment a la construcció de
rotondes a l’N-340 sense que hi

hagin solucions clares. Baubí
també va voler agrair a la fede-
ració d'associacions de veïns
d'Amposta i altres entitats veï-
nals del Baix Maestrat les pro-
testes setmanals que es fan
amb els talls de trànsit. “Crec
que és una eina que no hem de
deixar”, va afegir. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Josep Baubí va presentar el document signat entre la Federació d’Associacions de Veïns i onze entitats.  // FOTO:  ALBERT PASCUAL.

Els veïns d’Amposta continuen amb els talls de carretera

Un dels talls realitzats a l’N-340.  // FOTO: MANEL CAPELL.
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Afectacions als Secans del Montsià 
Els ecologistes denuncien que l’autovia A-7 afectaria els

Secans del Montsià i la zona ZEPA de la plana de la Galera
Asseguren que la infraestructura suposaria una despesa

“innecessària” ja que l’autopista està “infrautilitzada”

INFRAESTRUCTURES

Els Ecologistes del Sénia han
denunciat les afectacions me-
diambientals que tindria l’au-
tovia A7 a la zona dels Secans
del Montsià. Es tracta d’una
zona a cavall entre els Ports,
la plana de la Galera i la serra
de Godall designada com a
Zona d’Especial Protecció de
les Aus (ZEPA) on hi nidifica,
entre d’altres, l’esparver cen-

drós. Un dels portaveus d’E-
cologistes del Sénia, Alfredo
Valdivieso, va afirmar que la
infraestructura viària afecta-
ria l’hàbitat de l’espècie al-
hora que “tallaria i
col·lapsaria” el corredor bio-
lògic natural de la fauna que
es mou des dels Ports, pas-
sant pel barranc de la Galera
i fins a la plana del Montsià.
A més, el traçat de l’A-7
també afectaria l’ofegabous,
una espècie de tritó vulnera-
ble inclosa al catàleg de fauna

amenaçada de Catalunya. De
fet, les Terres de l’Ebre és l’ú-
nic territori del país en què
pot trobar-se aquest animal,
la població del qual quedaria
malmesa per la pèrdua de
punts d’aigua. A banda, els
ecologistes també recorden
que la nova carretera suposa-
ria la destrucció dels lligallos,
camins ramaders protegits
per la legislació espanyola.
Valdivieso també va denun-
ciar l’impacte que tindria
sobre la vegetació, especial-

ment pels exemplars d’oli-
vera i garrofer. 
En aquest punt, Ecologistes
del Sénia asseguren que hi ha
alternatives molt més sosteni-
bles a la construcció del tram
ebrenc de l’autovia A7.  Així,
defensen l’alliberament dels
peatges de l’autopista AP-7,
convertint-la en gratuïta. En
aquest sentit, Valdivieso va
remarcar que la construcció
de l’autovia suposa una “des-
pesa enorme” per l’adminis-
tració pública que, assegura,

“no és necessària” ja que
l’autopista està “infrautilit-
zada. Així les coses, els ecolo-
gistes reclamen que es
desestimi el projecte de l’au-
tovia A7 i es busqui una alter-
nativa més respectuosa
mediambientalment. 

Cinta Bonet
ULLDECONA

PORTADA 

A banda d’Ecologistes del
Sénia, el GEPEC, Seo/Bird
Life, Ecologistes de Catalunya,
l’associació ornitològica Pi-
campall i altres entitats ecolo-
gistes del territori van emetre
un comunicat conjunt per opo-
sar-se a la construcció de l’au-
tovia A-7 al seu pas per les
Terres de l’Ebre, a causa del
fort impacte i l’elevat cost eco-
nòmic que suposaria. Al mani-
fest també es van adherir
altres organitzacions de les Te-
rres de l’Ebre i de fora del te-
rritori, com ara l’Associació de
Voluntaris del Parc Natural del
Delta de l’Ebre; el grup d’estu-
dis i comunicació ambiental
Graëlsia; Lo Rafal; Ecologistes

en Acció de Vinaròs, i el grup
de catalogació Los Taulons, a
més de col·lectius com el Cen-
tre Social Lo Maset de Delte-
bre o el Casal Popular
Panxampla de Tortosa. El ma-
nifest es titula “Autopista
lliure per un ús racional dels
recursos”, i defensa l’allibera-
ment dels peatges de l’AP-7
des de Cabanes fins a l’Hospi-
talet de l’Infant, per resoldre la
sinistralitat a la carretera N-
340. Les entitats ecologistes re-
corden que el traçat de
l’autovia partiria la zona limí-
trofa al PEIN de la Serra de
Cardó-el Boix i sobretot el pla
de la Galera, connector del
Parc Natural dels Ports amb la
serra de Godall i el major pai-
satge d’olivera farga d’Europa,
amb multitud d’arbres cente-
naris i mil·lenaris. 

Vista de la plana de la Galera.  // FOTO: M. V.

G.M 
LA GALERA

Més grups ecologistes
es posicionen en
contra de l’A-7

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

La federació de CDC a les Terres
de l’Ebre ha carregat durament
contra el PSC i també contra
ERC, pel nou pacte que han tan-
cat al Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’E-
bre (COPATE). Un pacte que
deixa al marge CDC, malgrat
que segons els convergents
existia un acord de governabili-
tat signat amb el PSC vuit
mesos abans de les eleccions
municipals. Un acord amb una
durada per quatre anys, que es-
tava obert a altres formacions
polítiques, amb la voluntat de
buscar el màxim consens dins
un organisme que ha de donar
serveis ambientals al conjunt
del territori. “Des de CDC sem-
pre hem tingut la porta oberta a
sumar esforços per tal que el
COPATE esdevingui un orga-
nisme territorial de consens po-
lític que treballi per oferir un
millor servei a la ciutadania”, va
dir la presidenta de CDC a l’E-
bre, Imma Juan. De fet, va la-
mentar que “es deixi de banda
CDC a l’hora de constituir
aquest consorci i que només
se’ns tingui en compte quan els
dos partits que han pactat hagin
decidit qui ocuparia les respon-
sabilitat en les diferents àrees”.
De fet, CDC ha acusat el PSC de
“falta de lleialtat política” en
deixar-los fora de les negocia-
cions per la constitució del CO-

PATE. Així mateix, la presidenta
de CDC va rebutjar que s’hagi
posat dins el mateix sac el CO-
PATE i la negociació entre el
PSC i ERC de les presidències
dels consells comarcals del Baix
Ebre i el Montsià.
Per la seua banda, l’expresident
del Consell Comarcal del Baix
Ebre i president de Convergèn-
cia a la comarca, Lluís Soler, va
mostrar el document de gover-
nabilitat que van signar quatre
representants de Convergència
i del PSC, tot remarcant la clara
voluntat que hi va haver d’in-
corporar a ERC en la constitució
inicial del COPATE malgrat els
seus “boicots” perquè el con-
sorci no tirés endavant. Soler va
afirmar que, així les coses, CDC
realitzarà una fiscalització con-
tundent de la gestió que es rea-
litzi del COPATE. “La gent de
CDC som gent de paraula que
volem treballar pel territori i no
ocupar cadires per ocupar i per
quedar bé una vegada els altres
ja s’han repartit les responsabi-
litats”, va advertir Solé.
Al mateix temps, el president de
CDC al Baix Ebre va demanar a
ERC que “sigui conseqüent i
plantegi una proposta clara de
ponderació de la representació
a l’assemblea general del CO-
PATE amb consens amb CDC,
per tal de seguir endavant amb
el desplegament del consorci, si
finalment volen modificar la re-
presentació actual”. En cas que
no s’arribi a cap consens, des de
Convergència s’haurà de re-

plantejar i revisar laT implicació
en el serveis del COPATE.
Per la seua part, l’expresident
del Consell Comarcal del Mont-
sià i president de Convergència
a la comarca, Joan Martin Mas-
déu, va lamentar tant la falta de
coherència del PSC com d’ERC.
Especialment dur va estar amb
ERC. tot remarcat que malgrat
haver-los posat “pegues cons-
tants” per la creació del Con-
sorci, “no han tingut problema
en ocupar la presidència del
consorci”. “El trencament d’a-
quest acord suposa una ruptura
del consens i de la lleialtat ins-
titucional entre els dos partits
que el vam signar i que vam
estar treballant incansablement
perquè el COPATE fos una rea-
litat malgrat els inconvenients
mostrats contínuament per
ERC”, va dir. En aquest punt,
Masdéu va insistir que “si bé
abans posaven pegues cons-
tants, ara no han tingut cap
tipus de problema ni dubte per
repartir-se les cadires amb el
PSC i obtindre la presidència
del consorci”.
Des de CDC ja han advertit que
si ERC no fa una proposta clara
de ponderació de la representa-
ció a l’assemblea general del
COPATE, CDC s’haurà de re-
plantejar i revisar la implicació
en el serveis del Consorci. De
fet, CDC Terres de l’Ebre ha la-
mentat “la manca de visió estra-
tègica per al territori i la poca
alçada de mires mostrada pels
dos partits que han format go-

vern, atès que la filosofia del
COPATE és la de ser un òrgan
que treballi al servei de la ciuta-
dania i no un òrgan d’estratègia
política”.

Gas, nou president
L’alcalde de Roquetes, Francesc
Gas, és el nou president del
COPATE. D'acord amb els esta-
tuts del consorci, després de les
eleccions municipals calia de-
signar nous representants de les
entitats locals i renovar la com-
posició dels òrgans. Represen-
tants dels consells comarcals de
les quatre comarques de l’Ebre
van prendre possessió com a
vocals a la Junta General del
COPATE i van elegir de presi-
dent l'alcalde de Roquetes. Gas
va destacar la importància de
totes i cadascuna de les àrees de
treball, i va afirmar que aquest
consorci és un referent en el
camp ambiental a Catalunya. En
breu es nomenaran les cinc vi-
cepresidències de les àrees del
consorci, que es repartiran ERC
i el PSC. El nou president es va
comprometre a donar “conti-
nuïtat, estabilitat i la projecció
necessària” al COPATE, que
fins ara estava presidit per Joan
Castor Gonell, alcalde socialista
de Sant Jaume d'Enveja.

POLÍTICA 

Traslladaran
els dos jutjats
del Penal de
Tortosa

Els dos jutjats del Penal de
Tortosa es traslladaran a les
noves dependències de l'an-
tiga comissaria dels Mossos
d'Esquadra a finals d'any. Se-
gons va explicar el delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, les obres d'a-
dequació de l'edifici, on ac-
tualment ja està el jutjat del
Social, ja s'han iniciat i s'hau-
ran enllestit en dos mesos.
Amb una inversió de 200.000
euros, la Generalitat resoldrà
així els endèmics problemes
d'espai que tenen els actuals
jutjats, fins que es pugui
construir el nou edifici judi-
cial, al carrer de la Mercè, a
tocar de l'actual. C.B.

BREUS

El pla 
estratègic 
reformaria 
l’Idece
El director de la càtedra d’E-
conomia Local i Regional ha
celebrat que el Pla Estratègic
i per l’Ocupació de les Terres
de l’Ebre, redactat per la URV,
ja s’estiga debatent en el
marc del Consell Econòmic i
Social, després de mesos de
retard i de moltes queixes
dels sindicats. Juan Antonio
Duro ha assenyalat que s’està
superant la fase de presenta-
ció del pla, que ja no es troba
al calaix. També ha dit que
molt aviat es podrà consultar
íntegrament en el web de la
URV, i que ara ja s’està en-
trant en la fase de seguiment
del document. Amb tot, Duro
ha avançat que el pla es pre-
sentarà públicament en di-
versos àmbits. A banda, en
l’aspecte de la governança del
territori i la creació de políti-
ques per a l’ocupació, el res-
ponsable de la càtedra
d’Economia Local i Regional
ha recordat que els municipis
i consells comarcals difícil-
ment poden fer polítiques efi-
cients de promoció
econòmica, i que aquesta
tasca hauria de ser assumida
per l’Institut per al Desenvo-
lupament de les Comarques
de l’Ebre.De fet, Duro ha de-
fensat una reforma de l’Idece,
que segons el pla estratègic
hauria de transformar-se en
una Agència de Desenvolu-
pament Territorial, amb noves
competències i un caràcter
supramunicipal.  G.M.

Nova polèmica al COPATE 

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

CDC acusa el PSC de ‘falta de lleialtat política’
i d’haver trencar l’antic pacte per governar l’ens

L’alcalde de Roquetes és el nou president de
l’organisme, a partir de l’acord entre ERC i PSC

Un moment de la roda de premsa de CDC a la seu de Tortosa, per parlar del COPATE. // FOTO: CDC TERRES DE L’EBRE.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha presentat
aquest 21 d’octubre el resultat final del projecte que
dinou il·lustradors, la majoria de les Terres de l'Ebre,
han realitzat a la planta de pediatria. En el marc del pro-
jecte “Centres mèdics il·lustrats”, un grup d'il·lustra-
dors liderats pel roquetenc Ignasi Blanch van treballar
intensament durant una setmana per decorar la planta
de pediatria amb dibuixos d'animals autòctons que
viuen al delta de l'Ebre o al Parc Natural dels Ports. Així,
un vol de flamencs dóna la benvinguda al passadís de
la planta, i a cada habitació un animal convida a treure
un somriure als xiquets i professionals mèdics.

El cap de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, Jaume Rosal, ha afirmat que era un “anhel i una
il·lusió que ara s'ha fet realitat”. Rosal també ha desta-
cat la importància dels aspectes més humans i emotius
en la recuperació d’un pacient, ja sigui xiquet o adult.
En una de les imatges podem veure, acompanyada del
seu pare, una de les xiquetes hospitalitzades que ja ha
pogut gaudir dels dibuixos.
Per la seva part, Ignasi Blanch, ha detallat que alhora
“d’humanitzar” la planta de pediatria s’han tingut en
compte també aspectes com la gamma cromàtica o la
temàtica dels dibuixos.
El projecte “Centres mèdics il·lustrats” va nàixer ara fa
10 anys a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i
han continuat en altres centres sanitaris catalans. 

DINOU 
IL·LUSTRADORS
Un grup de 19 il·lustradors de les Terres
de l’Ebre, liderats pel roquetenc Ignasi
Blanch, han participat voluntàriament
del projecte ‘Centres mèdics il·lustrats’
a la planta de pediatria de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta. 

T
TELEOBJECTIU

ART QUE SALVA L’ART

UNA INTERVENCIÓ artística ha
permès salvar els arcs del convent de
Santa Clara de Tortosa. Els cinc arcs de
l'antiga capella, del segle XIII, estaven
greument erosionats i calia finança-
ment per restaurar-los. L'activista cultu-
ral, Josefina Matamoros va proposar a
l'artista plàstic Tom Carr fer una inter-
venció al claustre que ajudés a posar de

relleu l'espai per atreure inversors. Fi-
nalment, gràcies a dues fundacions pri-
vades de França i Suïssa, s’ha pogut
restaurar els arcs i s’han inaugurat jun-
tament amb les projeccions lumíniques
“Absència i presència”, del mateix Carr.
L’espai es pot visitar fins el proper 8 de
novembre i la intervenció és visible des
de diferents punts de la ciutat. C.B.

Animals de l’Ebre per il·luminar pediatria

Cinta Bonet / FOTOS: ACN
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TELEOBJECTIU 

Carme Forcadell: ‘Visca la República Catalana’

La xertolina Carme Forcadell va ser escollida
presidenta del Parlament de la XI legislatura
per 77 vots a favor, 57 en blanc i un vot nul.
L'expresidenta de l'Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) és la vuitena presidenta de la
cambra després de la restitució de l'autogo-
vern. A més, 5 dels 11 diputats de Catalunya
Sí que es Pot van donar suport a Forcadell per
donar-li l'oportunitat de ser "presidenta de
tots". Uns vots que van sumar-se als 62 de
Junts pel Sí (JxSí) i als 10 de la CUP. 
En el seu primer discurs com a presidenta del
Parlament, Forcadell va dir que amb aquesta
XI legislatura es tanca l'etapa autonòmica i
s'entra en un nou escenari. "Siguem cons-

cients que protagonitzem un moment funda-
cional. Ara i aquí creem un abans i un des-
prés. Des d'ara mateix constituïm un
parlament sobirà que vol representar un
poble lliure", va proclamar. En aquest con-
text, va demanar als diputats que estiguin a
l'alçada del moment per iniciar el procés
constituent. A més, va anunciar que propo-
sarà que els grups que no tenen representa-
ció a la Mesa, PPC i CUP, hi puguin participar
sense tenir dret a vot. En acabar el seu discurs
amb un “Visca la República Catalana”, els di-
putats de JxSí i la CUP van aixecar-se per
aplaudir, mentre que la resta van quedar-se
al seu escó sense aplaudir-la.

Gustau Moreno / FOTOS: ACN

Més de 52.000 tapes servides a l’Atortosa Dtapes

La segona edició de la ruta gastronòmica Atortosa Dta-
pes va posar el seu punt i final amb un total de 52.325
tapes servides de l’1 al 12 d’octubre. El projecte vol anar
més enllà de l’activitat de promoció econòmica, i donar
a conèixer la gastronomia de qualitat arreu de les Terres
de l’Ebre. De fet, el president de la Cambra de Comerç
de Tortosa, Josep Maria Chavarria, va explicar que el seu
principal objectiu era superar el nombre de tapes ser-
vides en l’anterior edició, i ajudar el comerç de Tortosa.
Va detallar també que totes les tapes que participaven
en la ruta havien estat elaborades a partir de l’ajuda del
xef del restaurant Villa Retiro, Fran López, que va con-
tribuir a incrementar el nivell i la qualitat dels produc-
tes servits. Chavarria va afegir-hi que la segona edició
de la ruta Atortosa Dtapes s’ha tancat amb un rècord
de participació, un fet que supera totes les expectatives
de la Cambra de Comerç i del patrocinador. Per la seua
banda, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va insistir en què
cal donar suport a les iniciatives   per promocionar els
negocis i trobar-hi sinergies. “El Atortosa Dtapes ha
coincidit amb una quinzena molta activitat cultural a
Tortosa, amb el festival A Cel Obert o l’Ebremusik. 

TEXT I FOTO: IRENE LÓPEZ 

77 de 135
són els suports que va rebre Forcadell, en sumar els vots de Junts pel Sí, la CUP i cinc de Catalunya Sí que es Pot
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Més de vuit-centes persones van assis-
tir a Gandesa, el cap de setmana del 17
i 18 d’octubre,  com a convidades al ca-
sament reial entre l'infant Jaume de
Catalunya i Aragó i la princesa Elionor
de Castella. El grup de teatre La Farsa
va fer per segon any consecutiu una re-
creació històrica del casament que
havia d'unir els regnes d'Aragó i Cata-
lunya amb el de Castella i Lleó el 1319,
però que finalment no es va consumar
perquè, un cop celebrada la cerimònia
a l'església de Gandesa, l'infant va fugir
per vocació religiosa. Per tant, la unió
dels dos regnes se'n va anar en orris.
Aquest episodi ha passat a la història
amb el nom de la Farsa de Gandesa. 
En la representació d'enguany hi han
intervingut al voltant d'un centenar de
persones. Aquesta festa de recreació
històrica es va començar a celebrar
l'any passat en vistes a commemorar,
l'any 2019, el 700è aniversari d'aquest
fet històric. A més, les activitats progra-
mes van incloure una sèrie d’actes pre-
liminars, així com el segon Mercat de
Proximitat, amb productes quilòmetre
zero. L’alcalde de Gandesa, Carles Luz,
va fer una valoració molt positiva i va
anunciar que potenciaran la festa. 

TELEOBJECTIU

La Farsa fa reviure a Gandesa el 
casament reial frustrat del 1319

GANDESA

Cinta Bonet

[ ] Diversos moments de l’edició d’enguany del Casament Reial de Gandesa.  / Fotos: TERRA ALTA PREMSA.

El proper 2019 es compliran 700
anys de la cerimònia que no va unir
els regnes d’Aragó i de Castella i Lleó
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L’Ajuntament
ha ampliat el 
recinte firal i ha
incorporat 
novetats com un
tast de 
vermuts 
musicat o un 
concert 
nocturn de la
banda 
riberenca Xeic!

TELEOBJECTIU 

La fira més antiga de l’Ebre es renova

[ ] L’encarregat d’inaugurar la fira va ser l’home del temps de TV3, Tomàs Molina.

MÓRA LA NOVA

[ ] Un moment del reconeixement a l’expositor local més antic, Josep Guzmán Hernández.

La 184 edició de la Fira Agrícola, Ramadera
i Industrial de Móra la Nova va reunir, des
del 22 al 25 d’octubre, més d’un centenar
d’expositors vinguts d’arreu de les Terres
de l’Ebre i de comarques veïnes com el
Priorat o el Baix Camp. La nova regidora de
Fires, Míriam Vinaixa, va valorar “molt po-
sitivament” la fira d’enguany, que va tancar
portes amb una assistència estimada, com
en les darreres edicions, d’unes 50.000 per-
sones: “Els visitants han respost molt bé a
les novetats introduïdes enguany, tant als
petits canvis d’ubicació com als espectacles
musicals i al nou caràcter del pregoner”,
que enguany era Tomàs Molina. “Això ens
encoratja de cara a l’edició del 2016 i des
d’ara començarem a treballar-hi en més
novetats. Tenim una fira de les més anti-
gues del país i un model consolidat, amb
bona assistència de públic i de paradistes,
però això no vol dir que no puguem incor-
porar més atractius”, va dir Vinaixa.

G.M. / FOTOS: SIRGA COMUNICACIÓ

Èxit del segon 
festival A Cel Obert 

TORTOSA

La segona edició del festival d'intervencions efímeres A Cel Obert
va clausurar-se el 4 d’octubre amb el lliurament dels premis del
jurat i del públic als millors projectes. El premi del jurat va ser per
a ‘Entrecintat’, que es va poder veure al pati del Palau del Bisbe.
En canvi, el premi del públic assistent va ser per al projecte ‘Skyli-
nes’, que havia quedat instal·lat al pati del palau de Sant Jordi i
Sant Domènec, actual seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Gustau Moreno
FOTO: IRENE LÓPEZ
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FA UN MES que les urnes deci-
dien que la majoria absoluta de
diputats del Parlament de Cata-
lunya seria independentista. No
només això, gairebé el 48% dels
vots eren clarament indepen-
dentistes. Només 80.000 vots
més i s’hauria arribat al 50%. I
si el vot per correu hagués fun-
cionat com calia, potser la cosa
encara hauria estat més clara.
Sé que em repeteixo. Igual que
ho continuen fent alguns, com
Mariano Rajoy, quan afirma
sense que li creixi el nas que la
majoria de catalans no volen la
independència. La majoria si-
lenciosa apareix fins i tot quan
no es pronuncia a les urnes.

EL MES S’HA FET LLARG des
del punt de vista polític. Tenim
unes negociacions entre Junts
pel Sí i la CUP per a la investi-
dura del nou president de la
Generalitat. A la CUP no volen
Artur Mas. Artur Mas sembla

que no vol apartar-se. Cap dels
dos no vol fer cap gest de gene-
rositat en aquest punt. 

