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P JOAN BERTOMEU REPETEIX
L’ÚNIC DIPUTAT ebrenc al Con-
grés dels Diputats, el deltebrenc Joan
Bertomeu, torna a anar a les llistes del
PP per Tarragona en les eleccions del
20-D. Bertomeu, que en ser proclamat
candidat ha decidit abandonar la seua
acta de regidor a Deltebre, ocupa el
número 2 de la candidatura que en-
capçalarà per primera vegada Jordi

Roca, de Tarragona i diputat al Parla-
ment de Catalunya des del 2011. Una
altra ebrenca, Marià Borràs, regidora
de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre,
ocupa el número 5 de la candidatura.
Pel que fa a la llista al Senat, el cap de
cartell és el secretari general provincial
i portaveu del PP a l’Ajuntament de
Reus, Sebastià Domènech. G.M.PORTADA

El 20D-, país i infraestructures
El debat nacional i la millora de les comunicacions 

centren la precampanya dels partits a les Terres de l’Ebre

POLÍTICA

El Camp i l’Ebre hauran de decidir entre un total de 13 
candidatures al Congrés i 12 llistes per al Senat espanyol

Les infraestructures i el procés
català es perfilen com els temes
estel·lars en la campanya electo-
ral de les eleccions estatals del
20 de desembre a les Terres de
l’Ebre. Amb els comicis del 27
de setembre encara calents i
amb el govern de la Generalitat
havent d’exercir en funcions, la
precampanya dels partits a l’E-
bre no pot evitar parlar també
del futur polític de Catalunya.
Només la polèmica per la situa-
ció de l’N-340, amb les reivindi-
cacions sobre la gratuïtat de
l’AP-7 i per la construcció del
tram pendent de l’autovia A-7,
han aconseguit compartir pro-
tagonisme amb el debat nacio-
nal. En un segon pla ha quedat,
de moment, la defensa del cabal
ecològic, tot i la imminent apro-
vació de la revisió del Pla Hidro-
lògic de la Conca de l’Ebre.
A la demarcació de Tarragona,
concorren un total de 13 candi-
datures a les eleccions al Con-
grés dels Diputats, mentre que
a les eleccions al Senat n’hi ha
una menys. Un dels primers
partits en fer precampanya a
l’Ebre ha estat ERC, ara ja sense
Convergència un cop que es va
decidir no repetir la fórmula de
Junts pel Sí. El candidat repu-
blicà, Gabriel Rufián, va visitar
el territori el 15 de novembre
per sumar-se a les reivindica-
cions dels veïns i reclamar
també la gratuïtat de l’AP-7. En
el Dia Mundial de les Víctimes
de Trànsit, a peu de carretera,
Rufián va lamentar els darrers
morts i, acompanyat per la ma-
joria d’alcaldes de l’N-340, els
quals són d’ERC, va assegurar
que cal  “acabar amb aquesta si-
tuació indecent”. De fet, també

va criticar que l’Estat vulga
construir onze rotondes, i va
qualificar de “solució electoral”
que el govern del PP haja ajor-
nat fins després del 20-D el des-
viament de camions de la
carretera N-340 fins a l’AP-7. En
aquest punt, Rufián va reivindi-
car la “necessitat” de tenir un
estat a favor i es va preguntar
quina millor manera de fer-ho
que tenir un estat propi.
Per la seua banda, la regidora
canareva Carme Navarro, nú-
mero 3 d’ERC per Tarragona, va
assenyalar que cal resoldre la si-
nistralitat a l’N-340. Així, va rei-
vindicar que els ebrencs es
mereixen les mateixes infraes-
tructures i les mateixes inver-
sions que la resta de ciutadans
de l’Estat, i va tornar a reclamar
la gratuïtat de l’AP-7, ja que el
projecte de l’autovia A-7 no és
una solució a curt termini. 

Gustau Moreno 
TORTOSA

Democràcia i Llibertat, la coali-
ció amb què concorreran a les
eleccions espanyoles del 20 de
desembre CDC, Demòcrates
de Catalunya i Reagrupament,
vol fer a Madrid una “defensa
aferrissada” de les Terres de
l’Ebre, així com del procés d’in-
dependència de Catalunya.
Així ho va afirmar l’alcalde de
Tortosa i cap de llista al Con-
grés per Tarragona, Ferran Bel,
durant la presentació de les
llistes oficials al Congrés i al
Senat per la demarcació. En
aquesta línia, Bel va remarcar

que l’inici del procés de des-
connexió per part de Catalunya
no exonera el govern espanyol
de continuar invertint al terri-
tori. A Bel l'acompanyaran
Mercè Dalmau, Mar Vázquez,
Joan Güell i Oriol Vázquez. Pel
que fa al Senat, la llista l’encap-
çala Carles Pellicer, seguit de
l’exdiputada ampostina Anabel
Marcos i de Joan Basora.
Però la candidatura de Bel al
Congrés dels Diputats no ha
estat ben rebuda per l’oposició
a Tortosa. El portaveu del PSC,
Enric Roig, va criticar Bel per la
seua designació com a candi-
dat, tot recordant que Bel ha
tornat a incomplir el seu com-
promís de no tenir altres cà-

rrecs polítics. Roig va afegir-hi
que, si és diputat, l’absència de
Bel es notarà negativament en
el dia a dia de Tortosa. De fet, el
va acusar de voler marxar du-
rant més dies a Madrid per
continuar sense dedicar-se
prou a la ciutat, ja que no és el
mateix ser senador que ser di-
putat. En la mateixa línia, Roig
es va preguntar què pensa fer
Bel a Madrid, després que l’al-
calde s’haja declarat oberta-
ment independentista.
En canvi, el republicà Josep
Felip Monclús va valorar que si
Bel és diputat, l’alcalde tindrà
més feina a Madrid; però que
ell espera que això siga “pel bé
de Tortosa”. 

Bel, candidat a Democràcia i Llibertat

Els candidats d’ERC es van fotografiar a peu de carretera en el primer acte de premcampanya electoral. / Foto: ERC.

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA
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PORTADA 

Recuperar ‘els drets arrabassats’
El PSC, amb Joan Sabaté per al Senat, busca mobilitzar

els votants d’esquerres contra les polítiques de PP i CiU
El tortosí David Jarque ocupa la tercera plaça de la

llista al Congrés d’En Comú Podem per Tarragona

POLÍTICA

El PSC va elegir el campus de
la URV a les Terres de l’Ebre, a
Tortosa, per presentar la seua
candidatura. Una llista que l’e-
xalcalde de Tortosa i senador
per l’Entesa, Joan Sabaté, en-
capçala en les eleccions al
Senat, mentre que Joan Ruiz és
el candidat al Congrés dels Di-
putats. Ruiz va afirmar que
aquestes seran unes eleccions
“transcendentals”, que com-
portaran o bé sumar-se a una
onada de canvi, o bé deixar
que els “mal governants” con-
tinuen al capdavant de l’Estat.
De fet, el candidat socialista al
Congrés va demanar a tots els
ebrencs que el 20-D vagin a
votar per tal de reconquerir
“els drets “arrabassats pel PP,
i sovint amb el suport de CiU”.
En aquest punt, i en clau terri-
torial, Ruiz va afirmar que els
socialistes són la garantia de la
defensa del Delta i també de la
construcció de l’autovia A7.
Per la seua part, el candidat del
PSC al Senat per Tarragona,
Joan Sabaté, va afirmar que
aquesta ha estat una legisla-
tura perduda, amb una inver-
sió zero a les Terres de l’Ebre,
però també amb el retrocés en
matèria mediambiental o drets
laborals. En aquest punt, el
PSC es va comprometre a re-
cuperar la discriminació posi-
tiva pel territori, així com a fer
una aposta clara pel creixe-
ment que permeti crear llocs
de treball. De la mateixa ma-
nera, Sabaté va repassar altres
aspectes a tenir en compte,
com el suport a la cultura del
territori, a la Mancomunitat de
la Taula del Sénia, i a l’Obser-

vatori de l’Ebre, “des del com-
promís dels socialistes de re-
cuperar totes les línies d’ajut
perdudes”.

Jarque, a En Comú Podem
D’altra banda, després d’un
estira i arronsa important
entre ICV de l’Ebre i les altres
forces de la coalició En Comú
Podem, el tortosí David Jarque
ha estat designat com a nú-
mero 3 per Tarragona al Con-
grés dels Diputats. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, el
també president d’Iniciativa a
Tortosa va reconèixer que hi ha
hagut un fort estira i arronsa
amb les altres forces d’esque-
rres que formen part d’En
Comú Podem, per garantir la

presència d’ebrencs en els pri-
mers llocs de la candidatura
per Tarragona, i per tant
“poder participar en els canvis
polítics que necessita l’Estat
espanyol”.
El cap de llista és Fèlix Alonso,
qui va manifestar que la llista
"representa tots els movi-
ments socials". A més, va la-
mentar que Tarragona haja
estat la demarcació més "mat-
xacada" de tota Catalunya.
Així,  Jarque va avançar algu-
nes idees marc del programa
d’En Comú Podem per al
Camp i l’Ebre: el tancament
progressiu de les centrals nu-
clears, el rebuig al nou Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre,
l’oposició a la indemnització

milionària pel projecte Castor,
o la millora de les infraestruc-
tures viàries i ferroviàries.
Quant a l’N-340, Jarque ha dei-
xat clar que la solució imme-
diata és la gratuïtat de
l’autopista AP-7, i ha posat en
dubte la construcció de l’auto-
via A-7.  En clau nacional, va
dir que les eleccions del 20-D
són potser més importants que
les catalanes del 27 de setem-
bre. Jarque va recordar el Par-
lament està paralitzat i que la
situació de Catalunya només
es pot resoldre amb una nego-
ciació amb el futur govern de
l’Estat. També amb la celebra-
ció d’un referèndum, que Po-
demos ha inclòs al programa
electoral. 

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

Els socialistes van presentar la candidatura per Tarragona i l’Ebre al campus de la URV a Tortosa.  // FOTO:  PSC TERRES DE L’EBRE.

DAVID JARQUE
NÚMERO 3 
D’EN COMÚ PODEM

“Sabem de la importància 
d’aquesta 
campanya. 
Després del 27-S,
ve el 20-D i 
segurament són
les eleccions més
importants”



5Desembre  2015 // cop d’ull

La indústria creix un 3’6% a l’Ebre
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha crescut per

sisè trimestre consecutiu, arribant als 47.166 cotitzants.
L'atur accelera la seva caiguda i baixa en tots els trams

de durada de la demanda, també en els de més de 2 anys

ECONOMIA

L’economia de les Terres de
l’Ebre continua en un procés
de creixement. Així ho recull
el darrer Butlletí d’Anàlisi
de la Conjuntura Local de
les Terres de l’Ebre del tercer
trimestre de 2015, elaborat
per la Càtedra d’Economia
Local i Regional del Campus
Terres de l’Ebre de la URV.
El nombre d’afiliats a la Se-

guretat Social ha crescut per
sisè trimestre consecutiu,
arribant als 47.166 cotitzants
al territori. Tots els grans
sectors de l’economia crei-
xen respecte el mateix tri-
mestre de 2014. El director
de la Càtedra d’Economia
Local i Regional, Juan Anto-
nio Duro, va explicar que
destaquen els serveis amb
un 4’5% i dins d’aquests l’-
hostaleria, però també la in-
dústria amb un creixement
del 3’6%. Pel que fa a l’atur,

continua accelerant la seva
caiguda fins al 12’2%, arri-
bant a les 13.054 persones
inscrites, una disminució
històrica. La llista de l’atur
ha baixat en totes les comar-
ques, de manera més accele-
rada i per tercer trimestre
consecutiu al Montsià, amb
una caiguda del 13,3%. Un
altra dada positiva és que
l'atur baixa en tots els trams
de durada de la demanda,
fins i tot en els de més de 2
anys, però continuen els

problemes pels majors de 60
anys.
Aquest tercer trimestre, el
Butlletí d’Anàlisi de la Con-
juntura Local de les Terres
de l’Ebre ha introduït un in-
dicador sobre qualitat de l'o-
cupació a partir de l'anàlisi
de les xifres de  contractació.
Els contractes laborals for-
malitzats a les Terres de l’E-
bre el tercer trimestre de
2015 han estat 4.315, dels
quals 263 són indefinits i
4.052 temporals, el que re-

presenta el 94% del total. 
Aquest darrer butlletí sobre
l’economia de l’Ebre es va
presentar a Sant Carles de la
Ràpita, municipi que ha vist
reduïda un 16’7% la llista
d’atur gràcies al pes del sec-
tor de l’hostaleria. 

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

PORTADA 

L’advocat i síndic de greuges
de la URV, Josep Canício, va
ser l’encarregat de pronunciar
la lliçó inaugural del curs aca-
dèmic 2015-16 al campus Te-
rres de l’Ebre de la URV, en un
acte que va comptar amb la
presència del rector de la URV,
Josep Anton Ferré. Canício,
que també és degà del Col·legi
d’Advocats de Tortosa i mem-
bre del consell assessor del
campus, va parlar sobre la uni-
versitat com a espai que pro-
mou la llibertat de pensament
i també va remarcar la impor-
tància d’ensenyar a pensar. La
URV ha estat de les primeres
universitats catalanes en crear
la figura del síndic de greuges.

Funciona des del 1994. Josep
Canício és el primer síndic de
les Terres de l’Ebre i ocupa el
càrrec des de fa un any. A la
Sindicatura de Greuges de la
URV arriben una mitjana d’en-
tre 60 i 70 queixes o sol·licituds
d’actuació, amb una casuística
variada, però destaquen les re-
lacionades amb les dificultats
derivades de la situació acadè-
mica que patim. Per la seva
part, el rector de la URV va
destacar el bon funcionament
del Campus de l’Ebre quan es
compleixen 10 anys del seu
funcionament i va assenyalar
que cal consolidar els màsters
que actualment s’imparteixen
i créixer en recerca. Actual-
ment, al campus de l’Ebre hi
ha 800 alumnes matriculats en
els quatre graus que s’impar-
teixen.

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016.  // FOTO: M. V.