DURANT AQUEST MES hem
vist com l’exvicepresidenta del
Govern, la consellera d’Enseya-
ment i el mateix president han
anat a declarar al jutjat per les
votacions del 9N. El 15 d’octu-
bre, 75 anys després de l’afuse-
llament de Lluís Companys,
Artur Mas imputat. Una data
molt oportuna. 

HEM VIST com la negociació
pel pacte per investir el presi-
dent ha tingut excessos medià-
tics, com sempre passa amb els
pactes. Ha arribat Carme Forca-
dell, icona de les mobilitzacions
de les darreres Diades, a la pre-
sidència del Parlament. I Junts
pel Sí i CUP han fet el primer
pas cap a la República Catalana
amb la declaració de sobirania
que han de dur al Parlament.

Mariano Rajoy ha convocat
eleccions i els principals partits
espanyols han passat al mode
pre-campanya, i en conseqüèn-
cia, ultra-patriota. Les amena-
ces per si el Parlament fa passos
cap a l’estat propi se succeei-
xen. I de moment sembla que
l’independentisme no es fa en-
rere.

ARRIBATS EN AQUEST punt,
cal veure què passarà. Conti-
nuaran Junts pel Sí i la CUP el
camí per desconnectar-nos
d’Espanya o s’aturaran?  Si con-
tinuen, fins on arribarà el go-
vern espanyol?  Us imagineu les
principals institucions del país
intervingudes per Madrid i els
seus màxims representants in-
habilitats o empresonats? S’ho
imaginen a Madrid? Ho volen?
S’alentirà el procés fins passa-
des les eleccions del 20-D? I si
és així, què passarà després de
les eleccions espanyoles? Si go-

verna el PP, Ciutadans, PSOE,
Podemos, què passarà? El joc
tot just acaba de començar i cal-
drà veure qui és més valent i si
arrisca al màxim.

DARRERAMENT he escrit di-
versos articles d’opinió al voltant
del procés d’independència (al
voltant i, sobretot, a favor) i ara
m’han llançat un repte: a veure
quan escric sobre la corrupció ca-
talana, si sóc valent. Un repte així
no es pot deixar caure al terra.

UNA DE LES FRASES que so-
vint fem servir els independen-
tistes és que volem ser un país
normal. No volem la indepen-
dència perquè ens creguem su-
periors o immunes als vicis que
pateixen tots els estats del món.
Evidentment, ens agradaria que
el nou estat fos perfecte, el més
guapo i llest del món, com els
nostres fills, però sabem que no
serà així. Tindrà els seus defectes
i virtuts, com tots, però ens l’esti-
marem, i vetllarem perquè creixi
el més sa possible.

CREIEM, això sí, que ens po-
drem organitzar millor o, al-
menys, així ho desitgem. Volem
decidir per nosaltres mateixos,
triar el color de les nostres habi-
tacions sense demanar permís,

administrar els nostres diners se-
gons les nostres prioritats, neces-
sitats o gustos, aprovar lleis per
unanimitat del nostre Parlament
sense que ens la impugnin. Ens
equivocarem, i alguns dels nos-
tres ciutadans, incívics, continua-
ran estacionant als passos de
vianants, i els nostres xiquets
trencaran plats.

SER INDEPENDENTS no serà
una assegurança contra la co-
rrupció (farem el possible perquè
ho sigui), però està més que de-
mostrat que la dependència tam-
poc ho és. Per tant, no té sentit
votar NO a la independència
perquè hi ha casos de corrupció,
quan aquesta corrupció ha tingut
lloc durant la dependència.

CORRUPCIÓ i independència, o
corrupció i dependència, són
coses que no tenen res a veure. A
tots els països independents hi
ha corrupció, i a totes les comu-
nitats autònomes, també. 

D’ALTRA BANDA, aquest pro-
cés nostre cap a la independència

està ple d’esculls externs que
posa l’estat espanyol , ja previstos
al seu ADN, i també d’esculls in-
terns, fruit de la nostra diversitat
política i de l’extrema pulcritud
amb què el volem dur a terme.
D’aquesta manera, cadascun
dels passos que fem endavant és
posterior a negociacions que tots
seguim amb lupa pel forat del
pany i bones dosis d’un escepti-
cisme que no es cura, malgrat
l’ancestral capacitat de pactar
dels catalans. Però aquí estem,
seguint el camí. Ara estem da-
vant d’una nova situació d’ai, ai,
ai, al cor, i sembla que les CUP
tenen la clau per obrir la finestra
i permetre’ns respirar de nou.

DURANT LA PASSADA legisla-
tura, les CUP s’han guanyat el
respecte amb les seves actua-
cions serioses, coherents, rigoro-
ses i plenes de compromís amb
el seu ideari i el país. I ho volen
fer valer, cosa que els honora.
Junts pel Sí necessita dels seus
vots per a investir un president.
Per primer cop, la seva decisió és
vital, i es queixen d’haver estat

objecte de pressions; és una de
les conseqüències d’assolir certs
nivells de poder: les teves deci-
sions sempre seran criticades, en
una o altra direcció.

ELLS POSEN PER BANDERA la
seva coherència, i no volen apar-
tar-se, ni una coma, d’allò que
han dit durant la campanya elec-
toral; cosa que, malauradament,
a tothom ens sembla sorprenent
avui en dia. Però ells tenen 10 di-
putats, i Junts pel Sí, 62. Defensar
la coherència amb el programa
electoral és lloable, però també
s’hauria de lloar que els altres
vulguin defensar la seva. Uns ha-
vien dit que no investirien a Mas;
els altres, que Mas seria el seu
president. Mantenir totes dues
coherències és incompatible, i no
pots defensar la teva coherència
exigint els altres que trenquin la
seva.

LA COHERÈNCIA ha de ser re-
cíproca, com l’amor, tot i que en
ambdós casos, i en ambdues
parts, calgui cedir una mica; val
la pena. 

O
OPINIÓ

CONFIDENCIAL: UN TUIT POLÈMIC SOBRE COMPANYS
EL TORTOSÍ Jaume Solé Purcalla,
secretari general del PP local, va retirar
la paraula “assassí” a l’hora de referir-
se al president de la Generalitat afuse-
llat fa 75 anys. Solé havia encès el 15
d’octubre les xarxes socials per un co-
mentari a Twitter, en què criticava la
decisió de l’Ajuntament de dedicar un
parc a la memòria de Lluís Companys.
En concret, Solé havia escrit que “l’as-

sassí Lluís Companys ja té una plaça al
seu nom a Tortosa mentre l’esquerra
en bloc li fa un homenatge”.  La piu-
lada va provocar una onada de reac-
cions a favor i en contra. Fins i tot el
president comarcal del PP, Joaquim
Llopis, va aclarir que al PP de Tortosa i
del Baix Ebre estaven “dolguts” per
unes declaracions “desafortunades” i
que Solé feia “a títol personal”. L’en-

demà, Solé va aprofitar el seu pas per
la tertúlia L’Entrellat, de Canal 21 Ebre,
per matisar les seues declaracions. Va
recordar que ell sempre ha condemnat
el franquisme, i que està en contra de
la pena de mort. Així, va dir que a la
Catalunya de Companys, del 1936 al
1939, van morir afusellades unes 8.500
persones, i va responsabilitzar el pre-
sident republicà d’aquestes morts. 

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

JESÚS TIBAU 
ESCRIPTOR

Qui aguantarà més?

Corrupció, independència i coherència

“Us imagineules principals
institucions de
Catalunya
intervingudes i
els seus 
representants
inhabilitats o
empresonats?”
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EL 7 DE NOVEMBRE
Sant Carles de la Ràpita ce-
lebra una nova edició de la
Diada del Llagostí, que do-
narà el tret de sortida a les
tretzenes jornades gastro-
nòmiques. S’hi repartiran
entre 2.000 i 3.000 racions

de llagostins cuinats de di-
ferents maneres. Enguany,
les jornades s’allargaran
fins al proper 8 de desem-
bre amb una tretzena de
restaurants que oferiran
menús amb preus que ani-
ran dels 30 als 40 euros. OPINIÓ 

ENVIA’NS ELS TEUS
ARTICLES D’OPINIÓ
premsa@uncopdull.com
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Més unitat per acabar amb el 
dèficit d’infraestructures Tortosa i la 

memòria històrica

El final del bipartidisme en
un poble de 596 habitants

EDITORIALS

l problema del dèficit
històric de les infraes-
tructures, que molt

sovint queda emmascarat per
altres temes més mediàtics de
la política nacional i del terri-
tori, ha acabat sortint a la su-
perfície a causa de l’alta
mortalitat que s’ha re-
gistrat aquest 2015 a la
carretera N-340 al seu
pas per les Terres de
l’Ebre. Des de l’estiu, al
marge de les notícies al
voltant del procés sobi-
ranista, el debat sobre
l’N-340, l’autopista AP-
7 i el tram pendent de
l’autovia A-7 és la
qüestió que està acapa-
rant l’atenció de tothom. Les
Terres de l’Ebre és un territori
oblidat pels governs de Ma-
drid i de Barcelona a l’hora de
planificar i executar inver-
sions en infraestructures, i en
algun moment aquesta situa-
ció  havia d’esclatar des del
vessant polític, però sobretot
des del punt de vista social. 

EL TRAM EBRENC de l’N-
340 acumula 13 víctimes mor-
tals en aquest 2015, i fins un
total de 66 morts en els da-
rrers cinc anys. Una xifra en-
cara més terrible si sumem el

tram de la mateixa N-340 al
nord de Castelló, amb 68
morts en els darrers cinc anys.
Un total de 134 morts, sense
comptar les persones ferides,
que han provocat que les en-
titats veïnals de les Terres de
l’Ebre i també del Baix Maes-

trat hagen decidit mobilitzar-
se fins aconseguir la gratuïtat
urgent de l’AP-7 entre l’Hos-
pitalet de l’Infant i Peníscola.

COM A REACCIÓ, el govern
de l’Estat ha accelerat la cons-
trucció d’onze rotondes en el
tram de l’N-340 entre l’Amet-
lla de Mar i les Cases d’Alca-
nar. També han anunciat la
limitació de la velocitat als 80
quilòmetres per hora i la pro-
hibició de fer girs cap a l’es-
querra, mesures que pretenen
pacificar el trànsit. Les prime-
res rotondes en construir-se

seran al Perelló i a Camarles.
Però aquestes millores en els
accessos de l’N-340, així com
les altres mesures anunciades
per Foment, no convencen els
alcaldes del territori, i encara
menys a les federacions de
veïns de Tortosa i d’Amposta,

que durant aquest
mes d’octubre han
iniciat estratègies di-
ferents per aconse-
guir una solució a la
sinistralitat. Els veïns
d’Amposta han man-
tingut els talls de pro-
testa a l’N-340, i
prioritzen la gratuïtat
de l’AP-7; mentre
que els veïns de Tor-

tosa també reclamen la cons-
trucció de l’autovia A-7 i han
impulsat un manifest institu-
cional que han subscrit al cos-
tat d’onze entitats socials i
econòmiques de l’Ebre.

PERÒ la divisió també ha
arribat als partits polítics del
territori. Fins i tot hi ha alcal-
des d’un mateix partit que
diuen coses diferents, perquè
pensen en clau local i defen-
sen només els suposats inte-
ressos dels seus respectius
municipis. Sense unitat cos-
tarà més arribar a algun lloc. 

PAÜLS exemplifica la nova
fornada d’alcaldes i alcal-
desses, regidors i regidores,
que han arribat als ajunta-
ments del país després de
les municipals del maig. El
seu alcalde, Enric Adell, en-
capçala un equip de govern
format per regidors i regido-
res molt joves, que van deci-

dir entrar en política per tre-
ballar, amb la il·lusió encara
intacta, en benefici de tot el
poble. I ho van fer amb una
candidatura, Acord Munici-
pal per Paüls, que va assolir
la majoria absoluta i que, a
més, va acabar amb el bipar-
tidisme que històricament
havia dividit la població.

Josefina 
Matamoros
ACTIVISTA 

CULTURAL

EL MUR

El tram de l’N-340 
a Tarragona, l’Ebre i 
Castelló acumula 134
morts en cinc anys

SERÀ NOTÍCIA

E

Una intervenció artís-
tica ha permès salvar
els arcs del segle XIII

del convent de Santa Clara de
Tortosa. La intervenció ha estat
possible gràcies a la participació
de l’activista cultural Josefina
Matamoros, natural de Godall.

Francesc
Vallespí
PRESIDENT DE LA

LLIGA CONTRA EL

CÀNCER A L’EBRE

Més de 500 persones
van participar el 25
d’octubre en el Dinar

Popular que la Lliga contra el
Càncer va organitzar a Tortosa
per recaptar fons per als malalts
i les famílies. La jornada incloïa
activitats infantils i esportives.

Jesús
Gómez de
las Heras
EXCOORDINADOR

DE L’IGME

L’Institut Geològic i
Miner (IGME) no va fer
cap informe sobre el risc

sísmic del projecte Castor perquè
no se li va requerir. Així ho va afir-
mar l’excoordinador de l’IGME el
19 d’octubre als jutjats de Vinaròs,
on va declarar com a imputat.

Andreu
Carranza
ESCRIPTOR

L’escriptor riberenc ha
rebut aquest mes d’oc-
tubre un nou reconeixe-

ment, ara des del territori. Es
tracta del guardó al Mèrit de les
Lletres Ebrenques del 2015, ator-
gat durant les X Jornades de les
Lletres Ebrenques, a Amposta.

Enric Pla
ALCALDE DE 
VINARÒS

Els ajuntaments de Vi-
naròs i Alcanar han en-
llestit els treballs de

neteja i adequació de l’entorn del
pont dels Estretets, a la zona del
riu Sénia. L’alcalde de Vinaròs ha
anunciat més projectes de col·la-
boració amb Alcanar.

L’AJUNTAMENT de Tor-
tosa ha honorat al president
Lluís Companys posant el
seu nom al parc de Ferreries
Nord, on el passat 15 d’octu-
bre també va instal·lar-se un
monòlit tot coincidint amb el
75è aniversari del seu afuse-
llament. Era un gest que Tor-
tosa tenia pendent des del 18
de setembre del 2000. Per
tant, poc més de 15 anys per-
què Tortosa dediqués una
plaça o un carrer a la figura
del president màrtir.

EN ELS DARRERS anys
s’han fet diferents gestos im-
portants, en clau de memò-
ria històrica i democràtica.

En època de Joan Sabaté es
va retirar l’escut franquista
de la claraboia del pati cen-
tral de l’edifici de l’Ajunta-
ment, i ja durant el mandat
de Ferran Bel es va canviar el
nom de la barriada del 13 de
Gener i també es va posar
una placa a l’antic pont del
tren, per recordar les vícti-
mes dels bombardejos de la
Guerra Civil. També durant
l’etapa de Bel es va home-
natjar l’alcalde màrtir, Josep
Rodríguez. És just reconèi-
xer-ho i, per tant, també ani-
mar el govern de Tortosa a
seguir amb la retirada de la
resta de simbologia feixista
que encara hi ha a la ciutat. 
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SI BUSQUEM la definició de
‘Perepunyetes’ al diccionari
ens diu: “Persona que és ex-
tremadament exigent i minu-
ciosa”. Potser no comparteixo
la definició al cent per cent,
però sol esser habitual que
em diguin que soc un ‘Pere-
punyetes’.   Ho dic pel motiu
que molts cops diem frases o
paraules sense saber quin
sentit tenen, o si ho sabem les
diem malament. Ho reconec,
sóc un ‘Perepunyetes’, però
les coses m’agraden ben fetes,
sóc així. 

DARRERAMENT, no sé  si per
desconeixement o intenciona-
dament, escolto més d’un cop
a polítics en càrrecs o que as-
piren a tenir-los, a posar com
aquell que sent ploure i no
passa res càrrecs o frases mal
dites. He sentit que els dos as-
pirants a president del Go-
vern Espanyol, l’Albert Rivera
i Pablo Iglesias, deien en pocs
dies de diferència: “Cuando
yo sea presidente de España”.

Home, jo certament els felici-
taré a tots dos, i molt,  perquè
voldrà dir que España és una
República i que ja no tindrem
Monarquia. Però pel camí,
senyors, si ho aconsegueixen
(espero que no) seran el pre-
sident del Govern Espanyol,
dins de Monarquia Parlamen-
taria del Regne d’Espanya. Es-
pero que a tots dos algú els
faci rectificar, i que per tant
no ho tornen a dir.

CONTINUEM. Recordo la
passada Champions. Escol-
tava la  TDP del mestre Joa-
quim Maria Puyal, i una de
les col·laboradores en un mo-
ment donat deia: “Acaba de
fer la seva arribada a la llotja
el President de Catalunya”.  I
fa pocs dies la Il·lustríssima
alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, en un discurs llegit
tornava a parlar del “Presi-
dent de Catalunya”. Els he de
dir que ni l’una ni l’altra esta-
ven parlant de Mariano Rajoy,
que és el President de Cata-

lunya en l’actualitat, si no que
parlaven del Molt Honorable
President de la Generalitat de
Catalunya, el senyor Artur
Mas, que també ho és en l’ac-
tualitat. Puc entendre l’errada
de la TDP, en directe i fruit de
la improvisació, però l’alcal-
dessa llegint com estava, no té
qui la salvi, ni a ella ni a qui
ho va escriure.

SEGUIM amb una de molt
habitual. L’alcalde o regidor
de torn, que no sap on és, ni
on es troba ni que fa. És molt
habitual sentir en un moment
d’una entrevista, en un míting
o en una tertúlia que un al-
calde o regidor ens diu: “En
aquesta legislatura que co-
mença...” Doncs bé, les legis-
latures, al nostre país,
corresponen al Congrés dels
Diputats,  al Senat o al nostre
Parlament, que és on es le-
gisla i on es fan i es discutei-
xen les lleis. Perquè als
ajuntaments, diputacions, o
consells comarcals hi ha man-

dats, ja que aquest últims són
escollits per mandat del
poble, per gestionar les ciu-
tats, províncies o comarques
amb un mandat de quatre
anys.  En les nostres contra-
des hi ha hagut un alcalde
que ha deixat de ser-ho,  que
després de ser regidor al go-
vern del 1987 al 2007 i alcalde
del 2007 al 2015, 28 anys al go-
vern,   ha marxat sense saber
què era un mandat i què era
una legislatura.

I PODEM SEGUIR amb les
EMD,  on parlen de l’alcalde i
els regidors amb una alegria
que no els cap a la boca,  quan
el que hi ha és el president de
la Junta Veïnal (així ho diu la
papereta el dia de les elec-
cions) i els representants po-
lítics de la Junta Veïnal, però
ells s’autoanomenen  Alcalde
i Regidors, bé i qui soc jo per
treure’ls la il·lusió. I paro ja
que suposo que deuen pensar
que soc un pesat i que no
arribo enlloc. 

TORTOSA està bruta i man-
cada de manteniment. Tor-
tosa transmet una imatge
negativa, això és un fet que
no és nou. El febrer de 2013
el Partit dels Socialistes de
Catalunya a Tortosa vam ini-
ciar la campanya ‘Xeic, pos
com tenen Tortosa!’, una
campanya de denúncia
sobre el deficient estat de
conservació que tenia la
nostra ciutat i la imatge tan
negativa que transmetia, no
només als ciutadans, sinó
als visitants, perjudicant el
comerç i el turisme en un
moment de greu crisi eco-
nòmica.

NOU MESOS després vam
tancar la campanya amb un
gran èxit participatiu que es
transcrivia en més de 300 fo-
tografies de denúncia rebu-
des i un total de 7.219 visites
al web. Tot i això, el govern
de CiU va fer cas omís de les
cartes que els vam fer arri-
bar amb les fotos denúncia
dels tortosins i tortosines,
que no va respondre. Encara
que els va fer reaccionar tí-
midament amb un incre-
ment de la partida de
manteniment en els pressu-
postos de 2014 i 2015, que no
ha estat suficient.

CONSCIENTS d’aquesta

delicada situació, els socia-
listes hem fet reiterades
propostes per aconseguir
fer front a aquesta situació,
com ara la creació d’una co-
missió amb la participació i
implicació de diversos
agents per prendre cons-
ciència col·lectiva que cal
col·laborar plegats per
pal·liar aquest estat de de-
gradació que pateix Tortosa. 
Cap de les nostres propos-
tes han donat fruit ni han
estat recollides per part del
govern de CiU. No hi ha cap
pla de manteniment, no han
volgut fer-lo, i així juguen
amb la discrecionalitat i l’a-
miguisme i, tal com s’ha vist
moltes vegades, van a re-
molc de les nostres propos-
tes com amb la reparació de
les escales d’accés a l’Hos-
pital o la rambla Felip Pe-
drell, però sempre amb
pegats i pedaços.

A LES ACABALLES del
2015, l’escàs manteniment
de la via pública i la seva
neteja és un dels principals
problemes, i reals, de Tor-
tosa: estat dels elements de
mobiliari urbà, enllumenat,
manteniment de calçades i
voreres, estat dels parcs i
jardins... Cada dia són més
els tortosins i tortosines
preocupats per l’estat en

què es troba la seva ciutat i
que comencen a estar farts
d’excuses; però CiU s’ha
oblidat del dia a dia i de
quines són les prioritats
més preocupats per estar a
Madrid i a Barcelona que
per governar i vetllar per
Tortosa. Hi incompleixen i
saben que incompleixen els
seus compromisos, ara, amb
la complicitat dels Republi-
cans de Tortosa que estan
aplicant la dita “donde dije
digo, digo Diego”. Són còm-
plices d’aquells que estan
més preocupats pel seu pro-
cés que pel dia a dia dels
tortosins i tortosines, i tot
per a amagar les vergonyes
de seus embargades i de
presumptes fiançaments
irregulars del seu partit.

DAVANT d’aquesta situació,
de les continuades queixes
de la gent i de la inoperàn-
cia del govern hem optat
per denunciar novament el
problema tornant a endegar
la campanya ‘Xeic! pos com
continuen tenint Tortosa!’,
per tal d’obrir els ulls al go-
vern municipal de CiU.

PER PORTAR-LA a terme
hem reactivat de nou la pre-
sència a Internet i les xarxes
socials i volem que els ciu-
tadans ens facin arribar foto

denúncies. I ho volem fer, a
més, recollint signatures de
tots els tortosins i tortosines
que creguin que la ciutat
està bruta, en paper i a tra-
vés de la plataforma
Change.org, perquè pu-
guem presentar-les a l’e-
quip de govern.

NO ES FA RES per donar
una imatge de ciutat mo-
derna i eficient que valgui la
pena viure, una ciutat
oberta on l’espai públic
sigui l’espai de relació agra-
dable entre totes i tots. Si
creiem que el turisme és
una de les bases per a la re-
generació econòmica de la
ciutat hem d’aplicar un con-
junt de polítiques perquè
sigui així i que s’apliqui. Si
volem ser patrimoni de la
UNESCO, que crec que hem
perdut el tren, hem de cui-
dar els petits detalls i apos-
tar més per temes com
aquest.

CREIEM QUE la nostra
campanya pot ajudar a
conscienciar la ciutadania
sobre la cura i manteniment
de la nostra ciutat i a fer
veure al govern municipal la
necessitat de vetllar pel
manteniment dels espais
públics. Ajuda’ns a tindre
Tortosa neta!! 

RICARD LLEIXÀ
EXREGIDOR 
DE TORTOSA

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL 
PSC DE TORTOSA

El Perepunyetes

Xeic! Pos com continuen tenint Tortosa!
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AQUEST ESCRIT vol apel·lar
al sentit comú i a l'interès del
territori. És el mateix sentit
comú d'una ciutadania que,
espontàniament, i farta ja de
tants accidents i morts per
falta d’una via ràpida gra-
tuïta, via whatsapp va convo-
car una primera mobilització
exigint solucions a l'alta den-
sitat de la N-340. Ràpida-
ment, els alcaldes afectats
per la carretera N-340, majo-
ritàriament d'ERC, però
també de CiU, van moure
fitxa i es van afegir a la mobi-
lització liderant-la i acapa-
rant-la. Calia participar, però
també controlar la mobilitza-
ció ciutadana per evitar que
es descontrolés. El missatge
era clar, “poble ebrenc, estem
orgullosos de la vostra capa-
citat de mobilització i estem
amb vosaltres, però ara ens
toca actuar als polítics. Con-
fieu en nosaltres”. Una vella
cançoneta.

EL SENTIT COMÚ dicta que
hem d'exigir l'alliberament
de l'AP-7 i que no cal cons-
truir el tram ebrenc de l'A7.
Per què?

1. LA PROPOSTA de gratuï-
tat immediata de l'AP-7 per a
tot el tram ebrenc és la més
pragmàtica, perquè es pot fer
ja! Només és qüestió de vo-
luntat política. No és una
idea nova; no fa gaire ERC
recolzava la campanya ‘No
vull pagar’ (a les autopistes),
o impulsava ‘Catalunya lliure
de peatges’. Així, l'única cosa
que caldria és una classe po-
lítica valenta, capaç d'enfron-
tar-se als interessos d'Abertis
(La Caixa). Però sembla que
la realitat és una altra, i el
subjecte polític haurà de ser
la ciutadania amb les mobi-
litzacions.

2. PROTEGEIX el nostre te-
rritori. Tenim ja tres infraes-
tructures que trenquen el
territori (via del tren conven-
cional, N-340 i A-7), en un
futur potser l'Estat decidisca
fer el tram del tren de gran
velocitat (TGV) València-Bar-
celona i ara es planteja fer-ne
una quarta (cinquena). Una
nova ferida a les nostres te-
rres. És necessària? Abans de
fer una operació, tot metge o
metgessa estudia si té altres
alternatives menys perjudi-
cials per al cos. No hi ha al-
ternativa? Sí, alliberar els

peatges de l'AP-7.

3. ÉS PRÒPIA d'un model
econòmic del passat. La pro-
posta de construir el tram
ebrenc de l'A-7 respon al
model d'ultradesenvolupa-
ment que es va instal·lar a
l'Estat espanyol durant la
bombolla constructora. Un
model basat en creure que el
desenvolupament i el creixe-
ment econòmic consistien en
construir autovies, quilòme-
tres de TGV i aeroports a tot
arreu. Un model que va dur
l'estat espanyol a construir
més quilòmetres de TGV i
autovia que Alemanya, però
també a tenir un deute impa-
gable que ja supera el pro-
ducte interior brut (PIB). Ens
diuen que una infraestruc-
tura com l'A7 dinamitzaria
l'interior del Montsià i el
Baix Ebre; però si apliquem
aquesta lògica, caldria pre-
guntar-se com pot ser que
Andalusia o Extremadura, tot
i els centenars de quilòme-
tres d'autovia gratuïta, conti-
nuen sent les zones més
pobres de l'Estat espanyol? Si
una autovia és un motor eco-
nòmic, per què 11 de les 15
províncies amb més atur de
l'Estat són andaluses o extre-
menyes?

PER QUÈ els pobles de l'in-
terior de Castelló d’ençà que
tenen l'autovia gratuïta han
anat a més en atur i pobresa?
El 2005, la província de Cas-
telló, sense autovia, tenia un
atur del 6% (la província amb
menys atur de l'Estat). El
2012, amb l'autovia acabada
feia un any, l'atur arribava al
28% i actualment se situa al
25% (segons les dades de
l’Enquesta de Població Ac-
tiva, l’EPA). La resposta és
senzilla: el que genera ri-
quesa és un bon teixit pro-
ductiu que aprofite els
recursos del territori.

4. PERQUÈ VIVIM una situa-
ció d'emergència social i és
una frivolitat demanar que la
principal inversió de l'Estat
al territori, durant una dè-
cada, siga una autovia que té
una alternativa més barata i
més ecològica.

UNA INVERSIÓ que repetirà
l'esquema que ens ha dut a la
situació actual, transferència
de diners púbics, diners dels
nostres impostos a empreses

privades com Ferrovial, ACS,
Dragados, Sacyr... que repre-
senten el capitalisme d'ami-
guets que es practica a
Madrid (també a Barcelona) i
que ara volem reproduir do-
nant suport a la construcció
de l'A7. Es diu que l'AP-7
gratuïta es podria saturar.
Això no és un problema. A
les comarques de Girona es
va construir un tercer carril i
només va caldre expropiar un
5% dels terrenys. És a dir,
mínim impacte al territori.

PER DINAMITZAR la nostra
economia necessitem inver-
sió pública per crear un sec-
tor industrial productiu i
cooperatiu. I també aprofitar
els nostres recursos com l'ai-
gua i les energies renovables,
transformar els productes
agrícoles, desenvolupar l'a-
groindústria a xicoteta es-
cala, aprofitar la biomassa
per generar energia i llocs de
treball, millorar el transport
públic... però no generem fal-
ses il·lusions amb l'A-7. La
realitat de la gent jove que
marxa fora a estudiar o treba-
llar, la realitat dels preus in-
dignes que es paguen al
camp, la realitat de les condi-
cions laborals d'explotació
als polígons o la realitat d'a-
tur del sector del moble al
Montsià, eixa realitat no can-
viarà per tenir una autovia.

AIXÍ QUE que arribem a la
pregunta clau. Però quins in-
teressos s'amaguen darrere
de la defensa dels peatges a
l'AP-7? Són els interessos
d'una empresa com Abertis
que ja ha ingressat més de
1.100 milions d'euros per la
gestió del tram Tarragona-Al-
canar (va costar 11,8 milions
d'euros) i que està presidida
per Salvador Alemany, no-
menat per Artur Mas presi-
dent del Consell Assessor
per a l'activació econòmica i
el creixement. Una empresa
que, segons Toni Strubell (ex-
parlamentari català per SI),
“s'ha convertit en un cemen-
tiri d'elefants d'exdirigents
de CiU”. I no oblidem que PP,
PSOE i CiU, per compensar
el fracàs d'Abertis i altres
amb les autopistes madrilen-
yes, van votar a favor de l'ac-
tual pròrroga dels peatges de
l'AP-7. Els interessos d'Aber-
tis també són els de La Caixa,
principal accionista d'Abertis
(23%). I ja sabem que molts

partits deuen molts diners a
La Caixa, així que qui paga
mana.

PERÒ IGUAL que al país, a
les Terres de l'Ebre, més a
poc a poc, això sí, les coses
van canviant. Som conscients
que només hi ha una manera
d'aconseguir drets o oposar-
se a decisions injustes, i és
sortint al carrer. Ho hem fet
contra els intents de transva-
sament, contra el cementiri
nuclear, per la llibertat del
nostre poble, contra les mas-
sificacions eòliques a la Terra
Alta, però també a Vinaròs. I
ara toca mobilitzar-se per
una via ràpida i gratuïta a les
Terres de l'Ebre. I, a més, en
el cas de l’N-340 ens trobem
amb una societat madura
capaç d'enfrontar-se al dis-
curs oficial. Hem començat a
construir un nou discurs. Us
discurs que és pragmàtic per-
què demana solucions ja, i no
cants de sirena amb projectes
a 10 anys vista, alhora que és
més respectuós amb el nostre
territori i més adaptat a les
necessitats d'una societat
que té altres prioritats. Cal
pressionar fins l'alliberament
total dels peatges, i per evitar
greuges comparatius, des de
l'Hospitalet fins a Torre-
blanca. Perquè des de l'Ebre
es puga anar gratuïtament a
València o a Barcelona amb
menys cost.

P.D. Per no allargar més l'ar-
ticle i invitar que es desvie
l'atenció, no he entrat en va-
lorar com encara ens plante-
gem fomentar el transport
privat quan hi ha un consens
científic ampli que planteja
el ‘peak oil’ i les limitacions a
l'ús del petroli en un futur
immediat. 

Sentit comú: AP-7 gratuïta, 
no ens cal l'A-7

XAVIER RODRÍGUEZ
PORTAVEU 
DE LA CUP-AE 
A TORTOSA

“Quins interessoss’amaguen 
darrere de la 
defensa dels 
peatges de 
l’AP-7? Són els
interessos d’una
empresa com
Abertis”
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HI HA un moment clau per
mesurar la vida política de
l’administració municipal i
aquest és sense cap mena de
dubte quan parlem de les or-
denances fiscals. En llen-
guatge planer: els impostos,
les taxes i preus públics. Aquí
és quan el ciutadà es preo-
cupa  més, ja que viu més de
prop que mai en què li afecta-
ran les decisions que es pren-
guin, quina serà la quantitat
econòmica amb què s’haurà
de rascar la butxaca. Pagarà
més o menys que l’any ante-
rior? Ho podrà assumir?

CAL SER molt clars i explicar
bé tots els conceptes perquè
no val a fer trampes al solitari.
Aquest cap de setmana passat
un dels meus veïns  em va
preguntar si realment l’any
vinent pagarà més o menys
que enguany. Doncs bé, amb
la derogació del decret del go-
vern del PP, que augmentava
l’IBI en un 6%, a què s’acull el
nostre ajuntament, s’alleu-

gera la càrrega impositiva de
la nostra ciutat als immobles
més nous, és a dir, els que
estan per sobre dels 42.000
euros de valor cadastral. Hi
cal afegir, però, que aquí se’n
beneficiaran els bancs i les
caixes, que són els que tenen
els pisos més nous. És alesho-
res quan el meu veí agafa la
calculadora i comprova que li
tocarà pagar el mateix. I és
que al veí del meu costat tam-
poc no li afectarà la rebaixa,
vaja, ni a ningú de l’escala ni
a ningú del bloc. I és quan ho
simplifica i arriba a la següent
conclusió: gairebé cap pis
construït amb anterioritat a
l’any 2004 veurà rebaixada la
contribució.

I LI EXPLICO que quan el
senyor Adam Tomàs diu que
la disminució afectarà a dos
terceres parts dels pisos i
cases d’Amposta, sota aquest
titular s’amaga la crua realitat
d’aquells als quals no els hi
tocarà, majoritàriament gent

gran, gent que no ha canviat
d’habitatge recentment, gent
amb menys possibilitats.

PER QUÈ no els tocarà la re-
baixa aprovada pel govern
d’Amposta? Perquè no s’ha
tingut en consideració la pro-
posta de rebaixar l’IBI urbà a
tothom en un 10%. Una dis-
minució que és assumible si
des de l’Ajuntament s’exer-
ceix una política d’austeritat
dintre de l’administració pú-
blica.  Així de clar i ras. 

NO S’HA VOLGUT dialogar,
emparant-se amb la legitimi-
tat d’una majoria absoluta. És
ben cert que la tenen, però
tampoc no cal tant com per
aplicar el rodet a la primera;
bé, a la primera no, donat que
ja en van unes quantes. La de-
mocràcia també té la seva le-
gitimitat basada amb pactes i
acords encara que aritmètica-
ment no faci falta. I em pre-
gunto si no és millor aprovar
les ordenances (impostos,

taxes i preus públics) amb el
màxim consens possible. No
és millor agafar la mà dels
que l’oferim? No és millor
que tots els ciutadans puguin
notar una rebaixa de la pres-
sió fiscal i no uns quants com
si d’una loteria es tractés? 

TOT INDICA que al nostre
Ajuntament aquesta cultura
del pacte i diàleg, que nosal-
tres oferim i reclamem, en-
cara no ha arribat. Donarem
més temps, si cal, perquè
també és cert que venim d’on
venim, però les decisions que
pren el nou govern no deixen
entreveure nous aires, per
molt que les formes, pel que
em conten, són ben diferents
de les de l’anterior govern de
CiU. I sí que és cert que sor-
tim més al mitjans de comu-
nicació municipals, però
anem en compte que ens està
passant com en aquella dita
popular: abans no et deixaven
parlar i ara pots parlar, però
no t’escolten! 

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU 
DEL PSC D’AMPOSTA

Allò que els titulars no diuen



cop d’ull Novembre  2015 // 17

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va anunciar que abans de final
d’any l’Ajuntament traurà a
concurs el projecte de les noves
piscines que s’han de construir
a l’estadi municipal. Això serà
possible un cop que ja ha que-
dat tancat el nou sistema de fi-
nançament per costejar les
obres, que podrien tenir un cost
d’uns 5,4 milions d’euros. Du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, Bel no va voler concretar
si l’Ajuntament haurà de dema-
nar un préstec per finançar l’o-
peració, però l’alcalde sí que va
assenyalar que l’actual conjun-
tura econòmica afavoreix que
les entitats bancàries estiguen
obertes a treballar amb les ad-
ministracions públiques. Però
Bel va remarcar que els canvis
en el sistema de finançament
s’explicaran properament. 
A finals del mandat anterior, la
idea del govern de CiU era fi-
nançar les noves piscines amb
recursos de l’Ajuntament, a cà-
rrec de diferents anualitats del
pressupost municipal. La previ-
sió era poder pagar la piscina

en un període d’entre quatre o
vuit anys, destinant anualment
una partida d’entre 1 i 1,5 mi-
lions d’euros. Bel va confirmar
que, al marge dels canvis en el
sistema de finançament, el go-
vern no ha modificat el projecte
que CiU va presentar a l’abril
del mes passat, abans de les
eleccions municipals del maig. 
El projecte preveu una piscina
coberta de 25 per 20 metres,

amb vuit carrils de competició,
i amb un tancament retràctil en
un dels laterals que permetrà
obrir la piscina a l’estiu. També
inclou vestidors per grups i per
abonats, així com sales de fit-
ness i un gimnàs, i pistes de
pàdel. Quant al període de
construcció, Bel va explicar a
l’abril que està previst que es
pugui materialitzar en dos anys,
dividint les obres en dues fases.

Primer es construiria la piscina
i després els vestidors i el gim-
nàs, de manera que no s’atura-
rien en cap moment les
activitats de piscina. 

T
TORTOSA

Impuls a les noves piscines 
L’alcalde, Ferran Bel, anuncia que l’Ajuntament traurà

a concurs el projecte de piscines abans de final d’any
Les obres podrien tenir un cost de 5’4 milions d’euros

però de moment no es coneix com es finançaran

[ ] Bel mostrant el projecte de piscines al mes d’abril, abans de les municipals. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

Lehmann aposta
per finançar les
piscines amb
recursos propis

El tercer tinent d’alcalde d’Hi-
senad a l’Ajuntament de Tor-
tosa, Emili Lehmann, va
confirmar a principis d’octubre
que una de les inversons pre-
vistes en el nou pressupost serà
el nou projecte de piscines, tot i
que feia falta concretar la millor
fòrmula de finançament per a
Tortosa.  En qualsevol cas, el
nou regidor d’Hisenda va afegir
que l’objectiu del govern muni-
cipal és finançar les noves pisci-
nes amb recursos propis.
Lehmann va assenyalar que ara
han començat a elaborar el
pressupost del 2016, i que a part
de la piscina han d’entrar mol-
tes altres actuacions. Així, el re-
gidor d’Hisenda va recordar
que els recursos del consistori
són limitats, i que encara cal
ajustar al màxim el capítol de
despeses. De fet, Lehmann no
va parlar d’austeritat, però sí de
“restricció” en determinats
casos.  Quant a la reforma inte-
gral del pont de l’Estat, que és
un altre dels punts de l’Acord
de Governança Estable entre
CiU i ERC, Lehmann va dir que
el projecte definitiu estarà a
punt abans de final d’any, i que
la voluntat també és incloure
l’obra en el pressupost del 2016.
D’altra banda, Lehmann va ga-
rantir que el viver d’empreses
seguirà prestant els mateixos
serveis a viveristes i emprene-
dors, tot i que la seua gestió haja
estat assumida per l’Ajunta-
ment un amb la dissolució de
Tortosa Innova. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

EQUIPAMENTS

HOMENATGE  A COMPANYS
L’AJUNTAMENT de Tortosa ha ho-
menatjat l'expresident de Catalunya,
Lluís Companys, posant el seu nom al
parc de Ferreries Nord, on s’ha instal·lat
un monòlit amb motiu del 75è aniver-
sari del seu afusellament. L’Ajuntament
ja s’ha compromès a institucionalitzar
una ofrena floral al monòlit que recorda
Companys cada 15 d’octubre. L’alcalde,

Ferran Bel, va afirmar que aquest era un
dels reconeixements pendents que tenia
la ciutat, des de fa més de quinze anys
quan s'havien presentat mocions per
posar el nom de Companys a algun ca-
rrer o plaça. El nomenament de parc pre-
sident Companys es va aprovar en sessió
plenària sense cap vot en contra, i amb
l'abstenció del regidor del PP. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Cemex recuperarà les pedreres
MEDI AMBIENT

L’empresa vol convertir les tres pedreres de Campredó
en espais de biodiversitat després de la seva explotació

El projecte preveu que la pedrera Pastor albergui una
llacuna permanent que ha d’evitar inundacions a la C-42

Cemex vol convertir les pedre-
res de Campredó en espais de
biodiversitat. L’empresa ci-
mentera ha elaborat un pro-
jecte de restauració ecològica
integral de les tres pedreres
que són de la seva propietat i
que estan situades al terme
municipal de l’EMD. Aquest
pla de restauració minera ha
estat l’únic seleccionat a Cata-
lunya per les institucions euro-
pees i el programa LIFE
Biodiversitat 2013.  En aquest
cas, el pressupost global per al
projecte és d’1,8 milions d’eu-
ros, dels quals Cemex aporta
1,1 milions, i LIFE, l’import  res-
tant. 
El pla de restauració recons-
truirà l’ecosistema de la pe-

drera partint de la imitació del
relleu natural dels terrenys
veïns. Per fer-ho s’utilitzarà una
metodologia innovadora i pio-
nera de reproducció i disseny
del sòl, coneguda com Geo
Fluv. El nou mètode generarà
un paisatge de tossals i valls,
amb llits sinuosos i connectats
a llacunes i al barranc de Roca-
Corba. L’entorn creat ha de
proporcionar hàbitats adequats
a la fauna i flora de la zona, la
qual cosa facilitarà la recupera-
ció dels ecosistemes. El presi-
dent i conseller delegat de
Cemex Espanya Operacions,
Jaime Ruiz, va voler destacar el
compromís de la cimentera
amb l’entorn on realitza la seva
activitat.
Amb l’objectiu d’evitar les ha-
bituals crescudes d’aigua del
barranc de Roca-Corba, el pro-
jecte de restauració preveu que

la pedrera Pastor I albergui una
llacuna, que canalitzarà gran
part del cabal d’aigües cap al
seu interior. Això permetrà re-
gular els cabals d’aigua que a
vegades han produït inunda-
cions a l’autovia C-42. Un fet
que també va voler destacar el
conseller d’Interior, Jordi Jané,
qui va assistir a la presentació
pública del projecte de Cemex
per les pedreres de Campredó.
El projecte té una durada de
cinc anys i comptarà amb la
col·laboració d’equips d’ex-
perts en aquest tipus de restau-
racions de les universitats de
Barcelona, Saragossa i la Com-
plutense de Madrid.  

Cinta Bonet
CAMPREDÓ

TORTOSA 

Imatge del projecte de les pedreres de Campredó. // FOTO: M. CAPELL

El PSC reactiva la campanya Xeic! 
per denunciar l’estat de la via pública

POLÍTICA

El grup municipal del PSC de
Tortosa ha decidit reactivar la
campanya ciutadana per denun-
ciar l’estat de la via pública i re-
clamar la seva millora. Es tracta
de la segona edició de la cam-
panya “Xeic! Pos com tenen Tor-
tosa!”, que es va impulsar l’any
2013, i que ara es posa en marxa

com “Xeic! Pos com continuen
tenint Tortosa!”. El portaveu del
PSC, Enric Roig, va explicar que
han decidit tornar a posar en
marxa la campanya que ja van
realitzar fa dos anys per la gran
quantitat de queixes de ciuta-
dans que han rebut sobre la dei-
xadesa de la ciutat. Roig va
afirmar que l’any 2013 van rebre
fins a 310 fotografies de denun-
cia, i que el govern municipal de
CiU hi va fer “cas omís” i no ha

posat en marxa cap pla de man-
teniment de la via pública men-
tre la ciutat continua en un estat
“deplorable i bruta”. 
Roig va anar més enllà i va de-
nunciar certs “amiguismes” per
part del govern municipal a l’-
hora d’actuar en un lloc o un
altre de la via pública.  
Els socialistes han reactivat el
web xeictortosa.webnode.es,
també han actualitzat la pàgina
de Facebook i es podran fer arri-

bar les denúncies per Twitter i
Instagram. D’altra banda, han
publicat un vídeo a Youtube on
es mostra l’estat actual de Tor-
tosa. 
Roig va avançar que també es
recolliran signatures de tots
aquells ciutadans que creguin
que la ciutat està bruta en for-
mat paper però també a través
de la plataforma Change.org,
per tal de presentar-les a l’equip
de govern.  