C. Bonet
TORTOSA

Canício defensa
la importància
d’ensenyar a pensar

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

El 16 de novembre arribaven a
les Terres de l’Ebre els primers
trens de la sèrie 447 remode-
lats. Els nous trens tenen l'inte-
rior totalment renovat, seients
ergonòmics, accessos per a per-
sones amb mobilitat reduïda, i
espai per a bicicletes i maletes

grans. Però des de la plata-
forma Trens Dignes a les Terres
de l’Ebre  insisteixen que
aquesta és  “una millora insufi-
cient, dubtosa, i que arriba
tard” per solucionar les man-
cances del servei ferroviari al
territori. La portaveu de Trens
Dignes, Montse Castellà, re-
clama la substitució dels trens
per unitats noves 449 com les
que s’utilitzen a Rodalies de

Girona, en lloc dels trens 447
que han deixat d’utilitzar-se a
la xarxa de Barcelona. En
aquest sentit, Castellà insisteix
que també cal continuar millo-
rant els combois de l’Ebre i so-
lucionar les mancances en
matèria de freqüències. En con-
cret, Trens Dignes demanen un
altre tren que connecti Móra la
Nova i Barcelona pel matí, i un
altre servei entre Tortosa i Bar-

celona a partir de les 20.30
hores. A més, la portaveu de
Trens Dignes exigeix una re-
baixa de les tarifes. Una mesura
que, segons va anunciar la ma-
teixa Generalitat, començarà a
aplicar-se a partir del gener del
2016. D’altra banda, Castellà
s’ha referit a la nova polèmica
per l’al·legació de la Generalitat
i d’alguns ajuntaments del
Camp de Tarragona de traslla-

dar més al nord l’intercanvia-
dor ferroviari que l’Estat havia
previst a l’Arboç. La portaveu
de Trens Dignes diu que a l’E-
bre li interessa tenir aquest in-
tercanviador el més a prop
possible, sobretot quan es posin
en funcionament els nous trens
regionals de velocitat alta que
podrien reduir a una hora i 20
minuts el trajecte entre l’Aldea
i Barcelona. 

G.M.
TORTOSA

L'11 de desembre a les 15 hores
els vuit alcaldes de l'N-340 talla-
ran simultàniament la carretera
al seu municipi. Ho faran amb el
suport del moviment veïnal que
porta nou setmanes tallant l'N-
340, liderat per la Federació
d'Associacions de Veïns d'Am-
posta, i el suport de la Federació
d'Associacions de Veïns de Tor-
tosa. També s'uniran a la pro-
testa, amb alguna acció encara
per concretar, els transportistes
de la Federació Empresarial
d'Auto Transport (FEAT) a Tarra-
gona. Tot i les mocions aprova-
des i les reunions amb les
administracions, els alcaldes
s'han cansat i redueixen les
seves peticions a una: la gratuï-
tat immediata de l'AP-7. L'al-
calde de l'Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni, com a portaveu de la
resta d'alcaldes ebrencs de l'N-
340 va explicar que no desistei-
xen de continuar exigint
l'alliberament de peatges a l'au-
topista perquè és "el que
queda" de la moció que van pre-

sentar al territori. Amb aquesta
decisió es posa punt i final a les
diferents alternatives i propostes
que es venien treballant en di-
versos fronts veïnals i institucio-
nals, des de fa dos mesos, i que
havien confós i dividit el movi-
ment per acabar amb la sinistra-
litat de l'N-340 que va començar
al setembre amb una primera
manifestació que, ja d'inici, va
provocar la confrontació de
veïns i alcaldes. 
Malgrat que el moviment veïnal,
liderat per al Federació d'Asso-
ciacions de Veïns d'Amposta, va
aixecar la veu contra la falta de
suports als talls setmanals per
part dels alcaldes, aquests han
explicat que les relacions són po-
sitives entre totes les parts i tre-
ballaran per coordinar aquesta
acció de l'11 de desembre "tots
plegats".  En aquest sentit, i tot i
que els alcaldes s’hagin sumat a
la seva única petició, el veïns de-
manen als alcaldes de l’Ebre que
signin el manifest per demostrar
que es comprometen amb la rei-
vindicació d’autopista gratuïta.
El veïns també volen ser pre-
sents en les possibles noves ne-
gociacions amb l’Estat. 

PORTADA 

Manifestació per la gratuïtat de l’AP-7
INFRAESTRUCTURES

Els alcaldes de l’N-340 convoquen una manifestació per
a l’11 de desembre a partir de les 15:00 hores

Els vuit alcaldes afectats tallaran simultàniament la
carretera al seu municipi amb el suport dels veïns

Cinta Bonet
L’ALDEA

La darrera reunió dels alcaldes de l’N-340 a l’Aldea. // FOTO: JORDI ALJARILLA

Arriben els primers trens 447 a l’Ebre

L’interior d’un dels nous trens 447 que han arribat a l’Ebre. // FOTO: GENERALITAT. La plataforma Trens Dignes i altres col·lectius es van reunir amb el Síndic. // FOTO: E.B.
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SÍ, AQUESTA ÉS la sensació
que com a president d’Òmnium
Ebre experimento ara mateix.
Venim d’un trajecte de mesos i
anys intensos, però els propers
dies i setmanes seran molt es-
pecials per als socis i sòcies de
la nostra entitat. Dissabte 28 de
novembre vam tenir el goig de
celebrar la cinquena edició del
guardó Lo Grifonet, que en-
guany hem lliurat al doctor
Artur Quintana i Font, en reco-
neixement al compromís i dedi-
cació de la seva trajectòria vital
a la cultura i la llengua catala-
nes en general i molt en parti-
cular a la Franja, un territori veí
que forma part del nostre àmbit
natural de convivència i relació.
D’aquesta manera, des d’Òm-
nium Ebre també volem posar
en relleu la vocació de terra de
cruïlla d’aquest enclavament de
les terres de parla catalana. Em
deia el professor Manel Ollé
(premi Lo Grifonet 2013) que si
el doctor Quintana hagués es-
crit només “La llengua catalana
a la Codonyera” (tema central
de la seva tesi doctoral) això ja
seria motiu més que suficient
per merèixer tots els reconeixe-
ments que està recollint i els
que vindran. Però, per sort, ha

fet molt més. I no només en be-
nefici de la llengua catalana,
també de l’aragonès, de l’occità
i de l’alemany.

I EL MOMENT DOLÇ es com-
pleta amb la celebració a les Te-
rres de l’Ebre de la 65a edició de
la Nit de Santa Llúcia, a Tortosa
per segona vegada a la història,
el divendres 11 de desembre,
organitzada per Òmnium Cul-
tural amb el suport de l’Ajunta-
ment de Tortosa. La cerimònia
de lliurament dels prestigiosos
premis literaris i de comunica-
ció que s’atorguen aquella nit
comptarà amb la participació de
Roberto Olivan, Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, Al-
bert Roig, Cecília Aymí, Carme
Balagué i lo Planter, Riu en So,
el Jove Cor Flumine i la Banda
Municipal de Tortosa, entre al-
tres. El bo i millor de la tradició
i la modernitat de les Terres de
l’Ebre s’entremesclaran sota la
direcció artística de Roberto
Olivan i ens projectaran com a
territori a través de la gran festa
anual de les lletres catalanes
que serà retransmesa en directe
per Televisió de Catalunya i en
la que l’obra de Gerard Vergés
hi tindrà un protagonisme es-

pecial. Una ocasió que hem vin-
gut promocionant des de fa set-
manes a través de tota una sèrie
d’actes previs als quals s’hi han
adherit entitats culturals i ajun-
taments de les quatre comar-
ques de l’Ebre que han volgut
col·laborar i sumar per fer d’a-
questa festa un èxit que podreu
viure en directe aquells que
desitgeu acompanyar-nos-hi.

UN MOMENT DOLÇ, sí, per-
què posa de manifest la vitalitat
de la nostra llengua, de la nos-
tra cultura i del nostre país. I
això només és una part del que
fa Òmnium. I el que fa Òmnium
només és una part del que fem
totes les catalanes i tots els ca-
talans. Com totes les persones
al món que cerquen amb con-
vicció un futur més just i soli-
dari, estem dotats d’una vitalitat
i d’una força individual i col·lec-
tiva que ens garanteixen que
serem capaços d’assolir tots els
objectius que ens proposem
com a societat, si així ho deci-
dim la majoria i respectant els
drets de la minoria. Què no és
altra cosa, la democràcia.

NO ENS DESANIMARAN les
pedres que anem trobant pel

camí. No ens faran enrere amb
les traves jurídiques ni adminis-
tratives que ens vulguin inter-
posar. No ens vinclarem davant
l’ofec econòmic al que ens vul-
guin sotmetre. La nostra ener-
gia és la nostra voluntat de ser.
Voluntat de ser lliures. No defa-
llirem davant cap dificultat. 

CDC ÉS UN PARTIT en extinció,
el qual es presenta a les eleccions
espanyoles en una coalició ano-
menada Democràcia i Llibertat.
Això era fins ara, fins que han
anunciat que en el proper con-
grés CDC es dissoldrà i s'acabarà
creant un nou partit, el qual qua-
lifiquen de liberal, social-demò-
crata -per no dir “de dretes”-, del
qual és punt de partida Demo-
cràcia i Llibertat. Josep Rull ha
qualificat CDC d'un projecte d'è-
xit, mentre parlava del nou pro-
jecte.

L'ÈXIT, A CDCno se li pot negar,
encara que un que no n'és votant
veu que ha estat un èxit que els
ha dut a controlar totes les insti-
tucions del país, fins al punt de

pensar-se que ells eren el país.
Des del seu punt de vista, èxit
total. Ara, aquesta gent de CDC
es transforma per sobreviure po-
líticament i fundarà una cosa
nova que, deixeu-me ser escèp-
tic, crec que serà CDC amb un
altre nom. I aquells que formin
part del nou projecte venint d'al-
tres llocs, com ara els de Reagru-
pament, seran fagocitats per la
maquinària convergent. Molt
haurien de canviar les coses,
quant a persones i quant a pro-
jecte, perquè li hagi de donar jo
crèdit als nous centristes cata-
lans. 

CATALUNYA, SOTMESA. El go-
vern espanyol controla les finan-
ces de la Generalitat. No és nou.

Des que la Generalitat ja no pot
emetre deute, depèn exclusiva-
ment dels diners de Madrid. Per
tant, no és nou que Montoro pre-
sumeixi de pagar les factures de
la Generalitat. Però les formes
són una volta més de cargol en
aquesta espiral de despropòsits
relacionats amb Catalunya.
Diuen que vetllen perquè els di-
ners s'utilitzin per a finalitats no
relacionades amb el procés inde-
pendentista, parlen del bon ús
dels diners. Un govern d'un par-
tit que ha fet lo que ha fet en llocs
com el País Valencià no pot donar
lliçons. Però caldria veure com
inverteix el govern espanyol els
diners. Artur Mas, en roda de
premsa, ho ha deixat anar, refe-
rint-se als diners que Montoro

reclama que justifiqui la Genera-
litat per unes inversions de fa 10
anys, arran de la reclamació que
fa Brussel·les a Madrid. També
caldria veure quants diners des-
tina Madrid a activitats propa-
gandístiques que beneficien el
PP i exigir que els diners públics
no es destinen a afavorir els inte-
ressos d'un partit determinat.

ESCOLTAR MONTORO xulejar
amb allò que qui paga és ell, que
qui té la clau de la caixa és ell, et
fa pensar que això en un país
normal, en una democràcia nor-
mal, no hauria de passar. Aquest
perfil de polític té poc de demò-
crata. D'alguna manera sembla
un xantatge, mal exemple que
dóna el govern espanyol. 

O
OPINIÓ

MISSA PER FRANCO A FLIX
UNA ANÈCODTA que no fa cap
gràcia. Així veuen des del govern de
Flix el fet que cada 20 de novembre si-
guen notícia perquè un veí del poble
té el costum d’encarregar una missa
en memòria de Francisco Franco i José
Antonio Primo de Rivera. Cada 20 de
novembre, des del 1976, tot coincidint
amb l’aniversari de la mort del dicta-
dor i del fundador de Falange, el cape-

llà de Flix ha de fer una menció perquè
hi ha un veí, nostàlgic de la dictadura,
que així ho demana a l’Església. “S’es-
capa a les competències municipals i a
les voluntats del poble de Flix”, ha dit
aquests dies l’alcalde, Marc Mur, als
mitjans de comunicació, per deixar clar
que Flix no és un poble feixista. De fet,
des de la recuperació de la democràcia
sempre han elegit alcaldes d’esque-

rres. Per la seua banda, fonts del Bis-
bat de Tortosa van insistir que la pa-
rròquia es limita a respectar les
voluntats particulars d’un veí, fins ara
anònim, i que no vol coartar la lliber-
tat individual a base de raons políti-
ques. També remarquen que no és cap
tipus d’homenatge ni distinció espe-
cial, conscients que això potser xocaria
amb la llei de Memòria Històrica. 

JOSEP 
MORAGREGA
PRESIDENT 
D’ÒMNIUM 
CULTURAL A LES 
TERRES DE L’EBRE

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Un moment dolç

La metamorfosi de CDC i més...

“El que fa Òmnium només
és una part del
que fem totes les
catalanes i tots
els catalans.
Com totes les 
persones al món
que cerquen amb
convicció un
futur més just i
solidari”
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L’11 DE DESEMBRE 
els alcaldes de l’N-340 a les
Terres de l’Ebre han convo-
cat vuit talls simultanis de
carretera, per reclamar la
gratuïtat de l’AP-7 com a
solució a l’alta sinistralitat.
Finalment, alcaldes i movi-

ment veïnal aniran de la
mà per fer aquesta acció de
protesta, la més important
de les convocades fins ara.
A més, els transportistes
també han anunciat una
marxa lenta per l’N-340 i
per la mateixa AP-7. OPINIÓ 

ENVIA’NS ELS TEUS
ARTICLES D’OPINIÓ
premsa@uncopdull.com
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L’Ebre, un territori 
un altre cop encès Òmnium ens posa al mapa

de la gran cultura catalana

El Bisbat ha de reconsiderar
de qui és el campanar

EDITORIALS

l 2015 s’acaba amb el
nostre territori encès
en diversos fronts. El

conflicte més evident és per la
situació de la carretera N-340,
que al tram de Tarragona, l’E-
bre i Castelló acumula més de
130 morts en cinc anys. El mo-
viment veïnal ha orga-
nitzat talls de carretera,
cada dijous, en aquests
darrers mesos, i per a
l’11 de desembre s’es-
pera una gran protesta
a la qual també s’han
sumat els alcaldes dels
pobles afectats per l’N-
340, així com el col·lec-
tiu de transportistes. El
govern de l’Estat, amb
el cap a les eleccions del 20-D,
s’ha negat a parlar de la gra-
tuïtat de l’AP-7, tot i que la
concessió s’esgota el 2019. De
fet, fins i tot ha deixat per des-
prés del 20 de desembre qual-
sevol decisió sobre les
bonificacions als camions que
haurien de desviar-se des de
l’autopista cap a l’AP-7. L’ú-
nica resposta del govern esta-
tal han estat la construcció de
les onze rotondes projectades
per Foment. Unes obres que el
territori ha rebutjat, de la ma-
teixa manera que també es
van rebutjar els cons que el

Servei Català de Trànsit va
instal·lar fa unes setmanes per
reduir la velocitat entre l’A-
metlla de Mar i el Perelló. Per
tant, ni l’Estat ni la Generalitat
han sabut solucionar, de mo-
ment, les demandes de les Te-
rres de l’Ebre per millorar els

dèficits d’aquest punt negre
de la xarxa viària.