Cinta Bonet
TORTOSA

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A TORTOSA

“En dos anys elgovern no ha
posat en marxa
cap pla de 
manteniment de
la via pública,
mentre la ciutat
continua en un
estat deplorable
i bruta”

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Moció pel reconeixement patrimonial 
PLE MUNICIPAL

Movem vol que la ciutat de Tortosa presenti la seua
candidatura per ser Patrimoni de la Humanitat

La CUP proposa canviar el nom de la plaça d’Espanya i
prohibir els circs amb animals salvatges al municipi

El ple de l’Ajuntament de Tor-
tosa d’aquest mes de novembre
va tornar a posar sobre la taula
la possibilitat d’iniciar el procés
perquè Tortosa sigui declarada
Patrimoni de la Humanitat.  Va
ser arran d’una moció de
Movem Tortosa. En concret, la
moció de Movem demanava que
l’Ajuntament creés una comissió
d’experts que s’encarregués
d’estudiar i elaborar una candi-
datura per aconseguir aquesta
declaració. El portaveu de
Movem Tortosa va recordar que
aquesta proposta va ser inclosa
en l’Informe sobre estratègia tu-
rística al municipi de Tortosa
que va elaborar la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i també
compta amb l’aval de l’expresi-

dent de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza. En l’anterior
mandat, l’any 2013, el grup
d’Iniciativa-Entesa per Tortosa ja
va presentar la mateixa moció al
ple de l’Ajuntament. En aquella
ocasió, la proposta va ser rebut-
jada amb els vots de CiU, que
tenia majoria absoluta. Ara el
grup de Movem Tortosa ha tor-
nat a presentar la moció, perquè
considera que cal posar-se a tre-
ballar des de l’Ajuntament per
aconseguir aquest reconeixe-
ment internacional per al patri-
moni de Tortosa. 
Per la seva part, la CUP-AE va
tornar a forçar que el ple de l’A-
juntament es pronuncie sobre el
canvi de nom de la plaça d’Es-
panya. De fet, la CUP-AE ja va
preguntar a Ferran Bel, durant el
ple ordinari del setembre, si cal-
dria rebatejar la plaça amb el
nom més popular de “plaça de

l’Ajuntament”, cosa que va pro-
vocar una forta discussió entre
l’alcalde i el mateix Rodríguez.
La CUP-AE també va presentar
una moció contra els circs amb
animals salvatges. 
D’altra banda, ERC va presentar
una moció al darrer ple de l’A-
juntament que proposava la in-
corporació de nous passos de
vianants elevats a la ciutat, espe-
cialment a l’entorn dels centres
educatius. Aquesta és una de les
mesures que ERC considera
“urgents” pel tal de pacificar el
trànsit a la ciutat. El portaveu
d’ERC, Josep Monclús,  va re-
marcar que en l’Acord de Go-
vernança Estable amb CiU van
incloure la necessitat d’establir
un programa per a la millora de
l’espai públic i que, malgrat
s’està treballant en un pla de pa-
cificació del trànsit, hi ha actua-
cions que no poden esperar. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Una imatge del ple de l’Ajuntament de Tortosa. // FOTO: M. VELÁZQUEZ

Els alumnes del Sant Jordi serveixen
fruita fresca als xiquets de la Mercè

EDUCACIÓ

Els alumnes de l’escola de la
Mercè de Tortosa van partici-
par en la segona edició de la
campanya “Esmorzars saluda-
bles”. Així, un grup d’alumnes
del col·legi Sant Jordi de
l’EMD de Jesús van oferir un
esmorzar a base de fruita
fresca als alumnes de la

Mercè. D’aquesta manera, no
només es vol posar de mani-
fest la importància de menjar
fruita des de petits sinó també
que els alumnes amb més ne-
cessitats gaudeixin d’una
menjada saludable. Tant el di-
rector dels serveis territorials
d’Ensenyament, Antoni Martí,
com de Salut, Albert Gómez,
van valorar positivament la
iniciativa no només per la
col·laboració entre dos centres

sinó també per posar sobre la
taula la importància de menjar
fruita entre els més petits. Un
dels alumnes del col·legi Sant
Jordi que ha participat en l’e-
laboració de l’esmorzar salu-
dable va detallar com havien
preparat la macedonia que
van servir als alumnes de la
Mercè, acompanyada d’unes
galletes. 
La directora de l’escola de la
Mercè, Rosa Maria Curto,

també va mostrar la seva satis-
facció per haver pogut realit-
zar aquesta acció amb
l’alumnat del centre.
La mateixa acció es va realitzar
el curs passat a l’escola de Re-
molins, amb molt d’èxit. 

Cinta Bonet
TORTOSA

TORTOSA 

Finalitzen les
obres del nou
embarcador
de Tortosa
Les obres del nou embarca-
dor fluvial de Tortosa, a l’al-
çada del mercat municipal, ja
estan acabades. El nou em-
barcador substitueix el de
l’antic Escorxador, en molt
mal estat a causa de les últi-
mes riuades de l’Ebre. Es
tracta d’una inversió de més
de 90.000 euros que s’ha fi-
nançat amb el Pla de Foment
Turístic de la Xarxa Ebrebios-
fera. De fet, el Consell Co-
marcal del Baix Ebre ha estat
l’encarregat d’impulsar aquet
Pla de Foment Turístic a les
quatre comarques de l’Ebre
amb una inversió de gairebé
de 800.000 euros, subvencio-
nada pel Departament d'Em-
presa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i el
Patronat de turisme de la Di-
putació de Tarragona. Amb
aquests diners també s’ha fet
una millora i manteniment
del sender de llarg recorregut
GR92, que voreja la costa
entre penya-segats, o s’ha mi-
llorat l’accessibilitat a tots els
actius turístics existents al
voltant de la via verda de la
Terra Alta.  C.B.

BREUS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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B
BAIX EBRE

NOU VEHICLE ADAPTAT
EL CONSELL Comarcal del Baix Ebre
ha incorporat a la seua flota de vehicles
de transport adaptat un nou bus de 28
places, capacitat que es pot reconvertir
per a donar cabuda a vuit cadires de
rodes. Amb l'adquisició d'aquest vehicle,
l'ens comarcal ja en disposa de cinc, amb
una capacitat total de 105 places. El nou
transport adaptat s'incorporarà a la ruta
l'Aldea-Camarles-Deltebre amb destí a

Tortosa, Amposta i Deltebre. La conse-
llera comarcal de Serveis Socials, Maria
José Beltran, va voler destacar que la
prioritat de l’ens comarcal és donar ser-
vei a les persones que més ho necessi-
ten. Per la seua banda, el vehicle que
prestava el servei fins ara es preveu des-
tinar-lo en un breu termini al transport
d'usuaris del Centre de Dia de l'Aldea,
que ha obert recentment. C.B.

El nou alcalde de Paüls, Enric
Adell, va avançar que  la cons-
trucció d’un pàrquing municipal
i la projecció turística del poble,
amb la potenciació de l’agricul-
tura local i de la Festa de la Ci-
rera, així com l’aprofitament de
projectes de turisme rural i sen-
derisme vinculats al Parc Natu-
ral dels Ports, són els principals
reptes del nou govern d’aquesta
població del Baix Ebre. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Adell va recordar el passat 15
d’octubre que Paüls té carrers
molt estrets i que necessita una
gran zona d’aparcament, que
podria habilitar-se durant els
primers mesos del 2016. De la
mateixa manera, l’alcalde s’ha
marcat l’objectiu de millorar els
camins del terme, així com de
recuperar la plaça del metge. Un
servei sanitari que Paüls va per-
dre fa quatre anys per les retalla-
des, i que ara per ara ha de
compartir amb Xerta i Benifallet.
“Fa quatre anys es va amortitzar

la plaça i se’ns va dir que el ser-
vei continuaria igual, però qua-
tre anys després s’ha vist que no
és així”, va lamentar, tot recor-
dant que tenir el metge dos
hores al dia és insuficient per a
la població de Paüls.
La candidatura Acord Municipal
per Paüls, formada sobretot per
gent jove i sense experiència an-
terior en la política, va donar la

sorpresa en les últimes eleccions
municipals, tot assolint la majo-
ria absoluta i trencant el biparti-
disme històric entre CiU i el
PSC. Adell ha afegit que un dels
altres temes pendents a Paüls
és la falta de cobertura de TDT,
ja que és un dels pocs poble
del territori en què els veïns no
poden veure tots els canals.
A banda, Adell va explicar les

noves ordenances fiscals, amb
noves bonificacions socials
per a les famílies més necessita-
des i ajuts per a pagesos i ra-
maders. 

Paüls vol recuperar la plaça de metge
i tenir cobertura total de TDT

POLÍTICA

El nou alcalde considera que tenir el servei
de metge dos hores al dia és ‘insuficient’

Adell també anuncia la construcció d’un
pàrquing municipal per a principi del 2016

Una imatge de la candidatura Acord Municipal per Paüls. // FOTO: ERC TERRES DE L’EBRE.

Gustau Moreno
PAÜLS

El Tribunal Suprem ha des-
estimat el recurs de cassació
presentat per la Generalitat,
que haurà d'indemnitzar
l'empresa Hidroelèctrica de
Xerta amb més de quatre
milions d’euros. Després de
diversos litigis que s'arros-
seguen des de fa més de 20
anys, aquest darrer recurs
respon a la reclamació de
responsabilitat patrimonial
que l'empresa exigeix des-
prés del segon intent de la
Generalitat de declarar l'as-
sut de Xerta com a Bé Cultu-
ral d'Interès Nacional
(BCIN), en la categoria de
monument històric. Després
que tant el TSJC com el Su-
prem anul·lessin la declara-
ció de BCIN per "falta de
competència" de la Genera-
litat, l'empresa reclama una
indemnització pel retard en
la posada en marxa de la
línia elèctrica de la central.
Amb la desestimació del re-
curs de cassació, el Tribunal
Suprem ratifica la sentència,
del 28 de juny del 2013, del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), que or-
denava a la Generalitat a
pagar una indemnització
total de 4.094.281,52 euros a
l'Hidroelèctrica de Xerta. La
reclamació acceptada pel
tribunal correspon al lucre
cessant, és a dir, els ingres-
sos deixats de percebre per
la facturació de l'energia
elèctrica per part de l'em-
presa entre l’agost del 2011 i
el juliol del 2003. Segons la
sentència, datada del 28 de
setembre de 2015, es consi-
dera provat que la segona
declaració de BCIN, que fi-
nalment va ser anul·lada en
ferm l'any 2005 i ratificada
pel Suprem l'any 2008, va
obligar a l'Hidroelèctrica a
aturar les obres iniciades
per la línia elèctrica que
havia de sortir de la central i
anar fins a la xarxa de distri-
bució.  G.M. / ACN

ECONOMIA

Indemnització
del govern a la 
hidroelèctrica
de Xerta 

L’Aldea tindrà un tanatori
SERVEIS

L’Ajuntament de l’Aldea va pre-
sentar el 8 d’octubre passat el
projecte de tanatori, que es pre-
veu que puga estar operatiu du-
rant el proper 2016. L’empresa
Remsa, constructora del tanatori,
va detallar algunes de les carac-
terístiques d’aquesta instal·lació,
que comptarà amb prop de 600
metres quadrats ubicat a la zona

de serveis municipals de l’Aldea.
Segons va explicar el director ge-
neral de Remsa, Fernando
Muiño, la previsió és que les
obres s’iniciïn en sis mesos. Pel
que fa al disseny de l’edifici,
Muiño va explicar que seguirà la
línia moderna i innovadora dels
tanatoris de Remsa, i que oferirà
els serveis de vetlla per als di-
funts i serveis complementaris.
“Creiem que serà un edifici d’a-
cord amb els nous temps, i que
la gent estarà molt satisfeta del

servei i del tipus de construcció
que farem”, va afegir-hi el direc-
tiu de Remsa.
Per la seva part, l’alcalde de l’Al-
dea es va mostrat satisfet amb el
fet que la població compti amb
aquesta nova instal·lació, “molt
important per la seva sensibili-
tat”. “Qui més agraït es troba de
poder acomiadar-se dels seus
éssers estimats a l’Aldea és la
gent del poble, i ens sentim molt
satisfets que l’empresa Remsa
hagi tingut una gran predisposi-

ció per executar l’obra”, va des-
tacar Dani Andreu. De fet, l’al-
calde també va remarcar la bona
entesa a l’hora de trobar la ubi-
cació, equidistant dels dos barris
de l’Aldea. La inversió del nou
tanatori és de 750.000 euros. 

Sílvia Alarcón
L’ALDEA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El nou govern d’Esquerra Am-
posta ha preparat unes ordenan-
ces fiscals per al 2016 que
busquen disminuir la càrrega tri-
butària als ciutadans amb la re-
baixa d’impostos i taxes. Un dels
punts més destacats és la rebaixa
de l’IBI rústic un 10% i la desti-
nació del 100% de la recaptació al
sector agrícola, i també de l’IBI
urbà en un 4’5% de mitjana, que
en funció del valor cadastral de
l’habitatge pot arribar a un
màxim del 6%. El regidor d’Hi-
senda de l’Ajuntament d’Am-
posta, Tomàs Bertomeu, va
destacar que en qualsevol cas
dos terceres parts de la població
veurà rebaixat l’IBI urbà l’any
2016. D’altra banda, també es
congela la taxa d’escombraries
per als habitatges i s’introduei-
xen bonificacions i exempcions
per a les famílies més necessita-
des, mentre que s’incrementa a
les grans superfícies. També s’in-
trodueixen bonificacions a la cre-
ació d’ocupació d’entre el 15 i el
40% en funció de la creació de

llocs de treball. Tot plegat, com-
portarà que l’Ajuntament d’Am-
posta deixi d’ingressar 500.000
euros per impostos i taxes. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs,
va afirmar que no serà fàcil fer
un pressupost amb aquesta bai-
xada d’ingressos però va deixar
clar que una de les prioritats del
govern municipal és baixar la
pressió fiscal del ciutadà i que
per començar treballaran per re-
duir la despesa per part del con-
sistori. 

A
AMPOSTA

LA RESIDÈNCIA D’AVIS “ÉS VIABLE”
EL GRUP MUNICIPAL de Conver-
gència a l'Ajuntament d'Amposta va de-
fensar  “la bona situació econòmica del
consistori”. La portaveu convergent i ex-
regidora d’Hisenda, Isabel Ferré, va re-
marcar que així ho demostra el fet que
les modificacions de crèdit realitzades
per l’equip de govern d’Esquerra Am-
posta durant els primers 100 dies de go-
vern han estat per “qüestions

superficials”. Així les coses, Ferré va de-
manar a l’equip de govern d’Esquerra
Amposta que governin i deixin de culpar
a l’anterior equip de govern  de CiU d’a-
llò que no poden fer tot remarcant que
“l’herència és bona i han de conservar-
la". Convergència també va voler posar
sobre la taula el treball realitzat per la re-
sidència d'avis tot reiterant que la seva
obertura és viable. C.B.

Amposta rebaixa un 4’5% l’IBI i
congela la taxa d’escombraries
El nou govern d’Esquerra Amposta vol disminuir la

pressió fiscal del ciutadà amb la rebaixa d’impostos i taxes
Les noves ordenances fiscals per al 2016 introdueixen

bonificacions a la creació d’ocupació d’entre el 15 i el 40%

Ferré acusa el
govern de fer
“despeses
supèrflues”

G.M.
AMPOSTA

La portaveu del grup muni-
cipal de CiU a l’Ajuntament
d’Amposta, Isabel Ferré, va
celebrar que el nou govern
d’Esquerra d’Amposta haja
decidit no encarregar cap
auditoria de la situació de
l’Ajuntament, cosa que
afirma que demostra el bon
estat econòmic i financer
del consistori. De fet, el
grup de CiU havia reptat el
govern del republicà Adam
Tomàs a fer una auditoria,
però finalment el nou al-
calde l’ha acabat descartant,
ja que prefereix confiar en
la informació que puntual-
ment li facilitaran des de se-
cretaria i intervenció. La
portaveu de CiU va recordar
que el govern anterior va fer
les coses bé, i que sempre va
estalviar molt. En canvi, va
dir que l’actual govern d’Es-
querra Amposta ja ha co-
mençat a fer “despeses
supèrflues”, com una par-
tida extraordinària d’11.000
euros amb motiu de les fes-
tes majors, la compra de
llums de Nadal, o la con-
tractació d’un tècnic de Par-
ticipació Ciutadana. “No
estem gens d’acord. Davant
la situació econòmica ac-
tual, CiU sempre vam optar
per contenir la despesa mu-
nicipal i evitar aquest  tipus
de despeses”, va dir Ferré. 

ECONOMIA

Cinta Bonet
AMPOSTA

El PSC volia una rebaixa del 10%

El grup municipal del PSC
d’Amposta va presentar una
moció en el darrer ple ordi-
nari de l’Ajuntament, quan
es van aprovar les ordenan-
ces fiscals per al 2016, per tal
que l’IBI urbà es rebaixés un
10%. La proposta del PSC
proposava una rebaixa pro-

gressiva de l’IBI fins arribar
al 20% en quatre anys. El
portaveu del PSC, Francesc
Miró, va afirmar que una re-
baixa de l’IBI donaria un res-
pir a les famílies que s’ho
estan passant més malament
al municipi. La proposta va
ser rebutjada. 

Adam Tomàs va presentar les primeres ordenances del nou govern d’Esquerra Amposta. / Foto: JORDI ALJARILLA.



cop d’ull// Novembre  201522

La primera visita institucional
de l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, a l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, va ser una tro-
bada per fer visible les bones
relacions que enceten els con-
sistoris de les dues ciutats més
grans de les Terres de l'Ebre.
Malgrat que tant Tomàs com Bel
van refusar parlar de pugnes
històriques entre les dues ciu-
tats, especialment per la capita-
litat ebrenca, van reconèixer

que les relacions eren millora-
bles. En qualsevol cas, Tomàs,
va afirmar que la trobada era
amb la voluntat de treballar
conjuntament, crear llaços i
ponts de treball en defensa del
territori. Per a l'alcalde d'Am-
posta, el treball conjunt és la
clau per al creixement de les Te-
rres de l'Ebre i perquè el terri-
tori tingui força davant la resta
d'institucions superiors. "Cada
ciutat té la seva autonomia per
créixer en els àmbits que tingui
més possibilitats però no vol dir
que ho hagin de fer una en con-
tra de l'altra sinó trobant singu-

laritats i potencialitats. I en
aquelles que poguéssim pug-
nar, trobar solucions consen-
suades que sempre afavoreixin
el territori", va afegir. L'alcalde
de Tortosa va explicar que calia
visualitzar la unió de les dues
grans ciutats ebrenques i que a
partir d'ara s'iniciaran reunions
de treball més específiques
sobre els projectes concrets. Bel
va recordar que aquest no és
"un club privat" de Tortosa i
Amposta sinó que té una voca-
ció "àmplia i extensible" a tots
els municipis de les Terres de
l'Ebre. 

AMPOSTA  

L'Ajuntament d'Amposta ini-
ciarà els tràmits per declarar
l'antic col·legi de les Monges
com a Bé Cultural d'Interès
Local (BCIL). Així es va aprovar
en sessió plenària amb els vots a
favor del grup municipal d'Es-
querra d'Amposta i el regidor
German Ciscar, l'abstenció de
Convergència i Unió, i el vot en
contra del Partit dels Socialistes.
L'alcalde, Adam Tomàs, va argu-
mentar que aquests tràmits s'i-
nicien per poder “protegir
l'edifici, datat de principis de
segle XX”. El govern municipal
també va defensar que aquesta
figura dota l’edifici de més atrac-
tiu “per a tercers”. El portaveu
del PSC, Francesc Miró, va la-
mentar que el nou govern d’Es-

querra d’Amposta “es conformi
amb la simple catalogació de l’e-
difici” i opti perquè “pugui ser
un particular i no l’Ajuntament
qui compri el col·legi de les
Monges”, un fet que els socialis-
tes sempre van defensar. Segons
Miró, la decisió suposa “un pas
enrere” de l’equip de govern per
recuperar un dels espais emble-
màtics de la ciutat, on els socia-
listes proposaven un gran centre
d’equipaments. De fet, els socia-
listes van presentar una moció
en aquest sentit que va ser re-
butjada amb els vots d’Esquerra
Amposta, l’abstenció de CiU i el
vot favorable de Ciscar. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

Amposta vol protegir el
col·legi de les Monges

Un moment de la reunió entre Bel i Tomàs. // FOTO: JORDI ALJARILLA.

Amposta i Tortosa escenifiquen l’inici
d’unes noves i millorades relacions

POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

L’antic col·legi de les monges d’Amposta. // FOTO: MARIA ACOSTA.

PATRIMONI

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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M
MONTSIÀ

IMPULS A LA REFORMA DEL MERCAT
L’ALCALDE d’Alcanar, Alfons Mont-
serrat, va fer el 23 d’octubre passat una
valoració positiva dels primers mesos
del mandat, després que Esquerra acon-
seguís majoria absoluta a les eleccions
municipals del maig. Segons va dir
Montserrat, l’Ajuntament ha començat
a recuperar la normalitat després de l’ar-
xivament del cas Carraus, amb la con-

tractació de nous funcionaris municipals
i amb l’aprovació del pressupost muni-
cipal del 2015, gràcies a la col·laboració
de la Diputació de Tarragona. En aquest
sentit, l’alcalde ha destacat que això ha
permès recuperar projectes que estaven
pendents, com ara la reforma del mercat
municipal o la rehabilitació de l’antic
convent dels Josepets. G.M.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Ca-
parrós, va fer el passat 15 d’octu-
bre una valoració molt positiva
dels primers mesos de funciona-
ment del nou govern municipal
entre Esquerra, el PSC, ICV i So-
lidaritat. A més, Caparrós va dir
que al llarg del mandat el seu ob-
jectiu és “escurçar la distància”
entre l’equip de govern i els
grups de l’oposició. De fet, va dir
que havia convocat una reunió
de la junta de portaveus per in-
tentar consensuar les ordenan-
ces fiscals per al 2016. 
Quant als reptes per al nou man-
dat, Caparrós va remarcar que
un dels seus objectius és acabar
les obres de l’auditori, un pro-
jecte aturat des de fa dos anys.
“A la Ràpita ens fa goig i neces-
sitem un equipament d’aquestes
característiques, perquè necessi-
tem poder organitzar esdeveni-
ments culturals que ajudin a la
dinamització econòmica”, va dir
Caparrós. “L’auditori el tenim a
mitges i la nostra responsabilitat
és acabar-lo, i per això des del

primer dia estem treballant per
refer el projecte, que tenim exe-
cutat en un 40%”, va assenyalar
l’alcalde, que va apuntar que el
nou auditori podria estar enlles-
tit un any després de la nova ad-
judicació de les obres.
A banda, l’alcalde de la Ràpita
també va reiterar la seua aposta
per les polítiques socials i la di-
namització econòmica, amb la
redacció d’un pla estratègic.
“Necessitem un full de ruta clar
per construir entre tots l’edifici

que serà el poble de la Ràpita, un
pla d’acció que vagi més enllà
d’un mandat”, va afegir-hi. En
aquest sentit, Caparrós també va
confirmar que caldrà fer algunes
modificacions en el nou pla d’or-
denació urbanística municipal
(POUM), ja que el la Ràpita ne-
cessita enfortir el seu liderat tu-
rístic amb la construcció de
noves places hoteleres. A més,
l’alcalde va apuntar que busca-
ran reconvertir en allotjaments
turístics alguns dels edificis d’ha-

bitatges que s’han quedat a mig
fer per la crisi immobiliària. 
“També és important tirar un
cable donar un impuls les famí-
lies i les empreses, perquè la si-
tuació econòmica fa molts anys
que és dura, perquè la crisi s’està
allargant i la situació és can-
viant”, va concloure. 