LES ADMINISTRACIONS
haurien de servir per solucio-
nar els problemes de la ciuta-
dania, i no crear-ne. De fet, hi
ha altres conflictes oberts que
tenen el territori mobilitzat. A
finals de novembre, en el mo-
ment de tancar aquesta edi-
ció, encara no hi ha data per a
l’aprovació de la revisió del
Pla Hidrològic, amb uns ca-
bals ecològics que el tram ca-
talà de l’Ebre també ha
rebutjat. Mentrestant, els re-

gants de l’Esquerra de l’Ebre
reclamen a les administra-
cions actuacions urgents con-
tra la regressió del Delta. A
més, els pescadors de Delte-
bre, amb el suport de l’Ajun-
tament, exigeixen el dragatge
urgent de la bocana del riu,

perquè les barques
de la població fa
temps que s’exposen
al perill d’embarran-
car. Un altre cas, per
tant, en què les admi-
nistracions demos-
tren que no saben o
no volen solucionar
les demandes d’una
part del seu territori.

FINALMENT, no cal oblidar
la mobilització d’una de les
darreres plataformes sorgides
a les Terres de l’Ebre. Es tracta
de Salvem les Ambulàncies,
que va aplegar més de 250
persones en una manifestació
que va tallar el pont de Delte-
bre i Sant Jaume d’Enveja, per
reclamar un servei digne. Les
millores tecnològiques intro-
duïdes en les noves ambulàn-
cies no haurien d’amagar que
el territori reclama un servei
basat en la proximitat, com
han exigit els ajuntaments i ja
més de 10.000 signatures.

BENICARLÓ ha viscut amb
sorpresa la polèmica entre
l’Ajuntament i el Bisbat de
Tortosa per la titularitat del
campanar de l’església de
Sant Bartomeu.  El Bisbat va
inscriure al seu favor el cam-
panar, amb un certificat ca-
dastral en què la torre
apareix unida al temple, tot i

que els dos edificis estan se-
parats físicament. A més, a
Benicarló argumenten que
el campanar és un edifici
municipal, i que l’Ajunta-
ment es fa càrrec de totes les
despeses. Fins i tot té un
projecte de 175.000 euros per
reformar-lo. A Déu el de
Déu, i al Cèsar el del Cèsar. 

Roberto
Olivan
COREÒGRAF

EL MUR

N-340, gratuïtat de 
l’AP-7, Pla Hidrològic, 
regants de l’Esquerra,

pescadors, ambulàncies...

SERÀ NOTÍCIA

E

El tortosí serà l’encarre-
gat de dirigir la cerimò-
nia de la 65a Nit de

Santa Llúcia, la gran Festa de les
Lletres Catalanes que se celebra
a Tortosa el proper 11 de desem-
bre. Un acte que barrejarà tradi-
ció i contemporaneïtat.

Roger 
Pedret
PORTAVEU DE 

DEMÒCRATES DE

CATALUNYA 

A L’EBRE

L’antic sector indepen-
dentista d’Unió Demo-
cràtica ha format el nou

partit Demòcrates de Catalunya,
que a les Terres de l’Ebre ha creat
el primer dels comitès regionals.
Roger Pedret i Carme Valls són
els seus primers portaveus.

Recaredo
del Potro
PRESIDENT 

D’ESCAL UGS

El president de la con-
cessionària del projecte
Castor va declarar als jut-

jats de Vinaròs, en el marc de les
diligències prèvies. Del Potro va
negar cap relació entre el projecte
i els més de 300 terratrèmols, que
va atribuir a una “casualitat”.

Albert
Curto
HISTORIADOR 
I DIRECTOR DE
L’ARXIU DEL
BAIX EBRE

Els 100 anys del vapor
Anita són l’efemèride
que han motivat l’expo-

sició que aquest 27 de novembre
s’ha inaugurat al Palau Oliver de
Boteller de Tortosa. Curto ha co-
ordinat l’exposició i acaba de pu-
blicar un llibre sobre el tema.

Montse
Castellà
PORTAVEU DE
TRENS DIGNES A
LES TERRES DE
L’EBRE

La insistència de la pla-
taforma Trens Dignes a
les Terres de l’Ebre ha

provocat que, finalment, la Ge-
neralitat haja acceptat rebaixar el
preu dels bitllets en els trajectes
a  les línies R15 i R16 a partir del
proper 1 de gener de 2016.

TORTOSA serà l’escenari,
aquest 11 de desembre, de la
gran Festa de les Lletres Ca-
talanes, amb motiu de la 65a
edició de la Nit de Santa
Llúcia. Com en altres oca-
sions des del final de la dic-
tadura, l’Ebre tornarà a
reivindicar-se com la cruïlla
dels territoris de parla cata-
lana, i tot el país ens mirarà.
Serà també el moment de
reivindicar que la cultura
ebrenca ha d’ingressar de
manera definitiva en la cul-
tura oficial del país, que so-
vint ha oblidat, o ha ignorat,
tot el que passava aquí.

ÉS JUST reconèixer la feina

de les darreres juntes terri-
torials d’Òmnium Cultural,
l’entitat que s’encarrega de
l’organització de la Nit de
Santa Llúcia. Perquè, més
enllà d’aquest esdeveniment
que ara se celebrarà a Tor-
tosa, fa anys que Òmnium
està picant pedra per la llen-
gua catalana i també pel re-
coneixement de la cultura de
les Terres de l’Ebre i de les
comarques germanes com el
Baix Maestrat i el Mata-
rranya. La celebració de la
Nit de Santa Llúcia només és
la culminació d’uns quants
anys de feina per situar l’E-
bre en el mapa oficial de la
gran cultura catalana.
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AQUESTS DARRERS dies ha
corregut la notícia del final de
la descontaminació de l’em-
bassament de Flix. Només
una apreciació: ha acabat el
dragat de l’embassament, la
gran muntanya de llots tòxics
ja no hi és. Però encara no
podem dir que l’embassa-
ment de Flix estigui del tot
net. Falta depurar l’aigua que
ha estat en contacte amb la
muntanya de fangs: més d’un
milió de metres cúbics d’ai-
gua que trigaran encara uns
mesos fins estar en condi-
cions de ser reintegrats al riu
i que estan confinats en un re-
cinte de 160.000 metres qua-
drats convenientment aïllat
del riu per un doble mur de
palplanxes i de terra ferma
per un mur de formigó. Les
dos estructures sumen dos
quilometres i mig de períme-
tre. Com aquesta, les xifres en
aquest projecte han estat
sempre grans. Com el cost.
Amb més de 200 milions d’eu-
ros d’inversió, aquesta actua-

ció ha estat la partida majori-
tària en els pressupostos de
l’Estat a les Terres de l’Ebre
durant els darrers anys. Això
ha servit per maquillar els de-
sastrosos números d’inversió
de l’Estat a l’Ebre. Un desas-
tre que ve de lluny. Els grans
dèficits en infraestructures
actuals no s’entenen sense la
deixadesa inversora de força
legislatures i amb governs de
tots colors.

LA INVERSIÓ, a Flix, ha ser-
vit per pal·liar una part de la
crisi d’ocupació, per generar
noves infraestructures i per
posar el comptador ambiental
a zero. Aquest és el factor d’a-
rrossegament que s’espera
que facin les inversions públi-
ques: resoldre problemes,
crear ocupació i deixar el te-
rritori millor preparat pel
futur. En aquesta lògica no hi
haurien de cabre AVE sense
passatgers i autovies buides.
Encara en els pressupostos de
l’any vinent hi ha una partida

generosa per acabar les obres
i el controvertit Pla de Resti-
tució. Controvertit perquè
només se n’ha executat una
petita part i perquè va ser Flix
l’excusa per demanar un se-
guit d’infraestructures que
s’haurien de garantir a tots
els municipis, es fes o no una
gran obra a prop. Alguns po-
lítics locals, amb mirada al
curt termini, van arribar a
posar en risc tot el projecte de
descontaminació si no s’exe-
cutaven prèviament obres a
municipis allunyats 15 quilo-
metres del riu. Allò tan hispà
de “¿qué hay de lo mío?”.
Així, d’haver-los escoltat, ara
no tindríem ni les obres ni el
riu net. Dit això, és evident
que l’Estat ha creat un altre
greuge que cal atendre i és in-
excusable l’execució de les
obres hidràuliques del Pla de
Restitució, que en el seu dia
van ser part de la solució glo-
bal a l’amenaça que tenia l’E-
bre de Flix fins al mar. Caldrà
treballar per a que, sota cap

concepte, facin cap a la llista
(cada cop més llarga) d’obres
pendents a l’Ebre que ara for-
men l’A7, les variants de l’N-
420, el desdoblament
ferroviari, l’extensió de les
xarxes de gas i fibra...

DELS MOLTS problemes que
continua tenint el nostre riu
(l’etern afany transvasista, la
regressió del Delta, les pla-
gues de tot tipus) podem dir
que estem a punt d’eliminar-
ne un. Fa deu anys pocs
crèiem que s’hauria pogut re-
córrer tot aquest camí. Va
haver-hi un grup de gent, po-
lítics i ambientalistes, que
s’ho van creure i enlloc de
buscar excuses, van buscar
solucions. Lluny queden les
propostes de confinar la mun-
tanya tòxica en un sarcòfag de
ciment o de desviar l’Ebre (!),
com es va plantejar. Sempre
la millor solució és la que be-
neficia més gent. Tinguem-ho
present en la resta de reptes
que tenim a l’Ebre... 

DES QUE EL PROCÉS se-
cessionista va començar a
prendre forma l’any 2012,
han marxat de Catalunya
3.286 empreses. Durant
algun temps, els empresaris
catalans, que són al cap i a
la fi els que generen llocs de
treball, han estat callats. I
han estat callats, tot i que,
durant els últims trenta
anys, l’únic que han sabut
fer els dirigents catalans és
apujar els impostos i endur-
se el tres per cent de les ad-
judicacions públiques. Cal
que us recordi que Cata-
lunya té l’IRPF més alt del
món? I us ben asseguro que
d’això, Madrid no en té cap
culpa. 

EL PUNT D’INFLEXIÓ ha
sigut la declaració inconsti-
tucional d’independència,
signada per aquella amal-
gama ideològica anomenada
Junts Pel Sí i els antisistema
de la CUP. I mentre aquests
es barallen per veure a qui
fer president, els farmacèu-
tics catalans acumulen re-
tards mes a mes, a pesar de
les remeses de liquiditat
que envia a Catalunya el
Govern de Mariano Rajoy.
Però tranquils, els secessio-
nistes tenen solucions per a
tot i segons el secretari ge-
neral del Departament d’E-

conomia de la Generalitat,
el que han de fer els farma-
cèutics catalans és “posar
una espelma” per veure si
així cobren els més de 330
milions que els hi deu la
Generalitat.

PER SI NO TENÍEM prou,
totes les agències han rebai-
xat la qualificació del deute
català a “bono basura”. Ja
ningú se’n refia de Cata-
lunya i el procés secessio-
nista està internacionalment
desprestigiat. No sembla
que els milions que desti-
nen a acció exterior (per a
això sí que hi ha diners), es-
tiguin donant els seus
fruits.

ABANS QUE s’aguditzés el
procés secessionista, a Cata-
lunya no li anaven mala-
ment les coses: era la
comunitat autònoma més
rica d’Espanya, moltes em-
preses s’hi instal·laven, te-
níem els sous més alts del
país, els farmacèutics cobra-
ven quan ho havien de fer,
la família Pujol acumulava
una fortuna, Convergència
Democràtica (aquell partit
que ja no existeix) es que-
dava el tres per cent dels
contractes públics, el cap de
llista per Tarragona de Junts
Pel Sí va aconseguir conver-

tir-se en el diputat més ric
del Parlament, i així, un
llarg etcètera. El problema
ha sigut que a les Terres de
l’Ebre no ens han anat tant
bé les coses, sent Catalunya.
Sols cal veure els nivells in-
dustrials de casa nostra i
comparar-los amb els dels
nostres veïns del Camp de
Tarragona o el Baix Maes-
trat. Durant el 2014 el valor
agregat industrial va pujar a
tota Catalunya per sobre del
2%, però a les Terres de l’E-
bre aquest s’ha reduït quasi
un 6%. Alguna cosa falla.

LA CRISI ha sigut un dur
cop per a empreses, famílies
i administracions, però les
reformes estan donant els
seus fruits i per això Cata-
lunya, igual que el conjunt
d’Espanya, està creixent a
pesar dels esforços dels di-
rigents secessionistes per
convertir-la en una repú-
blica bananera. Si observem
detingudament la suma del
valor afegit brut de tots els
sectors econòmics, podem
veure que aquest ha aug-
mentat considerablement a
tota Catalunya. A tota, ex-
cepte a un territori; saben
quin és? Sí, les Terres de l’E-
bre perden gairebé un 3%.

A CASA NOSTRA hi ha
molts problemes que no se
solucionen amb la indepen-
dència. Aquest no pot ser el
nostre projecte comú, no pot
ser la nostra lluita ni el nos-
tre objectiu. Quan escolto al
candidat ebrenc de l’extinta
Convergència Democràtica
de Catalunya per Tarragona
al Congrés dels Diputats dir
que el seu principal objectiu
serà “mantenir viu l’esperit
del 27-S”, me n’adono que
als polítics independentis-
tes ebrencs l’arbre no els
deixa veure el bosc. Deia
Warren Bennis (expert en li-
deratge i administració de
negocis) que “les burocrà-
cies no toleren el dissens
perquè, així, la unanimitat
condueix més ràpidament a
l’estancament”, i això és re-
alment el que ens ha passat.
Catalunya era la comunitat
autònoma més rica d’Es-
panya i trenta anys desprès,
s’ha convertit en la burocrà-
cia més cara d’Europa. Da-
rrera de l’estelada s’amaga
molta incapacitat, molts de
sous polítics, moltes sub-
vencions i molts foscos inte-
ressos que de cap manera
poden beneficiar els habi-
tants de les Terres de l’Ebre.
De fet, mai ens han benefi-
ciat. Per què creure que ara
tot serà diferent? 

FRANCESC 
BARBERO I ESCRIVÀ
REGIDOR DE FLIX
I PORTAVEU D’ERC 
A LA RIBERA D’EBRE

JAUME SOLÉ 
PURCALLA
SECRETARI GENERAL
DEL PP DE TORTOSA

Excuses o solucions

Terres de l’Ebre, el vertader projecte comú
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L’ACTIVITAT municipal en
aquestes properes setmanes
estarà marcada per l’elabora-
ció del pressupost municipal
per al proper any. Aquest
forçosament ha de reflectir la
realitat quotidiana, la del dia
a dia, aquella que ens porta a
haver de gestionar bé el pre-
sent perquè les necessitats
de la ciutadania són moltes.
El desmantellament d’allò
que anomenem l’estat del
benestar, que no és altre que
donar un nivell de cobertura
sanitària, educativa, laboral...
òptim  per a tothom, posa en
risc la igualtat social. Aque-
lla premissa que els impos-
tos que paguem han de
servir també per protegir-
nos en cas que les coses no
ens vagin bé, no es compleix
i ens trobem que molts com-
panys i amics es troben en
risc d’exclusió social, si és
que no ho estan ja, i per això
li reclamem al govern muni-
cipal que dirigeixi el pressu-
post del 2016 en aquest
sentit. Cal sumar esforços
per tal de pal·liar l’atur i les
desigualtats a la nostra ciu-
tat.

AMB ELS IMPOSTOS de
tots, l’Ajuntament té aquí
camí per recórrer i, per tant,
hem d’incentivar les empre-
ses locals en aquest sentit. A

la vegada, hem de  dur a
terme plans d’ocupació mu-
nicipals dirigits a la ciutada-
nia en general, tinguin l’edat
que tinguin, i no com fins ara
dirigits solament a uns seg-
ments de població en con-
cret. L’exclusió social no
n’entén, d’edats. Ningú no
coneix millor la realitat quo-
tidiana que la gent que vivim
el dia a dia amb els nostres
ciutadans. Per això, cal im-
plementar els recursos eco-
nòmics de les altres
administracions dirigits a
plans d’ocupació.

AQUESTA CRUA realitat,
però, no ens ha de fer oblidar
que cal plantejar el futur,
que cal planificar. Paraula
denotada per l’anterior go-
vern i que a aquest sembla
que li costa, però que cal in-
troduir en el vocabulari mu-
nicipal quotidià. Planificar és
traçar una línia d’acció per
obtenir un objectiu determi-
nat que no ha de ser altre
que ser ciutat sense deixar
de ser poble. Créixer tenint
en compte a totes les perso-
nes. Cohesió social, se’n diu.

ELS SOCIALISTES creiem
que el govern de la ciutat no
ens pot resignar només a
gestionar el dia a dia. Cal
marcar prioritats; així doncs,

no es poden fer mitges voltes
ni tombs sense sentit. Ja és
hora de marcar criteris i ob-
jectius, portem prop de sis
mesos de la constitució del
nou govern  i no veiem per
enlloc un pla estratègic per
afrontar el futur amb garan-
ties. Les decisions que pre-
nem avui han de marcar el
futur.

NECESSITEM fomentar l’ac-
tivitat econòmica privada
amb rebaixes fiscals i ajuts
en la contractació i foment
de l’I+D+i. Cal estalviar i
evitar despeses innecessà-
ries. Ens consta que es fa en
alguns casos, però n’hi ha
d’altres on hi ha certa passi-
vitat, com és el cas del cost
dels lloguers que paguem
dels immobles dels equipa-
ments públics (en aquest
sentit els socialistes hem
presentat una moció i s’ha
aconseguit forçar una nego-
ciació amb el propietari que
ha portat a una rebaixa subs-
tancial en el preu, d’uns
200.000 euros, de l’opció de
compra del local de rehabili-
tació, cosa impossible de fer
realitat en l’anterior govern
en no haver receptivitat a les
nostres propostes). Hem d’e-
laborar un Pla estratègic del
sector turístic per tal de po-
tenciar el turisme com  ele-

ment dinamitzador de la
nostra economia. Quant a les
infraestructures, la millora
de carreteres i accessos a la
ciutat: des de la C12 (Eix de
l’Ebre), a l’altura del cemen-
tiri; l’entrada per l’N-340, un
cop passat el pont sobre l’E-
bre; l’accés des de la carre-
tera que va a l’Eucaliptus i a
Sant Jaume d’Enveja (la Di-
putació ja l’hem arranjat en
una primera fase des de la
rotonda, que va al Poble
Nou, fins als Muntells, i ara
ja s’inicien les obres de la
segona fase fins a la platja), i
la carretera del Poble Nou a
la Ràpita. També apostem
per una bona senyalització
del Delta i, en especial, per
arribar al Poble Nou, amb
una bona carretera des del
pont de Canes. 

DECISIONS que cal adoptar
de manera immediata si
volem una ciutat millor on
els reptes que ens esperen
no ens agafin amb el pas
canviat. Ara es fa necessari
arribar a punts d’encontre.
Estem oberts a la pluralitat
amb l’únic objectiu de fer
una Amposta millor. No ens
fa por l’acord, al contrari, el
necessitem i els socialistes
d’Amposta estarem a l’altura
si trobem la receptivitat
adient. 

Superem la improvisació i planifiquem el futur

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL 
PSC D’AMPOSTA

LA MAJORIA de votants de tots els
partits creuen que és poc probable
o gens probable que el govern es-
panyol ofereixi un acord acceptable
per a la majoria del Parlament. El
32,8% dels votants de Junts pel Sí
veuen poc probable l’acord i el
41,0% gens probable; dels de la
CUP, el 35,6% poc probable i gens
probable, el 41,3%. També la majoria
dels votants de C’s, PSC, CSQEP i
PP veuen l’acord poc probable i
gens probable amb els valors més
alts en l’opció poc probable, i en els
votants del PSC, l’opció bastant
probable amb gairebé el mateix pes
que la poc probable. 

QUANT AL CEO, ha preguntat
quina intensitat de diverses sensa-
cions generen els resultats de les
eleccions als enquestats. L’espe-
rança (5,41) i la il·lusió (5,07) són les
sensacions que més intensitat sen-
ten els ciutadans de l’enquesta pel
resultat de les eleccions, seguides
de la prudència (4,77), la confiança
(4,75), la incertesa (4,74) i en menor
intensitat, la por (2,28). Si ens fixem
en les respostes donades segons el
record de vot, els qui diuen haver

votat a Junts pel Sí i CUP tenen una
sensació més intensa d’esperança,
il·lusió i confiança. C’s, PSC i
CSQEP tenen més sensació d’incer-
tesa, prudència i esperança, tot i
que els votants de C’s tenen la por
per damunt de la mitjana de tots els
votants. I finalment, els votants del
PP tenen més sensació de prudència
que d’incertesa i esperança.

EL QUE NO PREGUNTA el CEO és
quina serà la intensitat de les diver-
ses sensacions que creuen que ge-
neraran els resultats de les properes
eleccions a les Corts espanyoles i la
probabilitat que el Govern espan-
yol, fruit d’estos comicis, oferisca
un acord acceptable per la majoria
del Parlament.

DESCONEC la intensitat de sensa-
cions que generaran els resultats
que estan per vindre, tot i que els
podem imaginar, i també desconec
la probabilitat que el Govern espan-
yol, fruit d’este resultat, oferisca un
acord acceptable per la majoria del
Parlament. Però amb enquestes i el
Baròmetre del CIS a les mans, res fa
preveure que canvie suficient a Es-

panya com per oferir un acord ac-
ceptable per la majoria del Parla-
ment. El bipartidisme retrocedeix
però menys del que es preveia, el PP
i PSOE sembla ser que continuarien
sumant més del 50% de la represen-
tació a les Corts i les opcions per
garantir governs estables que no
passen per un pacte d’estos dos,
passen per opcions que mengen
d’este retrocés, C’s en primer lloc, i
Podemos en segon. Este últim de
caiguda des de les eleccions autonò-
miques a Andalusia, i el penúltim,
de pujada des de les eleccions cata-
lanes. Els partits catalans, per tant,
no tenen marge de maniobra per
condicionar un acord acceptable per
la majoria del Parlament, si no can-
vien posicions, ni tampoc per retor-
nar al ‘peix al cove’ ni volent. 

PER TANT, sembla ser que el resul-
tat de les eleccions espanyoles no
només no canviaran la legitimitat
democràtica dels dos subjectes polí-
tics, sinó que fins i tot, en el cas
d’Espanya, es reafirmarà en el pro-
jecte uninacional de l’Estat. Pobla-
cionalment, Catalunya, i
proporcionalment, l’independen-

tisme, no és prou gran com per con-
dicionar electoralment la resta de
l’Estat a l’encaix o la negociació
d’una independència sense voluntat
espanyola. De la mateixa manera
que l’espanyolisme a Catalunya en-
cara no és prou fort com per sotme-
tre Catalunya a acceptar l’statu quo
o la via directa a la residualització. 

QUAN PREGUNTEN quin interès
tenen els independentistes en les
eleccions espanyoles, pregunto quin
tenen els espanyolistes en les elec-
cions catalanes. La resposta coinci-
dent és que probablement no les
consideren com a pròpies, fins i tot
les veuen anòmales, però amb la
participació el que al final s’intenta
és la supervivència de la pròpia co-
munitat política i si s’escau del seu
progrés econòmic, polític, social i
cultural. El xoc de legitimitats via
processos electorals. Per trobar el
final encara ens queda passar per
moltes intensitats i sensacions, però
potser afegiria a les que no pregun-
tava el CEO, la constància i la pa-
ciència. Ningú deia que seria o ens
ho farien, o ens ho faríem fàcil. 

Va de sensacions AITOR PÉREZ CODORNIU. POLITÒLEG
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LA GENT QUE SEMPRE ha
anat en bicicleta per la ciutat
ho continuarà fent, tant si
plou com si fa sol, tant si hi
ha carrils bicis com si no. Però
si volem animar a altra gent a
agafar a la bicicleta, cal elimi-
nar els petits entrebancs i fer-
los sentir més còmodes i
segurs quan pugen dalt al
selló. No hi ha diners, ens
diuen, per a fer grans obres.
Però, de vegades, no fa falta
molts diners per a usar la
imaginació i fer canvis petits
a la ciutat. Canvis que ho fa-
rien molt més fàcil, el fet de
moure's en bicicleta. 

JA FA TEMPS que vam obrir
una secció al nostre bloc de
Me Moc En Bici. Es diu “Pe-
tits canvis”, i la gent ens pot
enviar propostes d’actuacions
que, amb més o menys di-
ners, alguns més o menys fac-
tibles, es podrien anar fent a
les nostres poblacions. Aquí
parlem de propostes molt
concretes, no només d’opi-
nions com ara “sí, fan falta

més aparcaments o carrils
bici”. En l’article d’aquest
mes, per tant, us presentem
algunes, i si en voleu veure
més, només cal visitar el nos-
tre bloc.

PER EXEMPLE, la gent es
pregunta per què no hi ha
aparcaments per a bicicletes
a la Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo de Tortosa. És un lloc
ideal per a arribar en bici, en
comptes d’anar en cotxe.  A
més, si parlem de fer nous
aparcaments per a bicis a les
nostres poblacions, per què
no utilitzem l’estil on la bici
es lliga per la barra i no pas
per la roda, com –per exem-
ple– els que estan al costat de
l’estació d’autobusos de Tor-
tosa?

ARA QUE TORNA la humitat
de la tardor, ens preguntem si
no es pot fer res més per mi-
llorar la rampa de fusta del
Pont Roig. L’any passat va
haver-hi moltes caigudes, ja
que aquesta rampa pot fer re-

lliscar molt amb la humitat
del matí. Fins i tot dues per-
sones es van trencar el braç.

UNA ALTRA PROPOSTA que
hem rebut seria la de posar
un carril bici al carrer Pare
Romanyà de Roquetes, que
connectaria les escoles amb
el centre de la ciutat. 

A BANDA, al carrer Barce-
lona de Tortosa, la pujada al
costat de la residència d’an-
cians Sant Miquel Arcàngel,
potser s’hauria de senyalitzar
que cal deixar un espai d’1,5
metres per avançar un ci-
clista, o simplement aconse-
llar que en aquest curt tram
no hi ha espai per avançar.

UN ALTRE PUNT possible-
ment perillós és el lloc on el
carril bici del carrer Mossèn
Manyà travessa l’avinguda de
la Generalitat. El semàfor es
posa verd per als ciclistes i
conductors al mateix mo-
ment, i un conductor que gira
a la dreta (per sortir de Tor-

tosa) li és gairebé impossible
veure els ciclistes que estan
passant per la seva dreta. Pot-
ser una solució seria canviar
els temps dels semàfors, per
així donar un temps perquè
els ciclistes passin primer. 

BÉ, NOMÉS SÓN algunes
idees (el mes que ve, més!),
perquè les autoritats locals
avaluïn si són factibles o no.
Però com a col·lectiu, a Me
Moc en Bici estem convençuts
que amb molt poc podem
aconseguir grans canvis! 

BRIAN CUTTS
MEMBRE DE 
ME MOC EN BICI

Petits canvis

“Per què no hi haaparcaments per a
bicicletes, a la 
biblioteca de 
Tortosa? És un lloc
ideal per arribar-hi
en bici”
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A TORTOSA ens trobem no-
vament una altra situació
amb nom de pel·lícula: “Jo a
Madrid i tu a Barcelona”. I és
que ja sabem oficialment que
el Consell Nacional de CDC
ha ratificat Ferran Bel com a
cap de llista al Congrés per la
província de Tarragona per a
les properes eleccions gene-
rals del 20 de desembre. Bel,
que ja ha estat senador du-
rant la passada legislatura,
mostra una vegada més la
seva “passió” per Madrid. 

PER SI ALGÚ no ho recorda,
l’any 2006 el senyor Bel va
declarar a un mitjà de comu-
nicació: “Si sóc alcalde de
Tortosa no agafaré cap altra
responsabilitat política”. Res
més lluny de la realitat. Re-
cordem que també va afirmar
que només es presentaria a
l’alcaldia per un mandat, i ja
en porta tres. I ara, a sis
mesos d’iniciar aquest nou
mandat, posa les seves aspi-
racions polítiques personals
per davant de la dedicació en
cos i ànima a Tortosa, anun-
ciant que es presenta al Con-
grés dels Diputats. 

SI BÉ EL CÀRREC de sena-
dor representa una dedicació
determinada, el de diputat al
Congrés en suposa molta
més, tal com recentment el
mateix alcalde va explicitar
en una entrevista; més dedi-
cació a la tasca parlamentària
i més temps i presència a la
capital, Madrid. Una capital,
que l’independentisme, deL
qual fan gala i bandera, amb
la pretesa desconnexió d’Es-
panya, no entén com a seva.

Si això és així, per què es pre-
senta a les eleccions gene-
rals? Per què es preocupa
més d’estar a Madrid que a
Tortosa?