Caparrós anuncia canvis al
POUM per fer més hotels
El nou alcalde apunta que volen reconvertir

en allotjaments turístics edificis nous a mig fer 
Un altre dels objectius del nou mandat és

l’acabament de les obres de l’auditori

Creix un 8%
la facturació
dels moblistes
de la Sénia

Cinta Bonet
LA SÉNIA

Des de fa sis mesos i després
de sobreviure a la crisi eco-
nòmica, especialment dura
al mercat immobiliari, els
comerciants del moble de la
Sénia noten una recuperació
que els permet ser optimis-
tes. El president de la Fede-
ració de Comerciants de
Mobles a la Sénia, Toni Este-
llé, afirma que “la recupera-
ció s’ha notat”. De fet, hi
afegeix: “Si continuem amb
aquest ritme, podem acabar
l’any amb un augment de la
facturació d’un 8% respecte
l’any passat”. De les 41 boti-
gues que hi havia abans
d’explotar la bombolla im-
mobiliària, ara en queden
15. Amb tot, Estellé remarca
que malgrat aquesta xifra
han tancat menys del 40%
de metres quadrats d’expo-
sicions. Segons el president
de la federació, han tancat
els comerços “menys com-
petitius”, petits, o que no
oferien tan bon servei. Pel
president de la Federació de
Comerciants de Mobles, els
clients van a la Sénia perquè
“noten molta diferència de
preu”, “les botigues estan
millor arreglades”, i tenen
“més de 20.000 metres qua-
drats de botigues repartits a
pocs metres a la rodona”. La
Sénia va celebrar aquest oc-
tubre la III Fira del Moble i
la VII Fira d’Artesania. 

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Una imatge de l’entrevista de Josep Caparrós a Canal 21 Ebre. / Foto: EDUARDO BERTOLÍN.

ECONOMIA 
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MONTSIÀ    
SANT CARLES DE LA RÀPITA

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, va anunciar que el nou
govern municipal “reprogra-
marà” els projectes de la llei de
Barris per reprendre les actua-
cions de millora del nucli antic
de la població. Ventura va reite-
rar que el govern anterior va
perdre quatre anys per fer una
rehabilitació integral del nucli
històric d’Ulldecona, “completa-
ment abandonat” i amb afecta-
cions negatives en altres
projectes de dinamització eco-
nòmica i promoció turística. Du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, l’alcaldessa va recordar
que fins ara només s’han execu-
tat el 7% dels 4,6 milions d’euros
del pla de millora de la llei de
Barris, dels quals 3,49 milions
havien de ser aportats per la Ge-
neralitat. Segons Ventura, ara
s’està fent una anàlisi de cadas-
cuna de les actuacions previstes
l’any 2010, per decidir quines
s’han de reprogramar. 
Ventura va posar l’exemple del
projecte de la nova biblioteca,
que el govern anterior de CiU,
PP i independents d’Ulldecona
va canviar aprofitant la modifi-
cació de l’arxiu històric. Així, va
recordar que també es va renun-

ciar a una subvenció del Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Ge-
neralitat per finançar la biblio-
teca. Segons Ventura, ara cal fer
un replantejament dels equipa-
ments culturals del municipi,
cosa que es farà també a través
d’un nou consell assessor de
Cultura.

Més participació ciutadana
A més,  Ventura va explicar que
ja estan treballant en les noves
ordenances fiscals i en el pressu-
post municipal per al 2016. De
fet, va dir que volen introduir un
mecanisme de participació per-
què la ciutadania puga decidir
directament almenys una part
de les inversions previstes per al
proper exercici. Quant a la re-
presa de la llei de Barris, Ventura
va avançar que en el pressupost
volen incloure ajuts per fomen-
tar la rehabilitació d’habitatges.
Ventura també va repassar altres
aspectes de l’actualitat d’Ullde-
cona i va assenyalar que el nou
govern ja ha posat en marxa al-
gunes obres pendents als barris
de Sant Joan del Pas, Barri Cas-
tell, la Miliana i els Valentins.  

G.M.
ULLDECONA

El nou govern
“reprogramarà” la
llei de Barris per la
millora del nucli antic

t La presentació de les jornades gastronòmiques, a la Ràpita. // FOTO: M.V.

El llagostí torna a la cuina dels restaurants

Els llagostins tornaran a ser el
producte estrella de la tardor als
restaurants de Sant Carles de la
Ràpita. El proper 7 de novembre
se celebrarà la Diada del Lla-
gostí que donarà el tret de sor-
tida a les tretzenes jornades
gastronòmiques, que s’allarga-
ran fins al 8 de desembre. Una
dotzena de restaurants oferiran
menús degustació amb preus
entre els 30 i els 40 euros.  L'al-
calde de la Ràpita, Josep Capar-
rós, va afirmar que el llagostí és
"l'orgull" dels productes marí-

tims del municipi i és amb el
qual, la Ràpita, "es posiciona a
nivell territorial i nacional". La
presidenta del col·lectiu de
Cuina La Ràpita – Delta de l'E-
bre, Imma Bòria, va afirmar que
els restauradors aposten per tre-
ballar amb els productes en la
seva millor època, com s'ha fet
recentment amb el polp o es farà
abans de la primavera amb la
galera i dedicar-los espais desta-
cats a les cartes per promocio-
nar-los. La regidora de Turisme
de la Ràpita, Rosa Anglès, també
va destacar que les jornades per-
metran posar de manifest que la
Ràpita és una destinació gastro-
nòmica. Més enllà dels restaura-

dors, en aquestes jornades gas-
tronòmiques del llagostí hi
participen un total d’onze pro-
ductors agroalimentaris del te-
rritori.  Pel que fa a la Diada del
llagostí, aquesta se celebrarà a la
plaça del pavelló firal, on l’orga-
nització preveu repartir entre
2.000 i 3.000 racions de llagostins
cuinats de diferents maneres. El
tiquet de degustació tindrà un
preu de 5 euros, amb consumi-
ció inclosa.  

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

ULLDECONA
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

EUROPA PREMIA LA VIA VERDA
EL CONSELL comarcal de la Terra
Alta ha rebut el Premi Europeu de Vies
Verdes en reconeixement a la gestió que
ha fet del tram terraltí d'aquest itinerari
natural i, en especial, per la iniciativa de
fer la Via Verda de la Terra Alta accessi-
ble per a tothom. El diploma el va rebre
el president del Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz, en el decurs d'un
acte a Brussel·les organitzat per l'Asso-

ciació Europea de Vies Verdes, amb la
col·laboració de l'entitat Vies Verdes de
la Regió de Valònia. El jurat va valorar
especialment que la Via Verda de la
Terra Alta és l'únic recorregut dins de
l'oferta de les vies verdes de l'Estat es-
panyol que disposa d'un tram adaptat a
tot tipus de persones. Aquest tram va
des de l'estació de Bot fins al santuari de
la Fontcalda, uns 5 quilòmetres. C.B.

L’alcalde de Gandesa, Carles
Luz, va afirmar que un dels
reptes per al nou mandat és
equilibrar el pressupost de l’A-
juntament, però sense que això
vulga dir que s’apujaran els im-
postos municipals. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Luz
va dir que és necessari trobar
aquest equilibri pressupostari,
així com més recursos per ga-
rantir els serveis i el manteni-
ment de nous equipaments
com l’arxiu, la biblioteca i el
viver d’empreses. En aquest
sentit, l’alcalde va assenyalar
que l’Ajuntament aprovarà un
pressupost “continuista” per al
2016, sense actuacions faraòni-
ques, tot i que hi haurà obres
de reforma dels accessos de
Gandesa i d’alguns carrers,
com el carrer Manuel Bardí o la
vorera de la carretera de Bot.
Quant a les noves ordenances,
Luz va confirmar que cal reno-
var-les i actualitzar-les. En
aquesta línia, l’alcalde de Gan-

desa va anunciar una pujada
del rebut de l’aigua potable, a
caua de l’entrada en funciona-
ment de la nova planta d’os-
mosi. Però Luz va explicar que
la resta d’impostos s’ajustaran
a l’actualització de l’IPC.  L’al-
calde de Gandesa també va dir
que serà necessari suprimir al-
guns impostos, o crear-ne de
nous.

Les infraestructures
Segons Luz, la reivindicació de
les variants de la C-43 i de l’N-
420, així com la millora dels ac-
cessos del polígon, continuaran
sent els cavalls de batalla de
l’Ajuntament de Gandesa. 
Finalment, un altre projecte
que engresca el consistori és
que la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) puga instal·lar un

parc tecnològic del vi al nou
viver d’empreses de la Terra
Alta. 

GANDESA

Luz prepara un pressupost
equilibrat i continuïsta
L’alcalde de Gandesa ha avançat que els

comptes no inclouran actuacions faraòniques
Es pujarà el rebut de l’aigua potable per la

posada en marxa de la planta d’osmosi

LA FATARELLA

La Generalitat va homenat-
jar el passat 19 d’octubre els
soldats morts i desapareguts
a la Batalla de l’Ebre, al Me-
morial de les Camposines, a
la Fatarella. Es calcula que
almenys són 1.344 els soldats
desapareguts o morts du-
rant la Batalla. Amb la nova
placa inaugurada s'incorpo-
ren al Memorial 40 noms
més, entre els quals hi ha 9
brigadistes internacionals
que van venir des dels Estats
Units, Puerto Rico o Dina-
marca. El director general de
Relacions Institucionals del
Govern, Miquel Puig, va re-
cordar els brigadistes que
“venien a lluitar sense espe-
rar res”, que ho feien perquè
“creien en els seus ideals”.

És el sisè any que la Genera-
litat homenatja els soldats
de la Batalla de l'Ebre. Entre
els assistents de l'acte d'en-
guany, molts familiars dels
combatents i els brigadistes
internacionals, alguns vin-
guts des de lluny.  És el cas
de Dave Madigan, que va
venir en record del seu oncle
William Madigan, qui va for-
mar part de la brigada Abra-
ham Lincoln, els voluntaris
nord-americans que van
lluitar a les brigades interna-
cionals per la República. A la
nova placa hi apareixen
també fins a quatre noms re-
lacionats amb combatents
porto-riquenys. L’acte va
acabar amb una actuació
musical d’un familiar de
dues persones que es van in-
corporar en aquest Memo-
rial de les Camposines,
Daniel Morén, i amb una
ofrena floral. C.B

Homenatge a
1.344 soldats de
la Batalla de
l’Ebre

Gustau Moreno 
GANDESA

L’alcalde de Gandesa, Carles Luz, durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: ACN.

A la placa hi ha
brigadistes del
EUA, el Regne
Unit, Dinmarca o
Puerto Rico

El Matarranya fomenta la lectura per a xiquets
El departament de Cultura de
la comarca del Matarranya ha
iniciat una nova campanya de
foment a la lectura que reco-
rrerà tots els municipis de la
comarca. La finalitat de la cam-
panya és promoure hàbits de
lectura entre la població de la
comarca a través de l'ús dels
espais destinats al préstec bi-
bliotecari, ja siguin bibliote-
ques municipals o cases de
cultura, dinamitzant-los com a
focus de l'activitat cultural de

cada municipi. “Genolls Pe-
lats”' és el nom amb el qual
s'ha titulat aquesta activitat,
que es desenvoluparà en totes
les localitats del Matarranya. El
títol no és casual: és així com
se'ls quedaven els genolls als
xiquets de tant jugar al carrer a
jocs com les bales, les tabes, ...
I és que l'eix conductor serà els
jocs tradicionals i les cançons
populars com a font de trans-
missió de la cultura i els cos-
tums del Matarranya. Durant

cada sessió es recrearà el joc
del “marro”, també conegut
com de “la ratlleta”. Els parti-
cipants aniran passant les ca-
selles que els conduiran a
contes, embarbussaments, tira-
llongues o cançons que s'ani-
ran narrant al llarg de la sessió.
Aquesta activitat està desti-
nada principalment als xi-
quets, encara que també els
seus acompanyants adults
poden participar recordant
aquells contes, cançons o jocs

de la seva infància. I és que un
altre objectiu és tractar de
conscienciar del valor de la
nostra cultura oral i de la ne-
cessitat de transmetre-la a les
noves generacions per evitar
que no es perdi. Aquesta cam-
panya de foment a la lectura es
realitza cada any durant
aquestes dates en tots els mu-
nicipis de la comarca del
Matarranya. L’any 2014  hi van
participar un total de 320 xi-
quets i 195 adults. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

NOU PRESIDENT DE LA MADE
L’ALCALDE d’Ascó, l’independent
Josep Maria Buixeda, és el nou president
de la Mesa d’Alcalde de l’Energia de Ca-
talunya (MADE). Buixeda pren el relleu en
el càrrec a l’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí,
qui ha estat el president de l’entitat des
de la seva creació, l’any 2011. Acompan-
yen Buixeda com a vicepresidents l’al-
calde de Vandellòs-l’Hospitalet de
l’Infant, Alfons Garcia, i l’alcaldessa de Vi-

lalba dels Arcs, Maria Teresa Mariné. En
l’assemblea de la MADE també es va
posar sobre la taula la importància de
continuar treballant per elaborar un re-
glament que concreti com s’ha revertir a
les dues zones nuclears del territori el
10% del nou impost nuclear aprovat per
Parlament de Catalunya, malgrat el Tribu-
nal Constitucional hagi suspès per un pe-
ríode de cinc mesos aquest impost. C.B.

L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol, va avançar el 22 d’octubre
que l’Ajuntament congelarà els
impostos per al 2016, i que el
pressupost municipal es basarà
en l’austeritat, la prudència i el
control de la despesa. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Piñol va recordar que el consis-
tori es troba subjecte a un pla
econòmic i financer, i que du-
rant els propers anys es dedica-
ran a enllestir els projectes
pendents del mandat anterior,
com ara la reforma integral de la
piscina d’estiu o la millora de la
façana fluvial de Móra d’Ebre.
També altres projectes com la
segona fase de la rehabilitació
de l’escola Lluís Viñas i la conso-
lidació dels talussos del castell.
Quant al primer projecte, l’al-
calde va dir que les obres de la
piscina descoberta podrien co-
mençar durant el proper mes de
novembre, amb un pressupost

de mig milió d’euros, perquè
puguen estar enllestides abans
del proper estiu.
D’altra banda, Piñol va remarcar
que la reforma de la façana flu-
vial és una obra de gran recorre-
gut, que no es podrà dur a terme
en un sol mandat. Segons l’al-
calde, el seu objectiu és dissen-
yar un projecte amb el màxim

de suport polític i social. Així, va
posar com a exemple la primera
intervenció al passeig de l’Ebre
i va detallar que esperen rebre
un ajut d’Enresa per fer la se-
gona fase del projecte, que vol
transformar tota la façana fluvial
entre la zona de l’Aubadera i l’i-
lla de Saurí. Piñol també va ex-
plicar que el projecte preveu la

posada en funcionament d’una
empresa municipal per impul-
sar la navegació fluvial. 

Móra d’Ebre té previst iniciar al 
novembre la reforma de la piscina 

URBANISME

El projecte té un pressupost de mig milió
d’euros i ha d’estar enllestit abans de l’estiu

Piñol també prioritza les obres de la
façana fluvial i ha sol·licitat un ajut a Enresa

Un moment de l’entrevista de Joan Piñol a Canal 21 Ebre. // FOTO: EDUARDO BERTOLÍN.

Gustau Moreno 
MÓRA D’EBRE

El PSC de Riba-roja d’Ebre
ha decidit portar als jutjats
l’actual govern municipal
per un presumpte cas de
prevaricació per delicte con-
tra la disciplina urbanística.
Els socialistes asseguren
que l’Ajuntament governat
pel convergent Antonio
Suárez va autoritzar que el
segon tinent d’alcalde es
construís una casa amb uns
paràmetres urbanístics con-
traris a les normes subsidià-
ries del municipi. En
concret, el portaveu del PSC
i exalcalde, José Luis Apari-
cio, ha detallat que el regi-
dor Francesc Esteve va
construir-se una casa sense
respectar el planejament ur-
banístic en qüestions com
els balcons, les obertures,
l’ocupació de la façana o la
separació amb les finques
veïnes. A banda, Aparicio va
anar més enllà, i va denun-
ciar que, per evitar-se pro-
blemes amb l’obertura
d’una finestra, l’Ajuntament
va cedir la titularitat d’uns
terrenys municipals al ma-
teix regidor. Una finca en
què, a més a més, haurien
aparegut restes del castell
de Riba-roja d’Ebre. En
aquest sentit, l’exalcalde va
remarcar durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre que
estem davant d’un cas de
“prevaricació total”, i que
ara confia en l’acció de la
justícia. De fet, el portaveu
del PSC va assenyalar que
ara el govern de CiU a Riba-
roja d’Ebre ha volgut trans-
formar els terrenys en un
vial, tot i que l’actual regidor
de Joventut, Esports i Educa-
ció va arribar a registrar la
parcel·la al seu nom. Però, a
més, Aparicio va acusar el
govern municipal d’haver
volgut amagar que en
aquests terrenys havien
aparegut restes arqueològi-
ques del castell. G.M.

POLÍTICA

El PSC porta
el govern de
Riba-roja als
tribunals

Primera topada de CDC amb el PSC
POLÍTICA

L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan
Piñol (CDC), va voler replicar el
grup del PSC, que uns dies
abans van acusar el govern mu-
nicipal d’apostar molt poc per
la navegabilitat. Piñol també va
rebutjar les acusacions de falta
de transparència i va acusar els
socialistes de voler “embolicar
la troca” i de “no dir tota la ve-
ritat” amb altres temes com la
pujada de les retribucions dels
càrrecs electes. Finalment, Piñol

va defensar l’aposta del seu go-
vern per la Mostra de Vins i el
Ral·li de Catalunya, en lloc de
prioritzar la Móra Morisca. 
En concret, el PSC de Móra
d’Ebre va fer una valoració ne-
gativa dels primers 100 dies del
segon mandat del convergent
Joan Piñol a la capital ribe-
renca. Amb un llarg comunicat,
els socialistes van criticar as-
pectes com l’augment de les
retribucions dels càrrecs elec-
tes en un 70% de mitjana, el
que representa més de 50.000
euros anuals del pressupost de
l’Ajuntament. Segons el PSC,

aquests diners es podrien des-
tinar a accions de millora del
nucli antic, o a traure l’expe-
dient de regulació d’ocupació
als mestres de l’Escola Munici-
pal de Música i Dansa. De la
mateixa manera, els socialistes
van afirmar que els ajuts per
als llibres escolars són insufi-
cients, que durant els mesos
d’estiu no s’han fet activitats
per promoure la navegació per
l’Ebre, i que no s’aposta prou
per la Móra Morisca. En canvi,
des del PSC consideren exces-
sius els 12.000 euros de des-
pesa de la Mostra de Vins de la

Ribera d’Ebre, els 120.000 euros
per a les festes majors, o els
15.000 euros que costarà una
etapa del Ral·li de Catalunya. A
banda, els socialistes lamenten
la falta de transparència del
govern municipal en qüestions
com la documentació que es
publica al web de l’Ajuntament
o la contractació de personal.
Segons el PSC, CiU practica un
govern de “continuïtat” de
l’anterior mandat, amb gestos
“de cara a la galeria” i sense
cap projecte per dinamitzar l’e-
conomia ni cap millora per fer
una gestió més transparent. 

G.M. 
MÓRA D’EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

NETEGEN L’ENTORN DELS ESTRETETS
ELS AJUNTAMENTSd’Alcanar i Vina-
ròs han enllestit els treballs de neteja i
adequació de l’entorn del pont dels Estre-
tets. Es tracta de la primera fase d’unes ac-
tuacions recollides en la memòria
realitzada pels dos ajuntaments durant el
mandat anterior per a la recuperació del
entorn i els espais patrimonials que es tro-
ben al llarg del riu Sénia, amb la voluntat

de poder sumar a l’oferta turística una
ruta per la zona. Tant l’alcalde de Vinaròs,
Enric Pla, com l’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, van  posar en valor la impor-
tància de la col·laboració entre els dos
ajuntaments amb termes municipals fron-
terers però també de la recuperació d’un
espai que s’ha d’englobar dins un projecte
de més abast.  C.B.

L'Ajuntament de Benicarló ha
posat en marxa el Portal de
Transparència a través del web
municipal. Es tracta d'una eina
que ha de permetre reforçar la
transparència i garantir l'accés a

la informació per part de la ciu-
tadania, com una finestra oberta
a l'activitat pública i com una
manera d'apropar la institució al
ciutadà. La regidora de Serveis
Generals i Benestar Social, Marta
Escudero, va remarcar que
“aquest portal ha de ser un punt
de trobada i de difusió, una mos-
tra d'una nova manera d'apropar

la institució al ciutadà, de forma
que la societat podrà jutjar millor
i amb més criteri tot allò que
passa a la seua institució de refe-
rència i decidir i actuar en conse-
qüència”. El Portal de
Transparència s'ha posat en
marxa amb la publicació dels 80
indicadors que preveu Transpa-
rència Internacional, uns índexs

que elabora aquesta organització
no governamental dirigits a me-
surar el nivell de transparència
de les institucions públiques. De
moment, només es compleixen
sis dels indicadors que proposa
Transparència Internacional. Es-
cudero ha reconegut que hi ha
molt de treball per davant, però
també ha volgut posar de mani-

fest que l’anterior equip de go-
vern del Partit Popular no va
consignar cap partida pressu-
postària per tirar endvant aquest
projecte. La nova eina ha estat
elaborada pels serveis informà-
tics de l’ajuntament, cosa que ha
permès crear un sistema fet a
mida per obtenir el màxim apro-
fitament. 

L'excoordinador de l'Institut Ge-
ològic i Miner (IGME), que signa
l'informe geològic de la tramita-
ció de la concessió del projecte
Castor, Jesús Gómez de las
Heras, va defensar que no se li va
requerir, en l’informe geològic
de l’any 2007, una avaluació del
risc de terratrèmols en la posada
en marxa del magatzem submarí
i que, per aquest motiu, desco-
neix “per complet el risc de sis-
micitat de la zona”.  Així ho va
explicar l'advocat d’Arca Ibèrica,
l’ONG ecologista de l'acusació
popular amb seu a Alcossebre. El
passat 19 d’octubre, Gómez de
las Heras va declarar durant més
de tres hores als jutjats de Vina-
ròs en la primera de les compa-
reixences de les diligències
prèvies del cas Castor. A la sor-
tida dels jutjats, l'excoordinador
de l'informe va assegurar que
havia respost a totes les pregun-
tes que li van fer els advocats de
les parts, el jutge i la fiscalia.
L'exfuncionari de l'Institut Geo-
lògic i Miner va defensar que

l'informe del Castor va seguir el
mateix procediment que altres
informes emesos per a l'autorit-
zació del magatzem subterrani
de Yela, a Guadalajara. 
En aquest sentit, la Plataforma
en Defensa de les Terres del
Sénia (PDTS) va insistir, des de la
porta del Palau de Justícia de Vi-
naròs, que ja existia un informe
de l'Observatori de l'Ebre, fet
l'any 2005, que alertava de la ne-
cessitat d'estudiar quin era el risc
sísmic, que podia afectar la costa
de les Terres de l'Ebre i el nord
de Castelló, abans d'autoritzar
l'activitat i la injecció de gas a les
cavitats submarines. 
El portaveu de la PDTS, Evelio
Monfort, va lamentar que el pro-
cés s'hagi quedat "curt" amb la
imputació de 18 tècnics i funcio-
naris de l'Institut Geològic i
Miner, el ministre d'Indústria i
Medi Ambient i responsables de
l'exconcessionària ESCAL UGS.
La Plataforma del Sénia consi-
dera que caldria responsabilitzar
també dirigents d'ACS, propietà-
ria majoritària d'ESCAL UGS.