PERÒ ENCARA hi ha més,
perquè la primera tinent
d’alcalde, la senyora Roigé,
és diputada al Parlament de
Catalunya i, per tant, també
dedica bona part del seu
temps a la seva tasca a Barce-
lona. Ara ho fa en favor del
“procés”, que no sabem cap
on va, i ocupant un lloc, al
Parlament de Catalunya, pa-
radoxalment al mateix “galli-
ner” on els de CiU deien que
estaven “els diputats dissi-
dents del PSC”. 

I, MENTRESTANT, qui es de-
dica a Tortosa? El relat, que
sona a títol de pel·lícula, “Jo
a Madrid i tu a Barcelona”,
evidencia que es preocupen
més per les seves carreres
polítiques personals que per
Tortosa i, és clar, és inevitable
exclamar que ‘Xeic, pos com
continuen tenint Tortosa!

LA CIUTAT està bruta, dei-
xada i no dóna una bona
imatge. Ho diuen els torto-
sins i tortosines i els visitants
i els turistes; no estem do-
nant la bona imatge de capi-
tal territorial, de serveis,
econòmica i cultural que ens
pertoca. No és la ciutat de les
oportunitats que hem de
construir amb polítiques de
creixement econòmic i crea-
ció d’ocupació per als atu-
rats, i on tothom pugui viure
dignament.

PERQUÈ ÉS EVIDENT que la
tasca al servei de la política,
que va més enllà de les lícites
aspiracions personals, és per
cuidar de la nostra ciutat,
dels ciutadans i ciutadanes i
per treballar per ells i pel
municipi i, fins i tot anant
més enllà, per la comarca i, si
cal, exercint el lideratge terri-
torial que, com a capital, en
tenim el deure i l’obligació. 

I EN AQUESTA LABOR està
clar que un alcalde ha de
poder i saber compaginar la
seva tasca al capdavant d’una
ciutat amb altres responsabi-
litats d’àmbit local o, fins i
tot, nacional, que el pugui fer
absentar-se de la seva ciutat
temporalment, però sempre
en la mesura de les seves
possibilitats i sempre que re-
presentin un benefici per a la
ciutat. Un clar exemple el
vam tenir amb Joan Sabaté,
que va saber compaginar de-
dicació i esforços i que, en la
seva etapa d’alcalde i sena-
dor, va aconseguir, entre
moltes millores, tirar enda-
vant un projecte del qual
avui en gaudim tots els torto-
sins i tortosines, un projecte
de tots i totes, com les obres
dels murs de riu i la conver-
sió de l’antic pont del tren en
via verda i pas de vianants,
mitjançant un conveni amb el
Ministeri de Medi Ambient,
que va representar una inver-
sió superior als 6 milions
d’euros per a Tortosa.

ÉS EVIDENT que avui a Tor-
tosa continuem estant davant
d’un govern esgotat, com
mesos abans de les eleccions

municipals, un govern amb
manca d’il·lusió com eviden-
cien la improvisació de les
seues accions de govern,
sense un full de ruta (encara
esperem el seu famós PAM) i,
com hem vist en la confecció
de les ordenances municipals
i del pressupost, amb la ma-
teixa manera de fer, sense
atendre cap proposta de l’o-
posició, com les que ha fet el
nostre grup, amb el silenci
per resposta. Un pressupost
on de moment res se’n sap de
les piscines, o això diuen, on
no hi ha mesures per la crea-
ció d’ocupació ni de promo-
ció econòmica que tanta falta
fa a Tortosa, amb tants torto-
sins i tortosines que hi ha
sense feina. Això sí, ara amb
la complicitat dels Republi-
cans de Tortosa. Què lluny
queden les paraules del sen-
yor Monclús i de la senyora
Gamundi, quan el mandat
anterior es queixaven amar-
gament de la prepotència i
males formes del senyor Bel. 

EL GOVERN municipal està
molt més preocupat pel pro-
cés i per l’independentisme
que per Tortosa, convocant
plens extraordinaris per de-
manar la independència des
del món local en lloc de dia-
logar i pactar amb l’oposició
propostes que, entre tots i
totes, puguin millorar la vida
i el benestar dels nostres
conciutadans, els tortosins i
tortosines. Aquí és on es veu
quina és la talla política de
cadascú. 

‘Jo a Madrid i tu a Barcelona’

ENRIC ROIG 
PORTAVEU DEL 
PSC DE TORTOSA

QUAN L’ANY 2002 els sotasignants, en
representació del grup ecologista GEPEC,
vam enviar al Departament de Medi Am-
bient, aleshores dirigit pel senyor Ramon
Espadaler, una llarga bateria d’al·lega-
cions contra la construcció de l’abocador
de Tivissa, sempre vam saber que alguna
cosa feia pudor de podrit. Un grup de co-
marques despoblades i sense gaire neces-
sitats per gestionar els seus residus es feia
mereixedora d’un macroabocador de 13
hectàrees de superfície. Totes les hipocre-
sies que intentaven justificar el projecte
(plantes annexes de recuperació, poten-
ciació de la recollida selectiva, educació
ambiental, controls exigents de les subs-
tàncies contaminants, impermeabilitat,
bona gestió dels residus...) no eren més
que el brindis al sol d’una realitat més co-
rrupta que les pròpies escombraries. Ara,
per fi, la instrucció del jutge Ruz està des-

cobrint la veritat: que una colla d’empre-
saris sense escrúpols, amb l’avinentesa del
clan Pujol, anaven a convertir la merda en
or, seguint l’exemple del famós rei Mides.
Com a conseqüència, és lògic pensar que
un projecte aprovat sota pressions i con-
dicionants d’aquesta magnitud, no pot ser
un projecte legítim i per tant el GEPEC
exigirà la seva revisió.

NI UNA SOLA de les nostres demandes i
queixes fou atesa per part de tantes i tan-
tes persones que en aquella època van
jugar a la pel·lícula dels bons polítics i
bons administradors. Què ens podrien dir
ara els Campos, Insausti, Pellicer, Sabanza
i companyia, sobre el seu suport inqües-
tionable a una obra que ja feia pudor de li-
xiviats abans de fer-se? I què ens podrien
dir els senyors Enric Farré i J.P. Vidal, caps
de l’OGAU de Tarragona i de la Delegació

de Terres de l’Ebre, sobre la manya que es
van donar a resoldre positivament els ex-
pedients? Què ens podrien dir tots ells
sobre les facilitats sorprenents que van
trobar els senyors Buesa, Mayola i Pujol
Ferrusola (sempre a l’ombra) per construir
aquell immens abocador a través de la so-
cietat Gestió i Recuperació de Terrenys?
No haurien de demanar perdó pública-
ment pel ‘pelotazo’ que tothom es veia a
venir –menys ells, és clar?

QUAN EL 7 DE MARÇde 2002 la Direcció
General de Qualitat Ambiental signa el
document en què valora la idoneïtat del
projecte i l’estudi d’impacte ambiental
presentat per l’empresa, expressa categò-
ricament la insuficiència de 42 aspectes en
la documentació presentada en diversos
sectors ambientals (aigües, residus, codis,
plànols, estudis geològics, hidrogeologia,

xarxes d’aigües, piezòmetres, controls, im-
permeabilització, emissions …). Per la seva
part, l’Agència Catalana de l’Aigua pre-
senta 16 aspectes a corregir. Doncs bé, el
dia 14 de març de 2002 (una setmana des-
prés!) el senyor Gustavo Buesa Ibáñez és
capaç ja de presentar totes les dades com-
plementàries i correccions al seu projecte
i el 4 d’abril el senyor J.P. Vidal atorga el
certificat d’idoneïtat i suficiència. En defi-
nitiva, en un temps rècord per als qui co-
neixem la peresa administrativa, es van
solucionar tots els defectes del projecte i
es va tirar endavant! Més velocitat impos-
sible! Qui deuria posar gasolina al coet?
Les al·legacions de tanta gent disconforme
amb el projecte les van llençar a la pape-
rera i el 21 d’octubre s’autoritzava l’aboca-
dor: el senyor Espadaler es cobria de glòria
i els senyors Buesa, Mayola i Pujol s’om-
plien les butxaques. Visca Catalunya! 

La merda de l’abocador ja ha sobreeixit JOSEP MARIA FORCADELL I DAMIÀ VERNET. GEPEC
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OPINIÓ

SE’NS HA ANAT UN AMIC: Toni
Melero. A la Plataforma Salvem lo
Canalet estem de dol. Durant anys,
ens vam veure tots els divendres,
tots junts amb el mateix desig i el
mateix objectiu: salvar lo Canalet.
Amic primer que res i alhora com-
pany en la defensa d’este racó esti-
mat, sense ell l’esforç que tots vam
fer no hauria arribat tant lluny. Sem-
pre disposat, sempre el primer en
anar endavant sense desmoralitzar-

se, sempre ple d’activitat i decisió,
sempre amb un somriure, sempre
amb Montse al seu costat. Per això,
totes les paraules són poques, no
podem ni sabem dir res. Només una
única cosa que sentim amb molta
força, intensament: Toni, sempre ens
faràs falta. 

Toni, ens faràs falta

El president d’Escal UGS, Recaredo del Potro,
va rebutjar el 23 de novembre, durant la seua
compareixença als jutjats de Vinaròs, que hi
hagués cap relació directa entre la crisi sís-
mica de fa dos anys i les injeccions de gas ma-
talàs que es feien en aquell moment al dipòsit
submarí del projecte Castor. Així, tot i els in-
formes oficials que van corroborar aquesta
correlació, Del Potro va defensar davant del
jutge que els terratrèmols es van produir per
culpa de la “sismicitat natural”, i per una
“coincidència curiosa” amb la injecció de gas
al dipòsit que Escal UGS va fer a Vinaròs.
“El president d’Escal UGS nega la relació
entre el Castor i els sismes”, titulava el Diari

Ebre l’endemà, amb una imatge de Del Potro,
molt somrient, abandonant els jutjats de Vi-
naròs enmig dels xiulets i les pancartes de la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Te-
rres del Sénia. “Els sismes a l’Ebre i el Castor,
‘coincidència pel president d’Escal”, era el ti-
tular de portada d’El Punt Avui. El tema
també era obertura de portada en alguns dia-
ris valencians: “La empresa del Castor niega
su influencia en los 300 seísmos de Vinaròs y
culpa a la casualidad”, obria Levante de Cas-
telló. En el subtítol, el mateix rotatiu desta-
cava que Del Potro va dir que la intensitat dels
terratrèmols era comparable a la vibració
d’un camió passant per davant d’una casa. 

Gustau Moreno / FOTO: ACN

El Castor i els sismes, ‘una curiosa coincidència’?

PLATAFORMA
SALVEM LO CANALET 

REVISTA DE PREMSA 
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat per al 2016 un pressu-
post general consolidat de més
de 66,5 milions d'euros, un
6,65% superior a l'exercici an-
terior. El pressupost del con-
sistori serà de 32,2 milions
d'euros registrant també un
increment del 3,69%. Com es-
tableix l'acord de governabili-
tat, els comptes han estat
redactats i pactats amb ERC i
incorporen alguns dels com-
promisos del programa electo-
ral dels republicans, com són
el tiquet fresc, la consulta
sobre el monument franquista
i l'augment del finançament
de les EMD, entre altres. Justa-
ment la partida social i de les
entitats descentralitzades frega
els 3 milions d'euros, un 6%
més que el 2015. El consistori
preveu tornar a rebaixar l'en-
deutament, aquest 2016, per
sota del 75%, una ràtio que se-
gons l'alcalde Ferran Bel, a l'A-
juntament de Tortosa "no es
recorda" abans. 
Els comptes preveuen uns in-
gressos per a l'Ajuntament de

32,2 milions. El consistori pre-
veu menys subvencions fina-
listes per part de la Generalitat
i ha remarcat que la principal
inversió prevista per al 2016, la
reforma integral del Pont de
l'Estat, vindrà subvencionada
en 900.000 euros, per al Dipu-
tació de Tarragona. Tot i que no
s'ha inclòs en el capítol d'in-
versions, l'alcalde va assegurar
que està previst incorporar la

cost de la nova piscina munici-
pal un cop s'hagi fet el canvi de
sistema de finançament que es
du a terme justament per
poder-la incorporar al pressu-
post. 
El portaveu del grup municipal
d'ERC, Josep Felip Monclús, va
remarcar que els pressupostos
de 2016 incloguin bona part
dels compromisos del seu pro-
grama electoral, sobretot en

l'àmbit social i també en les in-
versions. Monclús va destacar
la bona entesa entre les dues
formacions a l'hora de concre-
tar aquests comptes i també el
PAM i es va mostrar obert a
estudiar, si arribava la pro-
posta la possibilitat d'entrar a
formar part del govern muni-
cipal, sempre amb el vistiplau
de l'assemblea republicana
local.  

T
TORTOSA

Pressupost més social
L'Ajuntament de Tortosa aprova un pressupost de 66,5

milions d'euros, un 6’65% més que l’exercici anterior
La reforma del pont de l’Estat i l’increment de la

partida social centraran els comptes del 2016

[ ] CiU i ERC van presentar junts els pressupostos de Tortosa per al 2016. // FOTO: ALBERT PASCUAL

Jarque diu que
no hi ha “ni un
cèntim” per a
les piscines

El president d’Iniciativa a Tor-
tosa, David Jarque, va fer una
primera valoració del pressu-
post municipal per al 2016, que
Convergència i Esquerra van
presentar. Jarque va posar en
dubte el paper d’Esquerra com
a líder de l’oposició, i va valorar-
que potser després de les elec-
cions del 20 de desembre els
republicans es plantegen agafar
carteres en el govern de Ferran
Bel. A banda, també va posar en
qüestió que la reforma integral
del pont de l’Estat s’emporti la
quantitat més gran del capítol
d’inversions, i que en canvi no
hi hagi cap partida per a les
noves piscines. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Jarque
va remarcar que en el pressu-
post per al 2016 no hi ha “ni un
cèntim” per al nou complex
d’aigües, tot i que l’alcalde havia
anunciat que el projecte sortiria
a concurs públic abans de final
d’any.
D’altra banda, l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va explicar que
per evitar malentesos i denún-
cies a la Junta Electoral de Zona,
tenint en compte que és el cap
de llista de Democràcia i Lliber-
tat per Tarragona, el consistori
ha posposat per després de les
eleccions del 20-D, l'Audiència
Pública sobre aquests pressu-
postos que preveu el reglament
de participació ciutadana i
també la presentació del Pla
d'Acció Municipal que s'ha re-
dactat amb el grup municipal
d'ERC.

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

ECONOMIA

BAIXA EL PREU DEL BITLLET DE BUS
L’AJUNTAMENT de Tortosa ha tret
a licitació la concessió del servei públic
de transport col·lectiu urbà de viatgers
al municipi per als pròxims 15 anys. Per
un import d'1,5 MEUR, s’ha iniciat l'ex-
pedient de contractació que es podria
adjudicar el pròxim mes de febrer i en-
trar en vigor a l'estiu. L'objectiu és fer
més eficient i assequible el transport

públic i, per això, s'abarateix el preu del
bitllet. El bitllet senzill passarà a costar
1 euro, mentre que si es compra la tar-
geta abonament de deu viatges sortirà
per 0,85 euros. L'estalvi més destacat es
fa pels jubilats i pensionistes amb una
renda de suficiència (IRSC) inferior a 1,5
que veuran reduït el preu del bitllet en
un 46%. C.B.



16 // Desembre  2015 cop d’ull

TORTOSA 

La pista de patinatge sobre
gel tornarà ser l’eix vertebra-
dor de la campanya de Nadal
i Reis a Tortosa, que comen-
çarà el 4 de desembre amb la
inauguració de la pista, la
tradicional encesa dels llums
i l’inici de la Fira de Nadal
del Nucli Antic. Tant l’Ajun-
tament com la Federació Co-
mercial i de Serveis Tortosa+
han valorat l’èxit aconseguit
l’any passat. La pista de gel
va atraure unes 8.000 perso-
nes i va propiciar una bona
afluència de gent als establi-

ments comercials. Com a no-
vetats importants, la pista
comptarà de monitors del
Club Patí Dertusa i una co-
berta, que permetrà mante-
nir en millors condicions la
temperatura sota zero que
requereix el gel. A més, la
pista serà de més gran, amb
280 metres quadrats -en cada
torn hi cabran 15 patinadors
més-, i comptarà amb una
millor il·luminació. El preu
per mitja hora serà novament
de 6 euros, però hi haurà
descomptes per a les escoles,
per als usuaris de Tortosas-
port, i també per a les perso-
nes amb vals de compra de
les botigues associades. 

Cinquè ERO a Celesa de Tortosa
La norantena de treballadors accepten en assemblea la

suspensió de contractes pactada entre sindicats i empresa
El grup Miquel i Costa busca ara alternatives de 

fabricació de nous productes amb la pasta de cel·lulosa

ECONOMIA

La primera pista de gel va ser un èxit.  // FOTO: G.M

G.M.
TORTOSA

Amplien la
pista de gel 

COMERÇ

La planta de Celesa al polígon Baix Ebre de Tortosa.  // FOTO: M.V.

La norantena de treballadors
de Celulosa de Levante SA
(Celesa) de Tortosa va donar el
vistiplau, en assemblea, al pre-
acord que han negociat els sin-
dicats i l'empresa per aplicar
un cinquè Expedient de Regu-
lació d'Ocupació (ERO) amb
suspensió de contractes tem-
poral. El preacord rebaixa dels
240 dies d'aturada de produc-

ció, en dos anys, proposats ini-
cialment per l'empresa, a 200
dies en el mateix període. Ce-
lesa ha acceptat compensar la
pèrdua de poder adquisitiu
dels treballadors que hauran
de passar a cobrar la prestació
d'atur en alguns períodes, i ga-
rantirà el 70% del salari als em-
pleats. El secretari general de
CCOO a l'Ebre, Josep Casadó,
ha destacat que l'empresa
aposti per la continuïtat de la
planta. El nou ERO s'ha propo-
sat a causa del retard en els

processos de certificació dels
nous productes que s'han d'e-
laborar amb la pasta de cel·lu-
losa que es fabrica a Tortosa.
També han quedat aturades les
inversions previstes a la Xina.
El grup Miquel i Costas ha
buscat alternatives de fabrica-
ció, després de la greu dava-
llada de vendes quan les grans
empreses tabacaleres van deci-
dir fer paper de fumar a partir
de pasta de fusta, molt més
barat que el de de fibres vege-
tals com la fibra de lli. 

Cinta Bonet
TORTOSA
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Andreu exigeix “depurar responsabilitats” 

L’alcalde de l’Aldea, Dani An-
dreu, va voler valorar la deci-
sió de la titular del jutjat
número 1 de Tortosa de desim-
putar de les diligències prè-
vies per la fallida de la
cooperativa de l'Aldea, l'exdi-
rector general de Política Fi-
nancera, Ferran Sicart, els

inspectors de l'organisme,
Ramon Cortacans i Pau Benito,
així com l'auditora BDO i el
seu responsable, Juan Carlos
Torres. Tot i remarcar que res-
pecta les decisions judicials,
Andreu va mostrar la seua
preocupació per la manca de
solucions per als afectats de la
Cooperativa de l’Aldea, i va
exigir la depuració de respon-
sabilitats. Andreu creu que
més enllà de Bankia, hi havia

altres encarregats de “vigilar i
auditar” l’activitat de la coo-
perativa de l’Aldea. 
La fallida de la cooperativa de
l’Aldea encara manté entram-
pats 4,5 milions d'euros dels
estalvis d'uns 300 impositors,
des de finals de 2011. A la
pràctica, la decisió judicial di-
ficulta la possibilitat que l'en-
titat i els socis afectats puguen
exigir-los indemnitzacions per
la seua actuació.  Ara per ara,

les esperances per reclamar
possibles indemnitzacions se
centren amb la imputació i
possible processament de
Bankia, per suposada apropia-
ció indeguda dels fons dels
impositors i per intentar incre-
mentar els seus beneficis. 

Cinta Bonet
L’ALDEA

Deltebre 
reclama una
acció urgent a
la bocana
El ple de l’Ajuntament de
Deltebre va aprovar una pro-
posta d’alcaldia que reclama
la realització d’actuacions ur-
gents i també estructurals per
al futur, per posar punt i final
a la problemàtica d’accés a la
bocana de l’Ebre, on s’enca-
llen les barques amb els
bancs de sorra, que canvien
de posició amb els temporals
de llevant i les crescudes del
riu. A més, també es va apro-
var habilitar una partida per a
realitzar una acció d’urgència
a la mateixa bocana. El secre-
tari de la Confraria de Pesca-
dors, Pascual Chacón, va
agrair el suport de l’equip de
govern en aquesta qüestió.
De fet, Chacón va subratllar
que “ja és hora” que es faci
cas de les seves reclamacions,
i que es posi solució al pro-
blema que pateixen moltes
famílies del municipi.  C.B.

BREUS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

B
BAIX EBRE

TREBALLADORS PER A LA VIA VERDA
EL CONSELL Comarcal del Baix Ebre
ha anunciat la contractació d’onze per-
sones, aturats majors de 45 anys que ac-
tualment no cobraven cap tipus de
subsidi, en el marc del programa de Tre-
ball i Formació. Es tracta d’un projecte
que promou i finança el Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya, amb la col·laboració de
l'ens comarcal. Durant sis mesos, sis d'a-
quests treballadors faran feines a la Via

Verda del Baix Ebre. En concret, realitza-
ran tasques de manteniment i conserva-
ció de baranes, manteniment de túnels,
neteja de voreres, reparació del ferm,
conservació de vegetals autòctons i ne-
teja en general. Quatre contractats més
es destinaran a Xerta, Aldover, Benifa-
llet i Tivenys, per desenvolupar-hi feines
com a peons de manteniment, conserva-
ció i millora dels municipis. C.B.

Quatre anys després de la fallida
de la secció de crèdit, la titular
del jutjat d'instrucció número 1
de Tortosa té el cas de la fallida
de la Cooperativa de l'Aldea en
la fase final d'instrucció, i ha de-
cidit obrir procediment abreujat,
demanant a les parts que es po-
sicionin en la causa. En una in-
terlocutòria del 23 d'octubre, la
jutgessa concreta les imputa-
cions a un total de 17 persones i
l'entitat Bankia per set delictes

diferents. Només una persona,
l'exgerent Daniel Ferré, està im-
putat com a suposat autor dels
set delictes: societari, falsedat do-
cumental, insolvència punible,
alçament de béns, simulació de
contracte, cobrament indegut de
subvencions, i apropiació inde-
guda. 
La jutgessa decideix, així, conti-
nuar les diligències prèvies com
a procediment abreujat i demana
a la fiscalia i a les acusacions que
sol·liciten l'obertura de judici
oral, tot formulant escrit d'acusa-
ció o el sobreseïment de la causa
o, excepcionalment, la pràctica

de diligències complementàries.
Sobre un possible delicte socie-
tari, la jutgessa imputa l'exgerent
i també a Mercè Benito, respon-
sable de la comptabilitat de la co-
operativa com a autors. També
com a cooperadors necessaris o
autors materials, queden impu-
tats l'expresident de la coopera-
tiva, José Fernando Falcó; el
secretari, José Benito Montoliu; i
el tresorer, Juan Gilabert Escu-
rriola. La jutgessa considera que
els responsables de la comptabi-
litat de la cooperativa eren Ferré
i Mercè Benito, i els fa responsa-
bles de les irregularitats detecta-

des en els comptes, després eren
aprovats pel Consell Rector. En
la interlocutòria, destaca que a la
documentació constaven cobra-
ments pendents a finals d'any
amb diferents societats mercan-
tils i que, a principis d'any, es
feien assentaments de cobra-
ments per "aparentar normali-
tat". A més, recorda que falten
albarans de mercaderies i de do-
cuments de pagament d'aques-
tes empreses, que neguen
l'existència de cobraments pen-
dents. Aquestes irregularitats,
segons la jutgessa, "alteren la
imatge de l'empresa i incre-

menta el volum de vendes real".
La jutgessa també imputa per un
delicte de falsedat documental a
l'exgerent; així com a sis empre-
saris proveïdors: Josu Serna,
David i Xavier Casas, Francisco
Javier García Vivo, Maria Teresa
Melquiades, i Juan Antonio Rius.
La jutgessa detalla que es va al-
terar la partida de l'immobilitzat
amb factures falses amb deter-
minades empreses amb qui l'ex-
gerent s'enviava correus amb
instruccions de com emetre-les i
com fer els cobraments. Segons
els Mossos, es van defraudar els
460.971 euros. 

Quatre anys després, a punt per a judici
L’ALDEA

La jutgessa tanca la instrucció del cas de la cooperativa
de l’Aldea amb la imputació de Bankia i de 17 persones 

En la seua interlocutòria, es demana a les parts que
es posicionen sobre l’obertura del judici oral

Gustau Moreno / ACN
L’ALDEA
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El quart tinent d’alcalde d’Am-
posta, Ramon Bel, va confirmar
que la nova zona d’oci nocturn
no s’instal·larà al complex Futuro
Ciudad, sinó que l’Ajuntament
buscarà un emplaçament alter-
natiu als afores de la capital del
Montsià. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Bel va assenyalar
que caldrà fer modificacions en
el pla d’ordenació urbana muni-
cipal (POUM), ja que l’anterior
govern CiU va decidir no autorit-
zar nous locals al nucli urbà
d’Amposta quan es va decidir
traslladar l’oci nocturn al polígon
de Tosses. El regidor de Joventut,
Festes i Mitjans de Comunicació
va recordar que Amposta va ser
un referent en l’oci nocturn, però
que aquest trasllat al polígon no
va sortir bé. Bel va dir que cal fer
equilibris per intentar fer com-
patible l’oci nocturn amb el des-
cans dels veïns. Però va anunciar
que la intenció del govern muni-
cipal és afavorir la creació d’una
nova xarxa de locals. Durant la
campanya electoral, l’actual al-

calde, Adam Tomàs, va proposar
implantar l’oci nocturn d’Am-
posta a la vora del riu o al sector
de l’antic projecte del canal de
navegació Carles III. Però Tomàs
ja va afirmar que el trasllat de
l’oci nocturn també requeria un
acord de ciutat. En aquesta línia,
Bel va apuntar que descarten im-
plantar cap discoteca a Futuro
Ciudad. També va remarcar que
hi ha alguns promotors que
volen obrir nous locals, però en
altres punts d’Amposta. 

A
AMPOSTA

LA FIRA DE MOSTRES SERÀ GRATUÏTA
LA FIRA DE MOSTRES d’Amposta
serà gratuïta. Aquesta és la principal no-
vetat de la 55a edició del certamen firal
que se celebrarà del 5 al 8 de desembre.
La Fira de Mostres comptarà amb un cen-
tenar d'expositors, 40% dels quals nous,
repartits en un recinte firal interior de
5.000 metres quadrats i un d'exterior de
25.000. Quant a la gratuïtat de l’entrada,
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha re-

cordat que els republicans feia anys que
ho reclamaven des de l’oposició ja que
consideren que la recaptació “no és subs-
tancial” i “no hi ha necessitat de mante-
nir-la”. Una altra de les novetats és
l'horari, amb el tancament de la fira de
dos a quatre de la tarda. Aprofitant el fet
que la fira romandrà tancada als mig-
dies, el col·lectiu de cuina d’Amposta
prepararà menús especials de fira. C.B.

Amposta descarta traslladar l’oci
nocturn a Futuro Ciudad
El govern d’Esquerra Amposta buscarà un emplaçament

alternatiu als afores de la capital del Montsià
La intenció de l’Ajuntament és afavorir la creació d’una

nova xarxa de locals en altres punts del municipi

El PSC vol
reubicar el
centre de
rehabilitació

G.M.
AMPOSTA

El portaveu del PSC d’Am-
posta, Francesc Miró, ha pro-
posat que l’Ajuntament es
replantegi l’actual ubicació
del centre de rehabilitació de
l’Hospital Comarcal del
Montsià. Miró va recordar
que l’any 2010 el consistori
va formalitzar una opció de
compra o “pagament en di-
ferit” d’un local al carrer
Amèrica que va ser valorat
en 1,6 milions d’euros. El
portaveu socialista considera
que aquest preu és desmesu-
rat i que, com que encara es
deuen més de 600.000 euros,
l’Ajuntament encara és a
temps de replantejar la situa-
ció i buscar un local més
barat. De fet, Miró ha dema-
nat la realització d’un estudi
per decidir si és necessari ad-
quirir unes instal·lacions més
econòmiques i més ben si-
tuades. Així, es pregunta per
què l’Ajuntament, tot i el
canvi de govern, segueix
mantenint un lloguer que
costa més de 15.000 euros
mensuals. D’altra banda, el
socialista ha rebutjat la con-
tractació del nou coordina-
dor de l’àrea de Serveis al
Territori, i ha afirmat que el
govern d’Esquerra d’Am-
posta ha incrementat la par-
tida del pressupost destinat a
càrrecs electes i de con-
fiança. 