La normativa catalana
D’altra banda, el director de Ge-

ologia i Geofísica de l'Institut
Geològic i Miner d'Espanya
(IGME), Roberto Rodríguez, va
admetre, a preguntes de l’acusa-
ció particular, que si el magat-
zem submarí hagués estat ubicat
en aigües marítimes catalanes,
hauria calgut fer l'estudi de risc
sísmic, tenint en compte que el
sud de Catalunya té un risc mitjà

en contra el risc baix del nord de
Castelló que determina el mapa
de perillositat sísmica de l'Estat.
L'acusació considera clau
aquesta declaració perquè, ini-
cialment, el Castor afectava la ca-
pitania marítima de Tarragona,
segons les limitacions del reial
decret de maig de 2007. En con-
cret, al voltant de 3.000 hectàrees.

En canvi, poc abans del decret
que autoritzava la concessió, a
principis de març de 2008, es va
publicar al BOE una correcció
per moure les coordenades del
límit entre Castelló i Tarragona
uns quilòmetres cap al nord que
va facilitar que tota la superfície
del Castor estigués en aigües ad-
ministratives valencianes. 

Comencen les declaracions judicials a
Vinaròs pel cas del projecte Castor
El tècnic que va signar l’informe geològic del Castor diu

que no se li va requerir una valoració del risc sísmic
Un altre dels tècnics reconeix que hauria calgut un estudi

del rísc sísmic si el Castor s’hagués fet a Catalunya

CASTOR

Cinta Bonet / ACN
VINARÒS

Jesús Gómez de la Heras, el primer dels imputats en declarar pel cas Castor. / Foto: ACN.

Benicarló estrena un nou portal de transparència
POLÍTICA

Cinta Bonet
BENICARLÓ
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La transformació que Tortosa va viure al
tombant dels segles XIX a XX en aspectes
com l'arquitectura, l'art, l'urbanisme o la
ciència centra la proposta 'Anys de llum a
la ciutat', un compendi d'exposicions i acti-
vitats paral·leles que pretén donar a conèi-
xer la transcendència que aquella època va
tenir per a la ciutat. El projecte global ha
estat dissenyat per l'Escola d'Art i Disseny
de la Diputació a Tortosa, i la macroexposi-
ció es va inaugurar el passat 22 d’octubre
amb un recorregut pels espais expositius si-
tuats al mateix centre d'ensenyaments ar-
tístics; a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes,
i al Museu de Tortosa. L’endemà es va fer
un concert inaugural al Mercat Municipal,
així com l'inici de l'itinerari per aquests i els
altres espais que integren aquesta proposta
cultural antològica, centrada en diferents
àmbits però amb un únic discurs narratiu.
'Anys de llum a la ciutat' compta amb un
total de set exposicions, d'accés lliure, en di-
ferents indrets de la ciutat i de la rodalia, en
part de les quals es mostren peces de gran
interès artístic o històric mai mostrades al
gran públic. Així, a l'Escola d'Art i Disseny
el visitant pot trobar obres inèdites de Fran-
cesc Gimeno, Antoni Casanova Estorach,
Josep M. Marquès i Agustí Querol, autors
estretament vinculats a Tortosa però amb
una dimensió que transcendeix l'àmbit es-

trictament local. Aquestes obres donen
forma i contingut a la mostra 'Llenguatges
d'art'.
Per la seua banda, l'Observatori de l'Ebre, a
Roquetes, acull la 'La mirada microscòpica',
que s'endinsa en les noves mirades a la in-
vestigació que van aportar J.J. Landerer,
Jaume Ferran i Innocent Paulí. Pel que fa a
l'arquitectura, el Museu de Tortosa revisa
l'obra de l'arquitecte Pau Monguió, de qui
es compleix el centenari del seu naixement,
a través d'un discurs que se centra en l'hi-
gienisme aplicat a l'urbanisme: 'Arquitec-
tura i higienisme'.
Un altre dels espais emblemàtics de Tor-
tosa, el Mercat, adquireix un punt de vista
inusitat gràcies a la proposta 'La llum es-
tructural', que a través de la instal·lació lu-
mínica 'Constel·lació', dissenyada per
l'artista Tom Carr, ressalta el sostre de l'edi-
fici i s'acosta a la figura dels arquitectes
Joan Torras i Joan Abril. 
A més, una altra de les exposicions s'apro-
xima també a Abril i a Víctor Beltrí, dos ar-
quitectes municipals que van esdevenir
claus en l'urbanisme modern de la ciutat.
Aquesta proposta -'Avril vs. Beltrí'- es pot
veure a la seu ebrenca del Col·legi d'Arqui-
tectes de Catalunya. 
D'altra banda, el Palau Climent, seu de la
Diputació a les Terres de l'Ebre, mostra el
pas entre els dos segles a través de l'expo-
sició 'L'home modern'. Finalment, 'Docu-
ment 'per se'', a l'Arxiu Històric Comarcal
del Baix Ebre, als Reials Col·legis, dóna l'o-

portunitat al visitant d''Anys de llum a la
ciutat' d'immergir-se en l'època a través de
documentació original.
'Anys de llum a la ciutat' inclou activitats
complementàries com ara taules rodones,
conferències, concerts, recorreguts, visites
comentades i continguts també a la xarxa.
Pel que fa als espais, hi ha la possibilitat d'a-
rribar-hi amb autobusos públics. D'altra
banda, s'han habilitat itineraris per carrers
i places de la ciutat que senyalitzen indrets
de manera física o virtual, mitjançant "mar-
ques del temps" i jocs de llum que aporta-
ran una visió artística i inèdita de la ciutat.
Els diferents espais i edificis estan senyalit-
zats mitjançant codis QR. 
La inauguració d''Anys de llum a la ciutat'
va estar encapçalada pel president de la Di-
putació, Josep Poblet; per l'alcalde de la ciu-
tat, Ferran Bel; per la directora de l'Escola
d'Art i Disseny, Carme Clemente, i pel co-
missari d'aquesta macroexposició, Leo-
nardo Escoda. També hi van assistir els
diputats de la Diputació Joan Olivella, Lluís
Soler i Joan Josep Malràs; l'alcalde de Ro-
quetes, Francesc Gas; el director de l'Obser-
vatori de l'Ebre, David Altadill, i el
representant del Col·legi d'Arquitectes, An-
toni López. 

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació inaugura una macroexposició sobre la Tortosa de finals
del segle XIX i principi del XX, que serà un dels grans esdeveniments culturals del 2015 a l’Ebre

CULTURA

C
100 ANYS DEL VAPOR ANITA

Anys de molta llum
MACROEXPOSICIÓ

ELS HISTORIADORS Albert Curto i
Laura Tienda han publicat el llibre ‘El
vapor Anita. Història d’un mite’, que es
presentar el 24 d’octubre a la Cambra de
Comerç de Tortosa. L’aparició del llibre
coincideix amb el centenari de l’avarada
del vapor Anita, que va navegar per l’Ebre
fins al 1928, però que va quedar enfonsat
davant de l’illa de Gràcia, a Sant Jaume
d’Enveja, a causa de la riuada del 1937. El

llibre culmina una feina de quatre anys,
i aporta molta documentació i fotogra-
fies inèdites sobre el vapor Anita i els
protagonistes de la seua construcció, la
família Pons i la foneria Sales. De la ma-
teixa manera, el llibre de Curto i Tienda
també explica tot el que va representar
la construcció del vapor Anita per a Tor-
tosa, en un moment de creixement in-
dustrial de la ciutat. G.M.

La inauguració de la macroexposició ‘Anys de la llum a la ciutat’. // DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

JOAN FRANCESC MIRA rega-
lava més que pronunciava, en
les Jornades de Lletres Ebren-
ques de la biblioteca Sebastià
Juan Arbó d’Amposta, la confe-
rència inaugural titulada “Sobre
llengües i cultures: l’espai de la
llengua escrita”. L’escriptor, so-
ciòleg, professor, l’humanista en
definitiva, va deixar planar sobre
els assistents la primera distin-
ció: què és i què no és literatura?
La literatura és llenguatge, clar,
és llengua escrita diríem de
bones a primeres. Però automà-
ticament ens vénen els dubtes
sobre si tot allò escrit és litera-
tura. “No és literatura la factura
de la llum”, diu el professor, in-
sistint en què hi ha d’haver una
voluntat d’estil, una finalitat ar-
tística.

PERÒ tendim a dir literatura a
tot allò que transmetem codifi-
cat en la llengua escrita: parlem
de literatura legal, de literatura
mèdica o científica quan, clara-
ment, no hi ha voluntat de be-
llesa ni formal ni conceptual en
l’informe de l’OMS, encara que
sí un gran impacte i efecte emo-
cional sobre els destinataris. I
què passa amb la transmissió
oral? Descartem milers d’anys
de poesia? És literatura l’Odis-
sea a partir del moment en què
es trasllada a text escrit o ja ho
era quan només existia en els re-
lats dels rapsodes? No són lite-
ratura els cants de batre, les
cançons de segar?

VOLUNTAT d’estil, efecte en el
destinatari, funcionalitat artís-
tica, llenguatge, tot ha de con-
fluir de manera harmònica en el
text per a que esdevingui “arte-
facte”, obra d’art. Una altra
qüestió serà si l’intent surt més o
menys reeixit, i aquí els dubtes
ens assetgen amb més força. 

Literatura i 
no literatura

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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CULTURA 

LA HISTÒRIA dels Abària comença al segle XVI amb la vin-
guda del mestre d’obra Llop d’Abària, procedent de la localitat
basca de Lazkao (Guipúscoa). En els aproximadament 400 anys
de la seva presència a la ciutat de Tortosa, es dedicaren a l’ar-
quitectura, la política, a la religió i a la vida militar. S’implicaren
molt en la vida i la causa de Tortosa.

D’ENTRE ELS ABÀRIA destacats podem nombrar els se-
güents: Llop d’Abària, mestre ajudant de l’arquitecte García de
Mendoza; Martí d’Abària, arquitecte fill d’en Llop d’Abària,
dissenyador dels plànols de l’actual façana barroca de la Cate-
dral i mestre de la seu entre 1620 i 1625; Francesc d’Abària, ve-
guer de la ciutat l’any 1702 i capità d’una de les companyies de
la Coronella -força armada de Barcelona- l’any 1705; sor Josepa -
Clara d’Abària, abadessa del monestir de Santa Clara; Tomàs
d’Abària, ardiaca de Borriol; i Josep d’Abària, l’alcalde de Tor-
tosa que donà als carrers de Tortosa el primet enllumenat pú-
blic alimentat amb fanals d’oli.

FINALMENT, hem de fer menció en l’aspecte militar a en Bru
d’Abària, regidor de la ciutat l’any 1748 i capità del règim d’in-
fanteria de l’Aragó, ferit a Orà; el Ramon d’Abària i Coronada,
cavaller de la mestrança de Ronda l’any 1800 i que va participar
en la guerra del Francès; i un altre Abària que participà en la
defensa de la ciutat contra les forces realistes l’any 1822. 

Nissagues 
tortosines: els
Abària

PINZELLADES DE TORTOSA    
DAVID JIMÉNEZ. Tècnic de Turisme

Preparant la gran nit
NIT DE SANTA LLÚCIA

L'Ajuntament de Tortosa i Òm-
nium Cultural han preparat un
extens programa d’actes previs
a la Nit de Santa Llúcia, la Festa
de les Lletres Catalanes, que se
celebrarà a la capital del Baix
Ebre l'11 de desembre. El pre-
sident d'Òmnium a l’Ebre,
Josep Moragrega, va afirmar
que és un programa molt va-
riat, que inclou presentacions
de llibres, concerts, exposi-
cions, jornades literàries, teatre,
conferències o recitals poètics,
i que es manté obert a noves in-

corporacions. Moragrega va
destacar que l'objectiu d'a-
questa programació comple-
mentària, “molt potent”, és
“ajudar a fer difusió” que la Nit
de Santa Llúcia enguany se ce-
lebrarà a les Terres de l'Ebre,
“un fet que no passava des de
feia 33 anys”. 
La imatge de la Festa de les Lle-
tres Catalanes del 2015 és obra
de l'il·lustrador de Roquetes,
Ignasi Blanch. Representa un
barquer baixant pel riu, en
clara referència a l'Ebre. Blanch
va explicar que va incorporar
una sirena a la imatge per equi-
librar la masculinitat i la femi-
nitat, i que va escriure la

paraula "Ebre" entre les ones.
El darrer element que ajudarà
a vincular tot el programa amb
el territori és la flor de taron-
gina, que s'anirà repetint en
totes les impressions. La tipo-
grafia ha estat dissenyada per
Jan Barceló, i ha estat confec-
cionat a mà per fer un petit ho-
menatge al “concepte ofici”. 
Per la seva part, la regidora de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa, Dolors Queralt, va des-
tacar que els actes “hagin sortit
de la societat civil” gràcies als
lligams que ja existeixen i la
gran feina d'Òmnium a les Te-
rres de l'Ebre, sobretot en els
darrers anys. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

Òmnium Cultural Terres de l’E-
bre, l’institut Joaquim Bau i l’A-
juntament de Tortosa dedicaran
tot un any a homenatjar la figura
del professor de llengua i litera-
tura i escriptor, Manuel Pérez
Bonfill, amb motiu del seu 90è
aniversari. Així, s’ha constituït
una comissió organitzadora de
l’Any Manuel Pérez Bonfill for-
mada per entitats i amics del
professor, entre els quals Manel
Ollé, Pili Ibáñez o Cinta Sabaté.
La previsió és celebrar diversos
actes des de l’octubre d’aquest
2015 i fins al setembre del 2016
per difondre la personalitat del
personatge i expandir la seva
obra. Així ho ha afirmat Emigdi
Subirats, un dels membres de la
Comissió, qui ha definit Pérez
Bonfill com un “gran literat”.
El primer acte programat per re-
conèixer la figura de Manuel
Pérez Bonfill va tenir lloc
aquesta mateixa tarda en el marc
de les Jornades de les Lletres
Ebrenques, a Amposta. Al llarg
del mes de novembre es faran

diverses recitacions de poemes i
també Canal 21 Ebre dedicarà
un programa a Pérez Bonfill. Ja
al febrer, el campus de la URV
farà un reconeixement oficial de
l’escriptor, mentre que a l’abril
es presentarà un llibre inèdit de
Pérez Bonfill. La regidora de
Cultura de Tortosa, Dolors Que-
ralt, va avançar que en el proper
ple ordinari de l’Ajuntament
també es portarà a aprovació
una proposta per fer un reconei-
xement oficial a la figura de
Pérez Bonfill. 
L’escriptor va estrenar-se literà-
riament a la històrica revista Gè-
minis, als anys 1950, al costat de
Gerard Vergés i Jesús Massip,
tots tres Creus de Sant Jordi de
la Generalitat. Posteriorment, va
ser un dels col·laboradors de ‘La
Zuda’, mentre es lligava laboral-
ment a l’institut Joaquim Bau on
va deixar una llarga petjada com
a professor de llengua i literatura
castellanes durant més de qua-
ranta anys. El 1990, en motiu de
la seua jubilació el claustre de
professors del centre el va ho-
menatjar amb l'edició del seu
primer recull de contes, ‘Amb al-
gunes branques d'olivera’.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Tortosa inicia l’Any 
Manuel Pérez Bonfill 

LITERATURA
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US RECOMANEM
13a DIADA I JORNADES GASTRONÒMIQUES

DEL LLAGOSTÍ DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
Del 7 de novembre al 8 de desembre

Espectacle

Benicarló
‘Tribut a Carles Santos’, dels
alumnes de l’IES Ramón Cid
Fins el 22 de novembre
Lloc: Mucbe (claustre)

Amposta
‘Foto Club Terres de l’Ebre’
Fins el 27 de novembre
Lloc: Oficina de Turisme

Amposta
‘Sub-versió’, de Manel
Margalef
Fins el 9 de gener
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

Corbera d’Ebre
‘Biennals d'Art de Corbera
d'Ebre - Drets Humans’
Fins el 25 de gener
Lloc: Poble Vell

Un any més, arriba la Diada del Llagostí a Sant Carles de la Rà-
pita. Un esdeveniment on els restaurants de la població mari-
nera ens ofereixen els seus plats preparats amb el seu producte
per excel·lència com a ingredient base. I si no pots assistir a la
Diada, estigues tranquil, perquè podràs seguir degustant
aquests plats fins el 8 de desembre als restaurants de la Ràpita.

Tortosa
‘L’abecedari de la llibertat-
Missatge escrit’
Exposició de fotografia
Del 3 al 30 de novembre
Lloc: Vestíbul del Campus Terres de
l’Ebre de la URV
Horari: de 8h. a 21h.

Benicarló
‘Pasen y vean’ del Museu
Valencià d'Etnologia al voltant
del Món del Circ
Fins el 8 de novembre
Lloc: Planta baixa del Mucbe

Amposta
‘Fins que tingui sentit’, de Lúa
Coderch
Fins el 14 de novembre
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Horari: de 20h. a 0h.

Tortosa

Anys de llum a la ciutat
L’empremta social, cultural i científica del
XIX al XX a Tortosa

Fins el 10 de gener

'Anys de llum a la Ciutat'  és un tast artístic pensat per a
un espectador inquiet amb ganes d'establir una reflexió
personal posterior amb l'urbanisme, la música, la ciència,
l'antropologia i l'empremta social i econòmica de la Tor-
tosa del canvi de segle.

Lloc: Escola d'Art i Disseny de Tortosa

Música

Ulldecona

Bombolles de Paper
Cia Múcab Dans

Masterclass

Tortosa
Fer riure és un art
Divendres, 27 de novembre / 20 h.

Teatre Auditori Felip Pedrell

Exposicions

"Fer riure és un art" vol celebrar els 50 anys de professió de Joan Pera amb
una masterclass sobre l'art de fer riure, i intentar donar resposta a les pre-
guntes que tot comediant es fa quan s'enfronta sol davant del seu públic.
Com ens fa riure en Joan? És ell qui ens fa riure o són els seus personatges?
Són les situacions creades o són les seves experiències vitals? Amb la seva
comicitat habitual i dirigit per Martí Torras, revelarà alguns dels seus trucs
actorals, i desmuntarà algunes de les tesis escrites sobre l'humor.
Si riure és un art o no, ho sabrem després de la masterclass.

Tortosa
Orquestra de Cambra
Ars Collegium
Dissabte, 7 de novembre
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 20,30h.

Amposta
Peix sense espina, a càrrec de
Joan Rovira
Dissabte, 7 de novembre
Lloc: Auditori de la Fila
Hora: 22h.

Tortosa
Orquestra Simfònica de les
Terres de l’Ebre
Dissabte, 14 de novembre
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 18,30h.

Tortosa
Tomeu Moll Mas
Dissabte, 14 de novembre
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 22h.

Amposta
Gràcies, Ovidi. De part dels
bons fins a la mort
Dissabte, 14 de novembre
Lloc: Auditori de la Fila
Hora: 22h.

Tortosa
Orquestra de Cambra de
l’Empordà
Diumenge, 15 de novembre
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 19h.

Tortosa
Ayako Fujiki
Dissabte, 21 de novembre
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 20,30h.

Exposició

Benifallet
XI Jornades
Gastronòmiques
Del 6 al 30 de novembre
Lloc: restaurants col·laboradors

Alcanar
XXII Jornades
Gastronòmiques de la
Clementina
Del 20 de novembre al 20 de
desembre
Lloc: restaurants col·laboradors

Menjar i veure

Fires i festes

Ginestar
Festes Majors de Sant Martí
Del 5 al 9 de novembre

Santa Bàrbara
XIX Fira de l’Oli Novell, dels
cítrics i del comerç
Del 20 al 22 de novembre
Lloc: recinte firal

Tortosa
10 anys de la Universitat
Rovira i Virgili a les Terres de
l’Ebre
Actuacions de B-SOS i de Pepet i
Marieta
Dijous, 19 de novembre
Lloc: Pavelló firal
Hora: 22,30h.

Dissabte, 7 de

novembre

Un recorregut per un món fan-
tàstic ple de bombolles de sabó,
de paper, digitals, de globus,
amb ombres, amb llum negra...

Hora: 18 h.
Lloc: Teatre Orfeó Montsià
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SANT CARLES DE LA RÀPITA i
els alumnes de 6è B de l’Escola Horta
Vella són els artistes d’aquest mes amb
els seus somnis -o no- de voler anar a
l’espai. En tot cas, per fer-se astronauta
i viatjar amb naus espacials queda en-
cara una mica lluny, de moment han de
demostrar que tot i ser els més petits en
saben molt. Alguns ja coneixen la re-
cent notícia del descobriment d’aigua al

planeta Mart! I per descomptat, tots els
planetes del nostre sistema solar i fins i
tot famosos astronautes i conegudes
històries de la literatura universal com
‘El Petit Príncep’.

“A mi m’agra-
den les galà-
xies, són espais
que els hu-
mans encara
no han arribat i
m’agradaria saber com són.”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA HORTA VELLA: L’espai

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Marc Requena“He dibuixat el meu robot prefe-
rit, el Curiosity, que ara mateix
està explorant el planeta Mart. A
mi m’agrada molt la robòtica,
també l’espai en ser un lloc im-
mens on pots explorar i explorar
sent una cosa amb tantes merave-
lles (planetes, estrelles) que mai
podràs oblidar-te. En tot cas, el
meu planeta favorit és la Terra, el
lloc on vivim, i m’agradaria ser
enginyer per fer una nau espacial
per portar turistes a la Lluna.”

“Els planetes em
semblen un tema
molt interessant i
desconegut per
als humans. El
negre de l’uni-

vers contrasta amb els colors càlids
dels planetes.”

2 PINZELLADES

Pep Agosto

“El Sol il·lumina
tot l’espai i els
planetes que
giren al voltant
m ’ a g r a d a r i a
poder-los visitar
en un cohet espacial.”

“La meva inspi-
ració és Astromg,
el primer home
en xafar la Lluna
arriscant la seva
vida per poder

anar a l’espai.”

Sara Porres

Saül Samper

“M’agraden els
planetes i l’espai,
el que més és Jú-
piter on m’agra-
daria viatjar
algun dia, com
Venus.”

“A mi m’agrada-
Mercuri. El trobo
un planeta inte-
ressant. També
m’agraden les
galàxies i els fo-

rats negres.”

Blau Valera

Noah Sancho

“L’espai és un
lloc buit on no es
veu res, però al
mateix temps és
un lloc impresio-
nant i misteriós a

la vegada. M’agradaria anar a
Mart!”

Mar Castellà

“A mi m’agrada
més l’univers
que a ‘El Petit
Príncep’, perquè
he vist molts as-
tronautes anar a

la Lluna... per la tele.”