ECONOMIA

Gustau Moreno
AMPOSTA

Complex comercial en subhasta

El complex comercial Futuro
Ciudad es va inaugurar al
desembre del 2010 amb una
inversió inicial de 30 milions
d’euros, i un dels moments
més complicats de la seua tra-
jectòria va ser quan Carrefour
va decidir tancar el seu hiper-
mercat al maig del 2013, tot

acusant els promotors   d’ha-
ver incomplert els acords.
Durant la primavera de 2014,
les 28 finques de Futuro Ciu-
dad, es van sotmetre a sub-
hasta pública però finalment
no es van trobar uns altres
propietaris i va quedar en
mans del Banco Popular. 

Estat del complex comercial Futuro Ciudad Amposta. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.
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L’exalcalde d’Amposta i presi-
dent del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya (CSC), Manel
Ferré, ha negat que hagi treba-
llat com a metge a l’Hospital
Comarcal del Montsià sense
contracte durant 24 anys. Una
informació que publicava el di-
gital Aguaita.cat i que l’alcalde
d’Amposta i president del nou
consell d’Administració, el re-
publicà Adam Tomàs, va corro-
borar. Ferré va emetre un

comunicat explicant que entre
els anys 1991 i 2012 va tenir una
vinculació professional amb
l’Hospital i amb diferents mú-
tues mitjançant contractes de
prestació de servei. Des d’ales-
hores i fins aquest 2015 afirma
que va prestar els seus serveis
com a “treball voluntari sense
retribució”. Durant aquest perí-
ode la seva actuació professio-
nal hauria estat coberta per la
pòlissa de responsabilitat civil
professional. Ferré va detallar
que quan va iniciar la seva tasca
com a regidor de l’Ajuntament
d’Amposta va demanar una ex-

cedència forçosa a l’Hospital
Comarcal que se li va reconèi-
xer. Un cop finalitzada la seva
etapa al consistori va demanar
el reingrés a l’Hospital cosa que
afirma que se li va denegar “de
forma improcedent”. En un acte
de conciliació amb l’Hospital es
va reconèixer una nova exce-
dència forçosa, en aquest cas
motivada pel seu nomenament
com a president del CSC. Ara
està pendent de signar un nou
contracte de prestació de ser-
veis. En tot cas, lamenta “l’ús
partidista” que es fa de la seva
tasca professional.  

AMPOSTA 

La fins fa poc regidora de Sani-
tat, Serveis Socials i Participació
Ciutadana, Rosabel Recio, i nú-
mero quatre de la llista d'Esque-
rra d'Amposta (EA), va deixar
l'acta de regidora "per motius de
salut relacionats amb el cor". Se-
gons va explicar Recio, que era
portaveu del grup municipal
d'EA i militant d'Iniciativa per
Catalunya els Verds, fa unes set-
manes va haver d’agafar la baixa
per “problemes importants de
salut”. Després de tornar,
“veient que li era difícil compa-
ginar la seva vida laboral i fami-
liar, amb les tasques de
l'Ajuntament”, i per “donar
prioritat” al seu estat de salut per
poder millorar, va decidir realit-
zar formalment la seva renúncia,

per facilitar la gestió de l’àrea de
Sanitat, Serveis Socials i Partici-
pació Ciutadana. Recio va agrair
el suport que li va demostrar la
ciutadana a les passades elec-
cions municipals. L'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs, va
agrair la tasca de Recio i la seva
responsabilitat en vers el seu
compromís amb el projecte "re-
nunciant a l'acta de regidora
quan va veure que per motius
de salut no podria respondre a la
funció pública tal com voldria".
Tomàs també va avançar que l'e-
quip de govern treballaria per
presentar la nova distribució de
carteres al més aviat possible. 
Ara bé, la nova regidora de le-
quip de govern serà Júlia Bar-
berà, número 12 de la llista
d'Esquerra d'Amposta a les mu-
nicipals del maig, que ja va ser
regidora d'ERC en l'anterior
mandat municipal.   

Cinta Bonet
AMPOSTA

Rosabel Recio renuncia
a l’acta de regidora

L’exalcalde d’Amposta, Manel Ferré, en una imatge d’arxiu. // FOTO: M.V.

Manel Ferré nega que hagi treballat a
l’Hospital Comarcal sense contracte

POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

L’exregidora d’Amposta, Rosabel Recio. // FOTO: M.V.

POLÍTICA
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458 DONACIONS DE SANG 
SANT CARLES DE LA RÀPITA va
aconseguir fins a 458 donacions de sang
en la 4a Marató de Donació de Sang que
es va celebrar el 7 de novembre durant
12 hores, tot coincidint amb la Diada del
Llagostí. A més, enguany les escoles del
municipi es van sumar a la iniciativa. De
fet, van ser fins a 523 les persones que
es van acostar per donar sang, però 65

no ho van poder fer per diferents mo-
tius. La coordinadora del Banc de Sang i
Teixits del Camp de Tarragona i les Te-
rres de l’Ebre, Núria Vilanova, va desta-
car el fet que 97 donants participessin
per primer cop.  També va insistir en la
necessitat que la gent doni sang abans
de les properes festes de Nadal, quan les
reserves acostumen a baixar. C.B.

L'Ajuntament d'Alcanar exigirà
per la via judicial als responsa-
bles municipals, tècnics i polítics,
que, l'any 2003, van autoritzar el
projecte il·legal de 32 habitatges
executat per la promotora Turov.
En concret, els demanarà que as-
sumeixin patrimonialment res-
ponsabilitats, després de la
primera sentència que obliga el
consistori a indemnitzar la pro-
motora amb 1,07 milions per vuit
apartaments que s'han d'ende-
rrocar. Així, el govern d’Alfons
Montserrat (ERC) ha encarregat
a la secretaria municipal que
incoï un expedient per determi-
nar els responsables contra els
quals es dirigirà una acció de re-
petició davant del jutjat conten-
ciós administratiu. Després que
la responsabilitat penal pel cas
prescrivís fa dos anys, el consis-
tori vol recuperar part o tot el
cost de les indemnitzacions.
L'alcalde canareu ja va alertar
del considerable cop que pot su-
posar la sentència d'indemnitza-
ció del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya (TSJC) per
a les arques municipals i la capa-
citat d'acció del govern durant
els pròxims anys. Montserrat re-
corda que es tracta d'una situació
"heretada" de governs munici-
pals anteriors, en la qual, remar-
quen, no van intervenir i, fins i
tot, van intentar evitar que obtin-
gués la cèdula d'habitabilitat, així
com les connexions als serveis
bàsics. De fet, el projecte va rebre
la llicència urbanística quan ocu-
pava l'alcaldia el socialista Ricard

Bort. L'arquitecte municipal de
l'època, Pep Selgar, va emetre un
informe favorable.
El cas Turov va arribar als tribu-
nals arran la denúncia d'una
veïna del complex, situat a la ur-
banització de Serramar, a Alca-
nar Platja. Segons va constatar el
jutjat contenciós número 2 de Ta-
rragona, el consistori va autorit-
zar Turov a construir un complex
de 32 apartaments en un espai
qualificat com a ciutat jardí on,
segons la planificació urbanística

vigent, només s'admetien nou
xalets unifamiliars aïllats. Per
aquest motiu, el mateix jutjat va
acabar declarant nul·la la llicèn-
cia l'any 2006 i, a principis de
2013, instava l'Ajuntament a exe-
cutar la restauració de la legalitat
urbanística enderrocant de
forma efectiva els habitatges. 

Exigiran compensacions als 
responsables del cas Turov

L’Ajuntament ha de pagar més d’un milió
per vuit pisos que encara són de la promotora

El govern vol determinar qui són els tècnics
i polítics que van autoritzar l’operació el 2003

Moisès vol
diversificar la
indústria i
més turisme

G.M.
LA SÉNIA

El nou alcalde de la Sénia,
Joan Moisès, ha constatat la
inèrcia positiva en l’econo-
mia de la Sénia, amb la recu-
peració del sector del moble
però també amb una certa
diversificació industrial. A
més, durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, va detallar les
accions de l’Ajuntament per
atraure noves empreses a la
Sénia, amb l’objectiu de ge-
nerar més ocupació i seguir
reduint la taxa d’atur. De fet,
va afegir-hi que continuen
treballant amb el sector per
millorar la seua competitivi-
tat i que els fabricants de la
Sénia estiguen preparats
per treballar amb Ikea i en la
construcció del BCN World,
però també en altres oportu-
nitats de negoci que puguen
sorgir. Però l’Ajuntament
també vol apostar per l’agri-
cultura i pel turisme, i és per
això que l’alcalde de la Sénia
i altres alcaldes nous de la
zona del Parc Natural dels
Ports han decidit impulsar
un front per aprofitar millor
el massís. Segons Moisès,
més enllà de potenciar el tu-
risme rural, també cal traure
més suc a qüestions com la
ramaderia, la gestió forestal
o els bolets, perquè les
35.000 hectàrees del Parc
Natural siguen un motor
econòmic per a la zona. 

ALCANAR

Gustau Moreno / ACN
ALCANAR 

Una imatge del complex residencial construït per Turov, a la urbanització de Serramar. / Foto: ACN.

ECONOMIA 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Un total de 343 veïns d’Ullde-
cona han emès el seu vot en el
procés participatiu d’elaboració
dels pressupostos municipals.
L’opció més votada s’endú més
del 33% del total. Es tracta de la
proposta per a l’arranjament de
voreres i supressió de barreres
arquitectòniques, tant al nucli
d’Ulldecona com als barris. Tot
seguit, amb 60 vots se situa l’a-
dequació del pavelló multiusos
com a centre cívic amb un 17%
dels vots, i també la urbanització
del Passeig de la Via, amb un
10% dels vots. L’Ajuntament
d’Ulldecona destinarà una par-
tida de 100.000 euros del pressu-
post per al 2016 a tirar endavant
l’opció més votada, per a l’arran-
jament de voreres i la supressió
de barreres arquitectòniques.
El govern municipal ha valorat
molt positivament tant la parti-
cipació com les aportacions re-
budes, que permetran també fer
una diagnosi de les qüestions
que més preocupen als veïns i
veïnes del municipi. Segons l’al-
caldessa, Núria Ventura, en el
moment de posada en marxa de
la consulta, “l’elecció final d’una
opció és només una de les me-
sures previstes en tot el procés

participatiu d’elaboració dels
pressupostos, que esperem des-
plegar en la seva totalitat durant
el 2016». Així, a partir del de
maig o juny del proper exercici,
es farà una assemblea informa-
tiva per explicar com s’elabora
un pressupost municipal, què
s’hi contempla i l’estat d’execu-
ció dels comptes en aquelles
dates. Posteriorment, en diverses
sessions de treballs obertes a to-
thom, els participants hauran
d’elaborar una llista de propos-
tes i fer una primera selecció per
deixar-ne 10. Com a pas final,
aquestes propostes s’enviaran
de nou amb una butlleta casa
per casa, com aquest any, per tal
que tothom pugui triar la que
consideri més oportuna. La que
tingui més vots serà la que s’in-
corporarà als pressupostos.
Aquesta no és la primera vegada
que Ulldecona posa en marxa
un procés participatiu per elabo-
rar els pressupostos. Al 2008 es
va iniciar també una consulta al
respecte, però hi van participar
poques persones. A més, en
aquella ocasió la consulta era a
efecte simplement consultiu.
L’Ajuntament d’Ulldecona ha
agraït als participants que hagin
volgut implicar-se en el procés i
donar la seua opinió sobre les
principals necessitats d’inversió
a Ulldecona i als barris.  

G.M.
ULLDECONA

Els veïns prioritzen
arranjar les voreres
i suprimir barreres
arquitectòniques

t Una imatge d’arxiu del viver d’empreses de la Galera. // FOTO: MONTSIÀ.CAT

Objectiu: dinamitzar el viver d’empreses

L’atenció a les persones i les po-
lítiques de promoció econòmica
centraran les polítiques del Con-
sell Comarcal del Montsià en
aquest mandat. Així ho va expli-
car a Canal 21 Ebre la presidenta
de l’ens, Carme Navarro (ERC),
qui també va destacar que es vol
potenciar el programa Montsià
Actiu, amb la revisió de les línies
d’actuació per ajustar-les millor
a les necessitats dels municipis
de la comarca i també a les de-
mandes de les empreses i de la
ciutadania. En la mateixa línia, la

presidenta del Consell Comarcal
del Montsià va afirmar que cal
rellançar el projecte del viver
d’empreses de la Galera. Segons
Navarro, durant el mandat ante-
rior el govern de CiU i del PP al
Montsià no va creure prou en el
viver de la Galera, i ara cal dina-
mitzar aquest equipament, que
actualment només està ocupat
per tres empreses. Així, va expli-
car que una de les primeres me-
sures que han aplicat ha estat
aprovar unes bonificacions per
incentivar el lloguer de les ins-
tal·lacions.
Durant la campanya de les elec-
cions municipals, la gestió del
viver d’empreses va ser motiu

de polèmica entre l’alcalde i can-
didat de CiU, Ramon Muñoz, i
l’exalcaldessa i candidata d’ERC,
Ester Martí. De fet, Muñoz va
admetre que el viver està infrau-
tilitzat per la crisi econòmica;
però va recordar que l’anterior
govern d’ERC i el PSC Consell
Comarcal del Montsià va pagar
8.000 euros a l’institut Nóos per
un informe de viabilitat de
només dos fulls.  Per la seua
banda, Martí havia criticat la
falta de manteniment en el ma-
teix viver d’empreses i en altres
equipaments impulsats durant
el seu mandat, com ara la llar
d’infants, la llar de jubilats o la
reforma del casal municipal. 

Gustau Moreno
LA GALERA

ULLDECONA
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

POBLET FA VISITA D’OBRES
EL PRESIDENT de la Diputació de Ta-
rragona, Josep Poblet, va visitar diver-
sos pobles de la Terra Alta per conèixer
de primera mà algunes de les actuacions
que l’ens supramunicipal hi ha realitzat.
La seva primera parada va ser a Corbera
d’Ebre. Poblet va visitar l’església del
Poble Vell i el nou enrajolat que s’hi ha
posat finançat per la Diputació de Tarra-
gona. Poblet va afirmar que la millora

de l’enrajolat era un dels propòsits que
s’havia proposat l’ens per tal que l’edi-
fici disposi d’unes condicions òptimes
per a la seva utilització. Poblet també va
visitar les escoles velles i el centre de dia
d’Horta de Sant Joan i, finalment, el cen-
tre cultural i recreatiu Sant Isidre de
Batea, conegut com “La Germandat”, on
s’ha realitzat una obra integral de mi-
llora i manteniment de l’edifici. C.B.