Georgiana Marín

“A l’univers està
el Sol i vuit pla-
netes més. La
Terra necessita la
llum del Sol per a
donar vida a tots

els éssers vius.”

Iker Martínez

“De l’espai m’a-
graden els mete-
orits perque són
d e s t r u c t i u s .
També voldria vi-
sitar l’espai, però

no com astronauta, jo vull ser fut-
bolista!”

Kevin Ríos

Franco Santino
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FAN FALTA MÉS HOMENATGES
En les últimes setmanes ja parlem prou de reeixits esportis-
tes ebrencs que volten pel món lluint els colors dels escuts
dels nostres equips, amb els noms dels nostres pobles. Una
magnífica feina de promoció que s’ha de saber valorar és el
cas dels remers Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson, entre molts
altres. Esportistes que han hagut de marxar per mirar d’a-
rribar a estar entre els millors. Després hi trobem als que
encara queden per aquí i amb un bon treball, també cons-
tant, trauen el cap en les grans competicions nacionals i in-

ternacional. Però potser el més bonic és el cas d’aquells que
només per la saludable pràctica de l’esport, de poder passar
una bona estona amb gent amb els mateixos interessos, a
poc a poc van forjant un futur prometedor en diferents mo-
dalitats, potser no massa reconegudes, però que quan cele-
bren un èxit són nombrades arreu. Per eixe gran treball
desinteressat els hem de donar les gràcies i també fer un
homenatge, ni que sigui per recordar-los que el seu esforç
és reconegut per algú.  A.P.

BRASIL serà l’objectiu de
Pau Vela i Àlex Sigurbjörns-
son, els dos remers ebrencs
i membres del Club Rem
Tortosa.

El camí per a tots “ha sigut
fruit de moltes hores d’en-
trenament i sacrifici perso-
nal confiant en un projecte
fins que ha sortit”. “Han
sigut vuit anys de lluita des
de categories juvenils al
centre d’alt rendiment de
Banyoles”.

El camí cap a Rio el plant-
gen amb l’objectiu d’estar a
la final amb les màximes ga-

ranties en un any que serà
dur quant a entrenaments.
“Entre cinc i set hores al dia
és el que dediquem en en-
trenar de dilluns a diu-
menge”, però la idea hores
d’ara és “plantejar-se arri-
bar a la final A i a partir d’a-
quí lluitar per les medalles”.

Gaudir del rem
“El rem el practiques per
satisfacció però no pensant
que ens podem guanyar la
vida amb aquest esport. És
dur i dóna per a sobre-
viure estant només entre
els primers del món”. Àlex
i Pau conclouen que d’a-
questa manera tracten de
portar el nom de la ciutat
arreu i promocionar
aquest esport. A.P.

Rio és un 
objectiu a llarg
plaç que cada
cop està més
prop”

“

Àlex Sigurbjörnsson
Pau Vela

REMERS CLUB REM TORTOSA

Pau i Àlex
homenatjats

ENTREVISTA

El Consell Comarcal del Baix
Ebre va homenatjar els remers
Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson,
els dos esportistes del Club de
Rem Tortosa classificats per als
propers Jocs Olímpics que es
disputaran a Rio de Janeiro, al
Brasil. 
L’acte es va celebrar el passat
19 d’octubre a la sala Josep
Costa, on el president del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, també en pre-
sència de Cinta Espuny, repre-
sentant territorial de l’Esport a
les Terres de l’Ebre a més de di-
versos consellers comarcals,
cos tècnic del Club de Rem Tor-
tosa i familiars dels esportistes,
van fer costat als dos esportis-
tes ebrencs durant l’acte.
Àlex i Pau van signar al llibre
d’honor del Consell Comarcal
del Baix Ebre i reberen de
mans de Daniel Andreu una
placa commemorativa pels
seus èxits, premi compartit
amb el president del Club de
Rem Tortosa, Josep Maria Cha-
varría, qui també es va mostrar
molt satisfet amb la proesa que
significa que dos esportistes
del mateix club siguin a la ve-
gada els dos que participaran

en els jocs olímpics en la ma-
teixa modalitat, en el cas del
rem espanyol. Un fet que fins
ara no havia ocorregut.

Paraules del president
El president del consell co-
marcal, Daniel Andreu,
també ha tret pit del que su-
posa l’esforç de Pau i Àlex en
l’àmbit esportiu de les Terres
de l’Ebre i “el reforç de cara
a l’autoestima del nostre te-

rritori acabe creixent”, fet
pel qual s’ha de reconèixer
aquest elements tant espor-
tius com de qualsevol altre
àmbit. “Per Pau, per Àlex, pel
Club, per Tortosa, pel Baix
Ebre, jo crec que és un motiu
de satisfacció molt gran, i
principalment el que acaben
sent (Àlex i Pau) seran refe-
rències molt necessàries per
a la nostra joventut i la nos-
tra societat”, va cloure. 

REM

Olímpics ebrencs rumb a Rio
Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson reben

l’homenatge del Consell Comarcal del Baix Ebre

Albert Pascual
TORTOSA

Homenatge a Pau i Àlex del Consell Comarcal del Baix Ebre. // FOTO: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.

Hi fa falta molts
cops això per tal
que la nostra
autoestima com a
territori acabi
creixent”

“

Segons Andru, el seu esforç ha de ser un 
referent per als joves i un motiu d’autoestima
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AGENDA ESPORTIVA
Dissabte 7 de novembre 
VII Cursa-Caminada i  V
Canicross Masdenverge

Diumenge 8 de novembre
10 KM de Jesús EMD.
Circuit Running Series TE

Diumenge 8 de novembre
6a Cursa Camí de Sirga a
l’Ermita de Sant Jeroni de
Móra d’Ebre

Diumenge 15 de novembre
27a Marxa del Port.
Memorial Josep M. Brull
Pallerols, La Sénia

Dissabte 21 de novembre
Curs d’orientació a la mun-
tanya. Roquetes

Diumenge 22 de novembre
7a Cursa de les Roques.
Horta de Sant Joan

Dissabte 28 de novembre
Curs avançat d’escalada
esportiva organitzat per
Lluís Alejos i Evasión
Sports

Durant tot novembre...
Exposició “enArbolar,
grans arbres per a la vida”
al Centre de Visitants del
Parc Natural dels Ports a la
Terra Alta

ESPORTS 
CAVALL BERNAT

El Grup Cavall Bernat és un
col·lectiu d’escaladors lligats
al territori. Tivissa va ser l’en-
carregada d’organitzar la ter-
cera trobada d’Escalada, la
primera vegada en sortir de
l’entorn de les muntanyes de
Montserrat. En les dos jorna-
des d’aplec es van realitzar di-
ferents activitats pels voltants
del poble, també van retre ho-
menatge a Josep Enric Castell-
nou i Fina Ferret per la seua
tasca com a divulgadors de les
muntanyes de Tivissa i Mont-
serrat.
Vora 200 persones vingudes
d’arreu del Principat van fer
parada i fonda a Tivissa per
gaudir de les activitats plante-
jades pel grup com ara les ce-

lebrades en l’entorn de l’er-
mita de Sant Blai i de les dues
ferrates del municipi a banda
d’altres excursions per diver-
sos indrets del poble. És el cas
de la pujada a la Llena o l’ex-
cursió a l’obaga dels Borjos i
les Meliques. Aprofitant les
temperatures suaus i el sol
també es van fer activitats
d’escalada esportiva al pas de
Sant Blai i d’escalada tradicio-
nal al Morral de Tivissa.
Les activitats esportives es van
conjugar amb d’altres de caire
cultural com l’exposició “Els
3000 del Pirineu” a l’Alberg
del municipi.
La trobada va rebre el suport
de l’Ajuntament de Tivissa i la
Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya. Una pri-
mera edició a les terres del
sud que ha sigut tot un èxit.

Aplec d’amants de la muntanya
Per primer cop s’organitza fora de l’entorn

de la muntanya de Montserrat
200 persones van participar en les activitats

proposades al llarg del cap de setmana

Albert Pascual
TIVISSA

Aplec de muntanya del Grup Cavall Bernat. // FOTO: FEEC.CAT.

SEGONA COPA VALORS

En un bon ambient de cordiali-
tat i amistat es va realitzar el 10
d’octubre passat la segona edi-
ció de la Copa Valors que orga-
nitzava SportsChallenge en
col·laboració amb el CD Roque-
tenc. Enguany, els protagonistes
de les activitats realitzades al
llarg de tot el dia van ser els pre-
benjamins.
L’objectiu d’aquesta Copa Valors
és potenciar els valors educatius
i socials com són el respecte, l’a-
mistat i diversió a través del fut-

bol i en general en la pràctica de
l’esport. Entre les novetats reco-
llides enguany està l’ús de l’ano-
menada targeta verda o el tercer
temps després de cada partidet
de futbol set. La targeta verda
premia tots dos equips pel seu
joc net i companyerisme.
Els set equips formats per a l’o-
casió van arribar des de dife-
rents indrets de les Terres de
l’Ebre. Els organitzadors van
destacar la preparació dels xi-
quets així com el bon ambient
entre els pares, l’afició principal
congregada a l’estadi municipal
de Roquetes. 

Exemple per als més menuts
Albert Pascual
ROQUETES

Esport saludable i exemplar // FOTO: CANAL 21 EBRE.

El RallyRACC Catalunya
Costa Daurada va disputar
una de les quatre jornades a
les nostres comarques en
una etapa. L’etapa ebrenca
ha estat l’únic tram mixt de
terra i asfalt del Mundial de
Ral·lis. Finalment la compe-
tició la va guanyar Mikkel-
sen de l’equip Volkswagen
després d’abandonar Ogier
en el darrer tram per un
xoc. Segon va ser Latvala i
tercer Sordo de l’equip
Hyundai. A.P.

El RallyRACC
travessa la Ribera
i la Terra Alta

RAL·LI

Primer que res amb un bon
esmorzar va iniciar-se la 8a
edició de la Cursa d’Ullde-
cona que enguany incorpo-
rava tres sectors nous, tant a
la cursa llarga com a la
marxa curta, per donar-li
més emoció i més motivació
per als participants veterans.
Tot i el dia gris -típic de finals
d’octubre- la temperatura
agradable va generar un
molt bon ambient entre els
més de 300 participants de la
cursa. Els organitzadors del
Centre Excursionista d’Ull-
decona i Sudactiu també re-
marcaren les peculiaritats
històriques de les que s’im-
pregna la cursa: passar pel
castell, les oliveres mil·lena-
ries o les pintures rupestres
dels Abrics de l’Ermita de la
Pieta. “Ens hem de sentir
orgullosos de mostrar en
una cursa 10.000 anys d’his-
tòria”.
La prova llarga de 23 kilò-
metres i un desnivell positiu
de 1.000 metres la va guan-
yar Jonatan Cuesta del Trail
CER La Sénia amb 1:46:36.
En categoria femenina la
primera en entrar va ser
Núria Gil del Grup Atlètic
Valls amb 2:17:38. A.P.

Cursa històrica
per Ulldecona

CURSA

31ena edició de la Pujada a Cardó
que any rere any organitza la Penya
Ciclista Ribera d’Ebre. Aquesta
prova es desenvolupa en mode de
contrarellotge individual i en
aquesta edició ha apropat a 75 ciclis-
tes de les Terres de l’Ebre i també
però també de Tarragona, la provín-
cia de Barcelona i el País Valencià.
La Pujada a Cardó, és una prova pe-
culiar ja que a més a més tracta de

ser un punt de comunió entre gent
amb la mateixa afició. La Penya Ci-
clista Ribera d’Ebre obre a tot tipus
de ciclistes, des dels més experi-
mentats fins als més amateur a par-
ticipar-hi en el que defineixen com
a festa de cloenda de la temporada
ciclista ara que ja s’apropa el mal
oratge.  En acabar la contrarellotge,
tots els participants fan un esmorzar
conjunt dalt al Balneari. A.P.

Clàssic fi de temporada amb la
Pujada a Cardó de Rasquera

CICLISME
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AMB L’ARRIBADA del
fred, apareixen els primers
bolets o rovellons com els
coneixem en aquestes te-
rres. Sedueixen per les seves
formes i colors i sobretot per
seu l’excel·lent sabor. A més,
són una bona font de vita-
mines i minerals, i alguns
tenen propietats medicinals.

SI BÉ HI HA ha diferències
entre  les diferents varietats
de bolets, des  d’un  punt de
vista nutricional, són molt
interessants pel baix contin-
gut calòric i un elevat con-
tingut en aigua. A més,
contenen un destacable con-
tingut en proteïnes i, sobre-
tot, fibra que ens ajudarà  a
afavorir el trànsit intestinal.

SÓN TAMBÉ una bona  font
de minerals,  entre  els quals
abunden  potassi,  manga-
nès, fòsfor,  zinc,  ferro,  clor,
bor  i sofre. Contenen vita-
mines:  A, D i K, i del grup
B. Resulten  beneficiosos per
l’anèmia  i pel seu  baix con-
tingut calòric  són  ideals en
dietes  d’aprimament, també
són bons estimuladors de
l’activitat cerebral  i ner-
viosa, perquè ajuden a com-
batre la fatiga intel·lectual.
La relativa riquesa  en com-
postos nitrogenats els con-
verteixen en perjudicials
per a persones que pateixen
gota, nivells elevats d’àcid
úric i problemes reumàtics.

CAL RECORDAR que no
s’ha de menjar cap bolet que
visualment es vegi en mal
estat, ni d’espècies descone-
gudes. 

COM DIU el refrany “De
bolets que no coneguis, no
en masteguis”.

S
S A L U T

REDUCCIÓ DE PARTS PER CESSÀRIA
L’HOSPITAL Comarcal d’Amposta
ha reduït en un 60 per cent els parts
per cessària en només un any. La direc-
ció i el servei de tocoginecologia van
decidir prendre mesures davant l’índex
elevat de cessàries que registraven, un
55% del total, lluny dels percentatges
de la sanitat pública i dels índex de
qualitat del servei. El canvi s’ha acon-

seguit amb un canvi dels protocols de
seguiment de l’embaràs i els protocols
de treball del part, a més d’una reor-
ganització del personal. Així, actual-
ment, només el 33’3% del total de
parts que s’atenen a l’Hospital Comar-
cal acaben en cessària. El centre està
gestionat per Sagessa i només s’ate-
nen parts de mútues i privats. C.B.

La Residència Diocesana
d’Ancians i Centre de Dia
Sant Miquel Arcàngel ha sig-
nat amb l’Ajuntament de Tor-
tosa la renovació per un any
més del programa Compar-
tint Taula. Aquest projecte so-
lidari està dirigit a la gent
gran amb dificultats econò-
miques i/o socials, derivades
des dels serveis socials bàsics
municipals, que són els que
s’encarreguen de comprovar
que aquestes persones com-
pleixin els requisits esta-
blerts al programa. 
La treballadora social de la
Residència Sant Miquel Ar-
càngel, Fani Munné, va expli-
car que actualment tenen nou
usuaris i també va detallar
que el perfil de les persones
que fan ús del servei: majors
de 65 anys, gent gran en si-
tuació d’exclusió social, tot i
que també s’ha atès algun cas
de gent més jove. La Residèn-
cia Sant Miquel Arcàngel ga-
ranteix una correcta nutrició
a les persones necessitades,

amb una atenció professional
i de qualitat. Aquesta tasca
de solidaritat cap a les perso-
nes amb risc d’exclusió so-
cial, és un dels valors
corporatius de la residència i
que va incorporar al pro-
grama Compartint Taula des
dels seus inicis l’any 2013. En
aquests darrers tres anys, la
Residència Diocesana d’An-
cians i Centre de Dia Sant
Miquel Arcàngel ha posat a
disposició de les persones
grans usuàries del programa
un total de 10.950 menús gra-
tuïts.
Dintre d’aquesta línia d’acció
social cap a les persones amb
més necessitats de la societat,
la residència Sant Miquel Ar-
càngel ha estat un dels pri-
mers centres de Catalunya en
posar les seves instal·lacions
a disposició de Càritas Dioce-
sana per tal de poder acollir
refugiats. 

La residència Sant Miquel dóna
10 àpats diaris als més necessitats

GENT GRAN

En tres anys, Sant Miquel Arcàngel ha
repartit fins a 10.950 menús gratuïts

La residència ha renovat amb l’Ajuntament
de Tortosa el programa Compartint Taula

El menjador social de la residència Sant Miquel. // FOTO: A.P.

Cinta Bonet 
TORTOSA

Toni Pons
FARMACÈUTIC I PROFESSOR

1RACÓ DE SALUT
Temps de
bolets

300 avis als Ampostalímpics

Més de 300 avis de 28 centres
residencials, centres de dia i
serveis d’atenció integral a la
gent gran en l’àmbit rural
(SAIARS) van participar als XIV
Ampostalímpics, les jornades
esportives de la gent gran de les
Terres de l’Ebre. Un certamen
que les darreres edicions orga-

nitzava la residència Sant Mi-
quel Arcàngel i que enguany
ho va fer la residència d’avis
d’Amposta. Els Ampostalím-
pics volen oferir als usuaris dels
centres socials  l’oportunitat de
compartir una jornada on es
promouen les relacions socials
amb l’esport. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Pàrquing de pagament a l’HTVC
EQUIPAMENTS

El nou president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Tor-
tosa, Josep Baubí, va avançar a
Canal 21 Ebre alguns dels de-
talls del pla de mobilitat que Te-

rritori i Sosteniblitat està enlles-
tint, per millorar l’accessibilitat
de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta, així com els aparca-
ments i el transport públic urbà.
Segons Baubí, es tracta d’un pla
de mobilitat que afectarà i reor-
denarà al conjunt del complex
sanitari, amb la possible cons-

trucció d’un aparcament de pa-
gament i d’un gran accés des de
darrera de l’antic cinema Fè-
mina.  Baubí també va assenylar
que la reordenació de tot l’en-
torn de l’actual hospital perme-
trà una possible ampliació del
centre, així com un canvi en les
entrades a l’hospital. En

aquesta línia, el president de la
Federació d’Associacions de
Veïns d’Amposta, Àngel Porres,
també va advertir que les enti-
tats veïnals d’Amposta no ac-
ceptaran que el futur
aparcament de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta siga
un pàrquing de pagament. 

G.M.
TORTOSA 
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CADA DIA HI HA MÉS GENT  que se
sent atrapada en preocupacions constants
i excessives en temes relacionats amb la
seva vida, i molts de cops, aquestes preo-
cupacions van associades a una simptoma-
tologia física important. Aquesta tensió
que pateixen aquestes persones de vega-
des es pot manifestar en inquietud i impa-
ciència, també en què es poden cansar de
seguida al realitzar qualsevol activitat, irri-
tabilitat, i a més, alteracions de la son, po-
dent resultar-los difícil conciliar o
mantenir-la, o tenir la sensació de no haver
descansat després d'haver dormit. Quan
aquestes preocupacions i ansietat són ex-
cessives, generalitzades i provoquen un
malestar significatiu i un deteriorament
social o laboral és quan podem parlar del
trastorn d’ansietat generalitzada.

SI BÉ PODEM CONSTATAR que en la so-
cietat actual hi ha molts assumptes que
ens fan trencar el cap, molts de cops les
persones que pateixen aquest trastorn
viuen en un estat permanent de preocupa-
ció, afectant-los molt més que a la resta de
les persones qualsevol cosa, sent molt di-

fícil que aconsegueixen relaxar-se. Molts
cops, aquestes preocupacions van acom-
panyades de símptomes físics com mals de
cap, tics, tensions musculars, sudoracions,
fogots o tenir les mans fredes. També
poden presentar nàusees, molestes gas-
trointestinals, i presentar marejos, ja que
la tensió que suporten fa que la respiració
sigui superficial i ràpida i en molt de cops
tendeixen a hiperventilar.

ELS AVENÇOS TÈCNICS i científics han
fet evolucionar molt la societat a l’últim
segle, i amb aquests avanços també ens ha
canviat la forma en què percebem i vivim
la realitat quotidiana. L’estil de vida que
portem avui dia no s'hi sembla gaire al de
fa cent anys, imposant-se avui una aferris-
sada competitivitat, amb nivells d’estrès
considerablement més alts que anys en-
rere. Encara que molts de cops els estudis
científics es contradiuen, devem tenir en
compte que sembla que l’ansietat com a
tret mostra un clar patró familiar i que les
persones que pateixen aquest trastorn es
consideraran persones nervioses o ansio-
ses tota la vida, essent de caràcter crònic

encara que fluctuant i que per una altra
part, els empitjoraments del trastorn coin-
cidiran plenament amb períodes en què
l’estrès és percebut com a alt per la per-
sona.

LES PERSONES AFECTADES per aquest
trastorn sempre tenen el recurs d’acudir a
la psicologia i aprendre habilitats i tècni-
ques útils quan l’ansietat les desborda i els
fa posar els nervis de punta. Des de la va-
riant cognitiu conductual, entre les tècni-
ques més utilitzades estan les de relaxació
i les de respiració, que es poden utilitzar
cada dia, però que han de ser aplicades co-
rrectament. També les tècniques de solució
de problemes o de reestructuració cogni-
tiva per a canviar la manera en què pen-
sem i interpretem la realitat que ens
envolta ens ajudaran a veure les coses des
d'un altre punt de vista. Per una altra part
hi han al mercat molts de llibres d’autoa-
juda que serveixen per a tal fi, però si no
ens en sortim, el millor és posar-se en
mans d’un professional de la psicologia
que ens ensenyi la manera correcta d’a-
frontar aquest trastorn.

SALUT 

L’ansietat generalitzada

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

El departament de Salut ha ator-
gat les primeres 96 acreditacions
de qualitat per a equips d’atenció
primària (EAP). D’aquestes, 62
estan gestionats per l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS): 21 són de
l’àrea Metropolitana Nord, 20 del
Camp de Tarragona (tots els EAP
del territori), 14 de Lleida, 5 de Gi-
rona i 2 de Terres de l’Ebre: Flix i

Tortosa Est. Tots han finalitzat el
procés d’acreditació amb un
compliment mitjà dels estàn-
dards del 93% -92,8% en el cas
dels dos EAP de Terres de l'Ebre.
Les acreditacions de qualitat són
un procés habitual en els hospi-
tals públics però, fins ara, no s’ha-
vien aplicat a la xarxa d’atenció
primària. Es basen en l’avaluació

integral de la gestió, els serveis i
els resultats dels centres, i en la
identificació dels punts crítics i de
les oportunitats de millora de ca-
dascun dels equips analitzats.
Aquest model d’acreditació de
qualitat del departament de Salut
s’aplicarà a tots els EAP de Cata-
lunya de forma progressiva fins al
2017. C.B. 

Dos equips d’atenció primària de Tortosa Est i
Flix rebren acreditacions de qualitat de Salut

Célia Téllez
NUTRÒLOGA
(NUTRITEGA)

L’ALÇADA condiciona el metabolisme
cel·lular i per tant, el pes corporal. Tenir
una alçària moderada suposa posseir
menys massa magra muscular que una
persona que sigui més alta, i una estruc-
tura corporal més limitada que exigeix
menys energia. Per tant, una persona de
talla baixa haurà de menjar menys que
una de més alçària, donat que té una
composició corporal diferent. 

D’ALTRA BANDA, amb el transcurs dels
anys es produeix una pèrdua de centíme-
tres d’alçada significativa. Les causes més
freqüents són l’osteopènia y l’osteopo-
rosi, que determinen una reducció de la
massa òssia i un deteriorament de l’ar-
quitectura de les vèrtebres (l’alçària de
les vèrtebres i els espais intervertebrals
disminueixen). Es produeix un debilita-

ment del teixit conjuntiu dels óssos i, so-
bretot, una degeneració del col·lagen,
proteïna primària, per a la connexió de
les cèl·lules òssies entre sí i per garantir
una correcta nutrició de les mateixes amb
el subministrament de calci, aminoàcids
i vitamina D. 

LA REDUCCIÓ de l´alçada suposa un in-
crement en la curvatura de la columna
vertebral, condició que provocarà una li-
mitació  de la ventilació pulmonar alte-
rant la respiració i l’oxigenació. Un altre
aspecte que comporta és la disminució
del metabolisme cel·lular, amb el que dis-
minueix la capacitat la càrrega alimentà-
ria diària i augmenta la grassa corporal. 

EN RESUM, aquesta reducció de l’esta-
tura és un indicador de debilitament es-

tructural de tot l’organisme, que s’ha de
bloquejar amb determinació. Però, com
podem prevenir l’osteoporosi? 

-SI CONSUMIM un gram de calci al dia
associat a una dosi correcta de vitamina
D. Aquesta vitamina es troba al peix, a les
perles d’oli de peix, a la mantega, als ous
de gallina...

-EL CALCI el trobem a la llet i derivats.
També el contenen aliments vegetals com
la ruca, els espinacs, la pastanaga, l’api,
l’endívia, les maduixes, els pèsols i els ci-
grons. També hem de tenir cura al escollir
llets tipus d’avena o soja, que portin calci. 

-DONAR VALOR als preparats farmacèu-
tics a base de col·lagen i magnesi, amb
propietats sobradament reconegudes.

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

Camarles Es ven casa de
150 m2 prop de la platja.
150.000 Euros. 
� 650756727

Tortosa pis a Remolins al
costat del campus univer-
sitari. 46 m2,tres habitacions,
una cuina, un bany, un
menjador i un fantàstic balcó i
està preparat per entrar a
viure,electrodomèstics,
mobles i climatització (aire
condicionat i bomba de
calor). Preu: 22.420 euros
� 699 910 364

Tortosa tercer pis ,rebedor
amb un armari encastat, una
cuina, un servei,un bany
complert, quatre hab., un
ampli saló-menjador de
22m² i balcó. aquest pis
disposa de subministre de
gas natural, caldera i
calefacció. L'edifici d'obra
vista disposa d'ascen-
sor.Preu: 76.000 euros.
� 699 910 364

Tortosa pis de 95m², tres
dormitoris, menjador de
20m², una cuina, dos banys,
una galeria, i dues terrasses,
el pis està totalment equipat

amb mobles i electro-
domèstics, climatitzador i
descalcificador, disposa de
pàrquing i traster al pàr-
quing.Preu: 165.000 euros
� 699 910 364

Les Cases d’Alcanar Es
ven àtic. Terrassa amb vista
al mar- 80m2. Preu: 65.000
euros. � 699 910 364z

Amposta àtic de 80,79 m2
construïts i 67,32m2 útils, de
2 habitacions amb una gran
terrassa, en perfecte estat
de conservació, ascensor,
moblat i equipat amb
electrodomèstics.Preu:
55.000 euros. � 699 910
364

Tortosa Es lloga pàrquing al
carrer Lluís Canalda de
Voraparc. Preu: 50€.
� 685 331 865

Cotxes VW Golf 1.6 TDI
BLUEMOTION, 5 P, 2014
16.900 Km Preu: 17.900
euros � 606 974 315

Cotxes VW POLO 1.4 TDI
ADVANCE, 5 P, 2015, 16.500
Km, Preu: 12.500 euros,
Color roig � 606 974 315

Cotxes Fiat PUNTO, 1.3
JTD, 3 PORTES, 2011.
76.000 Km Preu: 6.700 euros
Color blanc � 606 974 315

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

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.

Varis Es ven mobiliari f tres
mòduls de fusta, prestatgeries
de vidre, nous, per a tot tipus
de negoci, perruqueria, perfu-
meria, farmàcia, tenda de roba.
� 977580536

Varis Additiu per a gasolina,
gasoil, biodiésel, 4 pastilles,
menys consum, menys soroll.
25 Euros. � 650756727

Varis Es ven additiu per a
gasolina, gasoil, biodiésel, 4
pastilles, 25 Euros. Menys soroll,
menys fums. �650756727

Varis Additiu perquè el cotxe
consumeixi menys gasolina,
gasoil, menys fums. 25 Euros.
� 650756727

Varis Es ven alarma, 150
euros. � 650756727

VarisEs ven 6 llaunes d’oli per
al cotxe. 60 euros. 4 llaunes 40
euros � 650756727

Varis Es ven pastilles que
permet l’estalvi neteja del
motor gasolina o gasoil. 
� 650756727

Varis pastilles per l’estalvi i
neteja del motor  �650756727

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

HORITZONTALS: 1.Va guiar la re-
volució francesa directa cap a la cerca
informàtica. Afegitó epistolar / 2.
Digne de ser passat per la pedra. Ins-
tal·la còmodament al lavabo del veí /
3.  Cap de cony. Camina de manera
grotesca perquè vol imitar un coco-
dril. L’Enric abans de fer els noranta-
nou / 4. Allò que hi ha dins de les
pipes. Senyora de bata blanca / 5.
Una ampolla de preu prohibitiu a
proa del vaixell. Set valents que recu-
len davant la Blancaneus / 6.  Centre
al Park. Un tret contra el ministre, una
indumentària de turista contra el bon
gust / 7. Temps que triguen les pales
a deformar-se. És afer d’iridi, aquest /
8. Massa pàgines, i massa pesades.
Escurça distàncies / 9.  Parlant de dis-
tàncies: el sistema que en fa decimals.
Fargo reconvertit en una llar ben ca-
lentona / 10. Ciri amb vocació d’avan-
çar sense parar. Somia absurdament
que és deixada de banda. Capdevila /
11.  I cap de lluç. Dels emperadors
Otó, que no deixaven de ser una al-
ternativa al gin. La part incendiària del
cable / 12. Visc de manera incompleta,
entre sants i espetecs. Tenen tan poca
importància com els minerals d’Ar-
búcies / 13.  Transformi els manifes-
tants en revolucionaris. La nena, la
Pepa, la de la cama deforme.

VERTICALS: 1. Goita, un dels del
sistema que no arriba ni a un. No va
pas pel bon camí, aquesta flor / 2.
Extrems de l’Inter. Protecció una
mica rudimentària contra llufes i
ventositats. Quatre en privat /
3.Moltes pells però males cares. No
se’n pot fer sense un bon criteri es-
tètic / 4. Enemics dels Bons Ali-
ments. Si és un capó no passa res, si
és un cantant no para de fer galls.
Encara el cap de lluç / 5. No es pot
dir que sigui un clima agradable i
eteri, per a la menopàusica. La part
central de tota promoció / 6.Em ca-
garé a les calces. Tintura vegetal que
cura però deixa força atònit / 7. Pi-
lota a l’olla. Això també deixa força
atònit, però pel pet que fot. Pintura
taronja per a cotxes anglesos / 8.Per
ser estranger té la seva categoria.
Sembla promiscu, però és que és
profitós / 9. Juntes en la dissort.
Entre elegant i a la moda, una mica
tipus plantígrad. No ho sents? / 10.
Balls tradicionals d’aquells cap per
ball. Cadena perpètua per al moixó
/ 11.Reflexiva davant de l’estàtua de
Rodin. Si el dia és clar i mires enlaire
el veuràs / 12.Carregaran un diplo-
docus de la política. Sovint passa
l’estiu en companyia d’una llimo-
nada.

[AMISTAT]

PASSATEMPS

[MOTOR]

[TREBALL]
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Has pensat mai en quin seria el teu ‘smartphone’
ideal? Aquesta és la idea que ens presenta Puzzle-
phone, un autèntic dispositiu construïble segons les
necessitats del seu usuari. La idea no és nova, ja que
altres fabricants porten temps ideant prototips, com
és el cas de Google i el seu Project Ara, i que ha estat
retardat almenys fins 2016 per seguir perfeccionant-
se, o el Fairphone, potser una idea més light, més
aviat pensada per a auto reparar-se que per a expan-
dir-se. Però el fet és que el projecte anomenat Puzz-
lephone sembla entrar en la seva etapa final i podria
estar disponible a mitjans del 2016. En què consis-
teix?

La idea final sembla que consistirà en un dispositiu
base o xassís sobre el qual es podran escollir fins a
tres elements que complementaran l’equip final. El
que s’intenta oferir és un dispositiu que és pugui
anar renovant i millorant les seves prestacions, se-
gons la demanda del mercat, en base a tres compo-

nents claus que seran el “cervell”, una “columna” i
el “cor”. Anem a veure:
El “cervell” serà el mòdul que integrarà el processa-
dor, la GPU, la memòria RAM, l’emmagatzemat intern
i la càmera fotogràfica. Hi haurà diverses opcions per
escollir el nivell de prestacions i preu, i amb el temps
aniran apareixen nous mòduls, òbviament millorats.
El “cor” serà la part que integrarà la bateria i algun
sensor addicional, i finalment la “columna” serà la
base o estructura de la pantalla, amb diverses grandà-
ries a escollir. A més, amb la finalitat de personalitzar
el nostre mòbil hi trobarem diferents dissenys de
marcs i acabats, així com de diversos tipus de mate-
rials dels mateixos.

Queda clar que Puzzlephone és una idea potser més
simplificada que la del seu rival de Google, però el dis-
positiu és veu més seriós i elegant, i si hi ha prou va-
rietat de mòduls pot ser una idea força interessant. I
és que els seus dissenyadors parlen d’una durada de

10 anys (canviant mòduls convenientment, és clar).
Puzzlephone està sent dissenyat per una empresa fin-
landesa i sembla que està a punt d’iniciar una cam-
panya ‘crowdfunding’ per aconseguir el finançament
necessari.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P OCO BAIX!!!, NOU PROGRAMA A CANAL 21 EBRE
ROGER FONT, un jove estudiant de
Móra la Nova, és el responsable d’’Oco
Baix!!!’, el nou programa de vídeos i
humor que Canal 21 Ebre va estrenar el
17 d’octubre passat. En realitat, la pre-
estrena del programa es va fer un dia
abans, el 16 d’octubre, a través del web
canal21ebre.com, ja que ‘Oco Baix!!!’ i
internet tindran sempre una relació molt

estreta. I és que els vídeos que es poden
veure en plataformes com YouTube o en
xarxes socials com Facebook tindran
molt de protagonisme en aquest nou
programa, que també recuperarà els
moments més divertits de la cadena. A
banda, els espectadors també podran
enviar els vídeos, a través del Whats-
App, al número 606  56 65 21. G.M.

Una tesis presentada a la URV
considera que la Reserva de la
Biosfera pot ser un nou marc de
consens per gestionar el con-
flicte ambiental a les Terres de
l’Ebre. Es tracta d’una investi-
gació elaborada pel periodista
gandesà Jordi Prades, que ana-
litza les transformacions socio-
culturals del territori i els canvis
en els mitjans de comunicació
ebrencs dels últims 15 anys. De
fet, la tesi es titula ‘La mediatit-
zació del conflicte ambiental. El
cas de les Terres de l’Ebre’, i re-
passa la coincidència de diver-
sos projectes percebuts com
agressions al territori, com ara

els transvasaments de l’Ebre, la
gestió dels residus radioactius o
el desplegament eòlic. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Prades va qüestionar el discurs
hegemònic sobre el desenvolu-
pament sostenible, que no té en
compte els valors de la justícia
ambiental i de la justícia ecolò-
gica. A més, va advertir que la
Reserva de la Biosfera es pre-
senta com una “oportunitat in-
certa” per a l’Ebre, sobretot si
no hi ha prou voluntat política. 
A la tesi, Prades reivindica el
paper de la comunicació i el
dret en general, i del perio-
disme i la legislació comunica-
tiva en particular, en la creació
de coneixement i de significats
sobre el conflicte ambiental, per
tal de fer d’aquest conflicte un

motor de canvi per a la sosteni-
bilitat a les Terres de l’Ebre.
Així, la tesi destaca per la seva
proposta metodològica, una
matriu d’anàlisi que combina
elements de la comunicació, les
ciències polítiques, el dret i la
sociologia amb elements del
dret ambiental. Per elaborar la
tesi, l’autor ha fet un buidatge
exhaustiu de les informacions
que durant aquests quinze anys
han anat apareixent als mitjans
de comunicació i també ha rea-
litzat entrevistes a catorze ac-
tors destacats del conflicte.

Gustau Moreno
TORTOSA

Jordi Prades va presentar la tesi al campus de l’Ebre de la URV. / FOTO: CEDIDA

TECNOLOGIA

Puzzlephone, el mòbil a mida
per Jaume Querol

El conflicte ambiental i els mitjans
L’autor ha fet un buidatge exhaustiu de les informacions

dels darrers 15 anys sobre aigua, energia i residus

El periodista gandesà Jordi Prades fa una tesi sobre la
mediatització de les polèmiques de les Terres de l’Ebre

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Agafarem una cassola de fang
petita i cremarem el quart de
litre de rom. A banda, agafarem
una altra cassola de fang,
aquesta ja més gran, i la posa-
rem al foc amb l’oli; quan es co-
menci a escalfar hi posarem els
llagostins, els galls de taronja i
la llima, els grans de raïm, els
grans de cafè, sal al gust,  la tas-

seta de rom i  ho remenarem. Es-
perem dos o tres minuts i posa-
rem el rom que haviem cremat
prèviament  i ho tornarem a
flambejar. Un cop s’apagui el
foc, els retirem i ja els tenim
llestos per menjar. Aquest és un
excel·lent plat per fer de cara a
Nadal. Bon profit. 

VI RECOMANAT

Clot d’Encís
Coop. Agrícola de Sant Josep

D.O. TERRA ALTA

Bot

Preu aprox. : 5,95 €

F O G O N S

F
La ressenya

Ingredients 

1 Kg de llagostins
1/4 de litre d’oli d’oliva

1 taronja tallada a galls amb pell
1 llima tallada a galls amb pell

1 cullerada sopera de grans de cafè
Sal al gust

1 tassa de cafè de Rom
1/4 de litre de Rom cremat

Ingredient secret
Grans de raïm

Llagostins al Rom
Casa Ramon

PAS PAS PAS PAS

ELABORACIÓ: 

ET RECOMANEM
RESTAURANT GÈNOVA
Al Restaurant Gènova t’ofereixen cuina
mediterrània amb personalitat, ingre-
dients de primera qualitat i una elaboració
molt treballada. Volen que els  clients sur-
tin del Gènova més contents que quan han
entrat. Al Gènova, només tenen un objec-
tiu i és satisfer al client.  La seva carta, que
inclou arrossos deliciosos i pizzes artesa-
nes boníssimes, es completa també amb 

menús especials que si voleu els poden
personalitzar. També t’ofereixen la possi-
bilitat de preparar-vos menjar per empor-
tar.  A més, tenen un menú diari de dilluns
a divendres, migdia i nit, que podeu con-
sultar cada setmana a la pàgina web.

C/Sant Enric d'Ossó, 5 - Tortosa
Reserves: 977 443 798

Situat al cor del barri de
Remolins de Tortosa tro-
bem aquest local caracterit-
zat per disposar de tres
espais ben diferenciats en
que podrem gaudir de tot
tipus d’esdeveniments com
dinars, sopars, festes d’ani-
versari, sopars d’empresa,
tot acompanyat d’uns
menús ajustats al preu que
el client desitgi per a cada
ocasió. A més, disposa
d’una terrassa que ens farà
gaudir d’un espai íntim on
poder gaudir d’una bona
copa i una bona tertulia
entre amics. En la planta
baixa del local també hi tro-
barem exposicions de pin-
tura, fotogràfiques, etc, que
faran que el sol fet de pen-
dre un cafè sigui una expe-
riència ben diferent a la
d’altres locals de la ciutat.

Espais disposa també de la
possibilitat de reservar en
exclusiva alguna de les
seves sales per realitzar tot
tipus d’events, com ara reu-
nions d’empresa, presenta-
cions de productes o
qualsevol esdeveniment en
què es necesiti un ambient
tranquil i separat de la resta
de clients del mateix local,
tot a un preu inmillorable i
amb una atenció al client
que farà que segur volguem
repetir l’experiència.

Tres espais amb
caràcter i 
disseny que
faran sentir-nos
en una ambient
més que 
comfortable”

“

Espais

Casa Ramon Marinés
Sant Carles de la Ràpita

Cuiner
Joaquin Ramon Ojando Pons
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P
QUÈ FEM AMB EL XERTA-SÉNIA?

LES TERRES DE L’EBRE han de
fer un debat tranquil i documentat
per saber què cal fer amb el canal de
regadiu Xerta-Sénia. Així ho va remar-
car el coordinador territorial de la
Unió de Pagesos, Joan Montesó, du-
rant una entrevista a Canal 21 Ebre.
De fet, va assenyalar que els fa por
que el Xerta-Sénia, amb una inversió
milionària per part de la Generalitat,

ara puga esdevenir un banc d’aigües,
si el canal acaba venut a un fons d’in-
versió. “És una infraestructura que la
tenim aquí, i si ha de funcionar ha de
ser per millorar la qualitat de vida dels
pagesos i de la gent d’aquest terri-
tori”, va afegir-hi Montesó. “Ens fa
por que això ho acabe comprant un
fons d’inversió xinès i que al final ells
siguen els amos de l’aigua”.  G.M.PAGESIA

AGRICULTURA

El sindicat agrari Unió de Page-
sos (UP) vol impulsar la marca
Cítrics de l’Ebre, tot aprofitant la
declaració de les Terres de l’Ebre
com a Reserva de la Biosfera per
part del a Unesco. El sindicat ha
confirmat que la producció de cí-
trics pot baixar fins un 50% al te-
rritori en aquesta campanya,
com a conseqüència de les eleva-
des temperatures patides durant
la passada primavera, sobretot al
mes de maig. La producció esti-
mada és d’unes 77.000 tones de
clementines enfront les 154.017
tones de la campanya 2014-2015
o les 121.669 tones de la cam-
panya 2013-2014. Quant al preu,
el sindicat estima que el preu
mitjà per al pagès serà de 0,24
euros el quilo i, per tant, la re-
ducció d’ingressos dels citricul-
tors catalans pot arribar a ser de
12,3 milions d’euros. 
Així les coses, el coordinador
d’Unió de Pagesos a les Terres de
l’Ebre, Joan Montesó, ha recla-
mat al Departament d’Agricul-
tura la necessitat de posar en
valor els cítrics del territori a par-
tir d’una marca que porti el se-
gell de la Reserva de la Biosfera.
Una marca pròpia que alhora
potenciaria la comercialització

dels cítrics en mercats exteriors.
Pel que fa a les taronges, Agricul-
tura estima una producció de
35.262 tones, un 5% inferior a la
campanya anterior amb 37.480
tones, fet que pot suposar una
davallada d’ingressos de vora
333.000 euros. 

La sequera afecta l’oliva
La falta de pluges de l’estiu i del
passat mes de setembre condi-
cionarà l’actual campanya de cí-
trics a l’Ebre, però també pot

afectar negativament la propera
collita d’olives. A més, la sequera
també ha encarit els costos ener-
gètics, ja que els pagesos han
hagut de recórrer a més hores de
regadiu per garantir la produc-
ció. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Montesó va dir
que la falta de pluges farà dava-
llar la producció d’olives, tot i
que es confia en una bona quali-
tat. De fet, Montesó va fer una
primera valoració força positiva
de la utilització de trampes con-

tra la mosca de l’oliva, en lloc de
les fumigacions massives amb
avioneta. Montesó va tornar a re-
clamar unes tarifes elèctriques
adequades per a les explotacions
agràries. Així, va dir que algunes
finques corren el risc de ser in-
viables i ser abandonades, i que
això també tindrà conseqüències
en l’ordenació del territori. Se-
gons Montesó, algunes finques
de cítrics no han pogut superar
la crisi de la collita passada, i ara
són propietats dels bancs. 

Cítrics amb marca EbreBiosfera
UP vol impulsar un segell per al sector 

citrícola, aprofitant la Reserva de la Biosfera
Enguany la producció pot baixar fins a un

50% a les Terres de l’Ebre, a causa del clima

Els responsables de la Unió de Pagesos en una protesta pels cítrics de l’Ebre, en una imatge d’arxiu. // FOTO:  ACN.

C.B. / G.M.
TORTOSA

CONTINUANT amb l’ar-
ticle del passat mes, refe-
rent al nou Pla de Conca,
cal afegir que els efectes
sobre el nostre estimat
Delta poden ser letals.
Científicament s’està
constatant una pujada
del nivell del mar, una
subsidència de la plana
deltaica, una menor
aportació de sediments,
una introducció de la
falca salina sota el Delta i
un sobreescalfament a
les dues badies. Què se li
acut a l’amo del riu per
solucionar-ho? Retenir
encara més aigua riu
amunt i demanar diners
a Brussel·les per aconse-
guir-ho.

COMENCEM a estar-ne
farts. Farts de què ens hi-
potequen el territori amb
nuclears o plataformes
gasístiques. Farts de què
ens espolien el riu o els
nostres fills, obligant-los
a fugir d’aquí baix.

TENIM una plataforma
social, la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE).
Ara necessitem una “pla-
taforma política” igual de
contundent.  En els pro-
pers tres mesos ens ju-
guem moltes coses com a
territori. Ha arribat l’-
hora d’arromangar-se.

Twitter: @daniforcadell

Delta sí o
Delta no?
(segona part)

Dani Forcadell
PAGÈS

1CEL ROGENC,
PLUJA O VENT



L’acord de govern pel
COPATE enfronta CDC
amb ERC i el PSC

La cimentera Cemex
impulsa la restauració de
tres antigues pedreres 
de Campredó 

El nou govern de
Paüls vol recuperar la
plaça de metge i tenir
cobertura de TDT

12 restaurants de 
la Ràpita participen a
les Jornades
Gastronòmiques del
Llagostí 

Luz prepara un 
pressupost equilibrat i 
continuïsta a Gandesa

Móra d’Ebre té 
previst iniciar la 
reforma de la piscina al
novembre

Tortosa dedicarà tot
un any a l’escriptor 
Manolo Pérez Bonfill

Homenatges als 
remers Pau Vela i Àlex
Sigurbjörnsson abans
de la seua aventura als
Jocs Olímpics de Rio 
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U
ÚLTIMA

LOS GAMBUSINS

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

EN      ULLADA
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