En un parell de mesos l’antiga
estació de tren de Bot oferirà un
servei de bar-cafeteria a tots
aquells que passin per la via
verda. I ho farà dalt d’un antic
ferrobus. Josep Maria Escoda,
gerent de l’empresa Iber Natural
Project i membre de l’Associació
per a la Preservació del Patri-
moni Ferroviari de Móra la
Nova, ha adquirit en subhasta
tres ferrobusos dièsel VT2.09
construïts als anys seixanta,
semblants als que un dia van re-
córrer de la línia de la Vall de
Zafán. Als anys setanta els ferro-
busos van anar desapareixent de
la circulació però aquests tres fe-
rrobusos encara van presentar
servei transportant els treballa-
dors durant la construcció de la
línia d’Alta Velocitat Madrid-Lle-
vant. Des d’aleshores estaven en
un magatzem i Escoda va veure
una ocasió històrica quan Adif
els va posar a subhasta. 
Un d’aquests ferrobusos s’ha
instal·lat a la Via Verda a tocar de

l’estació de Bot. El projecte con-
sisteix en condicionar l’interior
de la màquina i convertir-la en
un bar-cafeteria.
Des del 2013, l’estació i els seus
set edificis són propietat de l’A-
juntament. El consistori vol re-
habilitar els antics edificis i
destinar-los a equipaments i ser-
veis de la via verda. De fet, l’al-
calde de Bot, Lluís Agut, va

explicar que sobre la taula hi ha
un projecte d’1 milió d’euros de
la Diputació de Tarragona. Però
davant les dificultats econòmi-
ques per tirar endavant el pro-
jecte s’ha vist amb molt bons ulls
l’arribada del ferrobus. 
La idea és mantenir l’aspecte
original del ferrobus a fora, pin-
tant-lo. A dins es mantindrà la
cabina del conductor, es retira-

ran seients destinats a passatge
i s’ocuparà segons les necessi-
tats. La previsió és que es pugui
posar en servei a principis de
2016. 

FERROCARRIL

L’estació de Bot obrirà un
bar-cafeteria en un ferrobus 
La màquina mantindrà  el seu aspecte

original a fora i es reconvertirà el seu interior
La previsió és que el servei pels usuaris de la

via verda es posi en marxa a l’inici del 2016 

HISTÒRIA

El 15 de novembre de 1938
acabava la Batalla de l’Ebre
amb un cruel combat a la Fa-
tarella. Coincidint amb
aquesta efemèride,  l’asso-
ciació de recuperació de la
memòria històrica Lo Riu va
fer una recreació de la vida
dels soldats a les trinxeres i
una visita guiada a la línia
fortificada. Segons estudis
de la Universitat de Barce-
lona, aproximadament un
miler de soldats republicans
van morir a la zona entre la
matina del 14 i el 15 de no-
vembre de 1938. Un dels
membres de l’Associació Lo
Riu, Joan Sambró, va expli-
car que tot i que al setembre
de 1938 es van retirar de
forma oficial les brigades in-

ternacionals que combatien
a la Batalla de l’Ebre, sí que
van continuar lluitant de
manera extraoficial aquells
soldats que no van poder
tornar als seus països per al-
tres conflictes com els ale-
manys o els italians. En
aquest sentit, Sambró va re-
cordar que l’any 2012 es va
recuperar de les trinxeres les
restes d’un soldat que po-
dria ser internacional, el
qual es coneix com Charlie,
però que són molts els morts
que encara queden per re-
cuperar. L’alcalde de la Fata-
rella, Francisco Blanch, va
remarcar la importància de
recuperar la Memòria Histò-
rica i també de fer-ho amb
actes com el del passat diu-
menge 15 de novembre, que
atrauen turisme fins al mu-
nicipi i permet donar a co-
nèixer la gastronomia i els
actius del poble. C.B

La Fatarella
recrea la vida
dels soldats a les
trinxeres

Cinta Bonet 
BOT

El ferrobus a la seva arribada a l’antiga estació de Bot. // FOTO: ALBERT PASCUAL.

Són molts els
soldats morts que
encara queden per
recuperar de les
fosses comunes 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Canvien d’ubicació l’institut escola

R
RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

MIRAVET RECICLA MÉS
AL 2014, a les Terres de l’Ebre es van
generar 82.237 tones de residus, un
3’13% menys que l’any anterior. Cada ha-
bitant va produir 1,29 quilos per dia, una
mica menys que l'any anterior, en què la
xifra va ser d'1,31. Per comarques, on es
generen més residus és el Baix Ebre, amb
1,40 quilos per habitant i dia i, on menys,
la Terra Alta, que es queda en 0,85. La re-
collida selectiva neta a l’Ebre correspon al

35,02% del total, per sobre de la mitjana
catalana de 31,24%. La Terra Alta és on hi
ha més recollida selectiva, amb un
45,97%, i el Baix Ebre, amb un 32,30% on
n'hi ha menys, però totes les comarques
ebrenques superen la mitjana de Cata-
lunya. Per darrere de Miravet, el municipi
amb un índex més alt de recollida selec-
tiva amb un 69’18%, hi ha Prat de Comte,
Batea, Rasquera i l'Ametlla de Mar. C.B.

El jutge de Gandesa ha arxivat
provisionalment el cas de la fuita
de partícules radioactives de la
central nuclear d'Ascó. Una fuita
que va produir al novembre de
2007 però que no va ser comuni-
cada fins l'abril de 2008. La inter-
locutòria argumenta que, tot i
l'existència d'informes contra-
dictoris al respecte, no queda
provat que l'emissió tingués
efectes perjudicials sobre les
persones, béns i el medi am-
bient. En les diligències prèvies
van ser imputats l'exdirector de
la central d'Ascó, Rafael Gasca;
l'excap de vigilància radiològica
de la central, Francisco Gonzlez;
el cap d'explotació, Jordi Sabar-
tés; així com els inspectors resi-
dents del Consell de Seguretat
Nuclear (CSN), Manuel Oliva i
Antonio García. En la interlocu-
tòria emesa el passat 21 d'octu-
bre, el jutge de Gandesa no
considera que l'alliberament

d'almenys un miler de partícules
sigui constitutiva dels delictes
ecològics, d'emissió de radia-
cions ionitzats i contra la segure-
tat del treball. Uns arguments
que defensaven tant Fiscalia de
Medi Ambient de Tarragona,
com les acusacions de Greenpe-
ace, Ecologistes en Acció i Aus-
banc. Les tres entitats han

presentat ja recurs de reforma
davant el jutjat de Gandesa i no
descarten  recórrer en apel·lació
davant l'Audiència Provincial de
Tarragona. 
Els fets van tenir lloc el 26 de no-
vembre de 2007, quan finalitzava
el procés de recàrrega de la uni-
tat 1 d'Ascó. Seguint instruc-
cions verbals, un treballador va

buidar el contingut de l'aspira-
dor que s'utilitzava en el procés
a la piscina de combustible. La
totalitat o una part del material
contaminat va caure per la rei-
xeta d'aspiració del circuit de
ventilació passant al circuit de la
central i alliberant les partícules
radioactives a l'exterior a través
de la xemeneia. 

Arxiven el cas de la fuita de partícules
radioactives de la nuclear d’Ascó

ENERGIA

El jutge argumenta que no queda provat
que l’emissió tingués efectes perjudicials

La fuita es va produir al novembre de 2007
i no es va comunicar fins l’abril del 2008

La central nuclear d’Ascó. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Cinta Bonet
ASCÓ

Pradell de la Teixeta s'ha ad-
herit a l'Associació de Muni-
cipis Eòlics de Catalunya
(AMEC). Una entitat consti-
tuïda l'any 2014 que pretén
representar i defensar els in-
teressos d'aquells municipis
amb parcs eòlics. Pradell,
que en té dos –el més antic
dels quals del 1997–, se
suma així a la Granadella i
Tarrés, La Torre de l'Espa-
nyol i Gandesa. Segons l’al-
caldessa de Pradell, Mar
Amorós, l’adhesió a l'AMEC
"permetrà unir esforços i
tenir una major capacitat
per defensar els interessos
municipals per a tractar els
problemes i externalitats
que generen els parcs eò-
lics”. Per a l'alcaldessa, entre
les qüestions a tractar pel fet
de tenir parc eòlics no hi ha
només el paisatge, "que s’ha
vist modificat", va dir, “sinó
per les contraprestacions
que es reben, i que no es
veuen reflectides a la factura
d’electricitat dels veïns ni en
els pressupostos munici-
pals. Pradell de la Teixeta
acull des l’any 1997 el parc
eòlic del Trucafort, i des del
2001 el parc eòlic Mas de la
Potra, dos parcs eòlics ins-
tal·lats en un moment inci-
pient de l’energia eòlica a
Catalunya i, per tant, "de
desconeixement i de falta de
normativa adequada per
afrontar aquell repte”, asse-
gura l’alcaldessa. És per això
que actualment Pradell és
un dels tres municipis de
Catalunya que menys in-
gressa per cada megawatt
de potència instal·lada, se-
gons estableix l’estudi realit-
zat pel geògraf de la
Universitat Rovira i Virgili,
Sergi Saladié, d'Impacte eco-
nòmic de les centrals eòliques
en els pressupostos municipals
a Catalunya, realitzat a qua-
ranta municipis eòlics de
Catalunya. C.B.

ENERGIA

Pradell de la
Teixeta ja és
oficialment
municipi eòlic

MÓRA LA NOVA

L'Ajuntament de Móra la Nova
ha iniciat la modificació urba-
nística de 9.000 metres quadrats
situats entre el polígon dels Au-
bals i la zona del Comellar per
poder construir el nou institut
escola. Actualment, aquests ter-
renys estan qualificats com a
zona verda i es reconvertiran en
zona d'equipaments. Amb
aquest pas, el consistori des-
carta així la ubicació proposada
per l'anterior govern municipal

de CiU, prop de la C-12 i del
Mas de la Coixa. 
En aquest sentit, el portaveu de
CiU i exalcalde de Móra la
Nova, Ferran Bladé, va acusar
l’equip de govern del republicà
Francesc Xavier Moliné de voler
canviar algunes coses amb mol-
tes presses i de manera ab-
surda, per marcar perfil propi.
En concret, Bladé va criticar que
una de les primeres mesures
del nou govern haja estat can-
viar l’emplaçament del futur
institut escola. L’exalcalde va
dir que ara caldrà una requali-
ficació urbanística d’una zona

verda, i va advertir que l’institut
escola seguirà estant al costat
d’una carretera, a més d’un po-
lígon industrial i d’una zona re-
sidencial. A més, Bladé va afegir
que ara faran falta diversos in-
formes de la comissió d’Urba-
nisme i un dictamen del mateix
conseller, cosa que suposarà
una tramitació molt llarga. Amb
tot, l’exalcalde va dir que en
principi no perilla la partida de
200.000 euros que havia reser-
vat la Generalitat, i més tenint
en compte que tot fa preveure
una pròrroga del pressupost del
govern català.

En canvi, l’actual alcalde de
Móra la Nova va remarcar que
"els terrenys actuals tampoc
convencien a la comunitat edu-
cativa ja que estan situats en
desnivell i prop d'un petit bar-
ranc". Ara bé, Moliné va assen-
yalar que la nova ubicació de
l'institut escola 3 d'Abril, pro-
posada per l'Ajuntament, està
en una zona tranquil·la i prò-
xima a la llar d'infants. Un fet
que, per l'alcalde, "permetrà
agrupar els equipaments edu-
catius", i que ja ha rebut el vis-
tiplau del departament
d'Ensenyament. 

C.B. / G.M.
MÓRA LA NOVA
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

NEGACIÓ DE L’EVIDÈNCIA
EL JUDICI PEL CAS CASTOR conti-
nua a Vinaròs. El president de la conces-
sionària del magatzem, Recaredo del
Potro, va rebutjar tota relació entre les in-
jeccions de gas amb l’episodi sísmic viscut
enfront del Baix Maestrat i el Montsià. Del
Potro considera “una coincidència cu-
riosa” el que va passar, tot i els informes
oficials presentats.

Des de la Plataforma en Defensa de les Te-
rres del Sénia, que es concentra de ma-
nera regular davant el palau de justícia,
les escridassades cap al president d’Escal
UGS que sortia somrient no es van fer es-
perar. La plataforma considera que, a més
d’enganyar la ciutadania, també els ha
generat un gran problema.
La justícia donarà i traurà raons.   A.P.

Polèmica oberta entre l’Ajunta-
ment de Benicarló i el Bisbat de
Tortosa a compte de la titularitat
patrimonial del campanar de l’es-
glésia de Sant Bartomeu. L’alcal-
dessa de la ciutat, Xaro Miralles, ha
anunciat que acudirà als tribunals
per reclamar allò que és del poble
després que el Bisbat de Tortosa
haja inscrit el campanar a favor seu,
amb un certificat cadastral en què
la torre apareix unida a l’església de
Sant Bartomeu.
Actualment, campanar i església
estan separats físicament, tot i que
fins als anys 90 hi havia un quiosc
que els unia, en cap cas les claus les
custodia el capellà.
Tot i l’intent d’arribar a un acord, el
Bisbat ha desestimat la correcció de
l’error en el certificat cadastral, i per
això Miralles, que compta amb el
suport de la junta de portaveus, ha
anunciat que l’Ajuntament portarà
el cas al jutjat. Des del número 10
de Ferreres Bretó s’ha recordat que
l'obligació del consistori és vetllar
pel patrimoni de tots els benicar-
landos, i que es disposa de tota la

documentació que acredita que el
campanar és de titularitat munici-
pal. De fet, el consistori paga totes
les despeses de llum i l’assegu-
rança de l’edifici, a banda del cost
per canviar el mecanisme dels tocs
de campana. A més, l’Ajuntament
fins i tot té un projecte de 175.000
euros per reformar el campanar.
Tot i això, el Bisbat de Tortosa con-

sidera que la torre forma part “in-
separable” de l’església des de
temps immemorials, tal com s’a-
firma en una carta datada el passat
19 d’octubre. Es dóna la circums-
tància que la carta està signada pel
vicari general del Bisbat José Luis
Arín, fill de Benicarló. En un comu-
nicat emés pel Bisbat es defensava
que el campanar “és una propietat

a favor de la parròquia”. Arín
també manifestava la seua sor-
presa davant la notícia, tot assegu-
rant que espera tenir comunicació
directa amb l’Ajuntament per con-
versar i arribar a un acord “públic i
amistós” per seguir amb la bona
entesa que hi ha hagut fins ara per
a l’ús del campanar.

Ajuntament i Bisbat, enfrontats per la
titularitat del campanar de Benicarló
L’església inscriu el campanar a favor seu, amb un

certificat cadastral en què la torre apareix unida al temple
Benicarló assegura que la torre és de propietat municipal

i compta amb un fons per a la seua restauració

BENICARLÓ

Albert Pascual
BENICARLÓ El campanar,

una qüestió
d’identitat

El campanar de Benicarló sem-
pre ha estat una construcció cu-
riosa. Primer per ser una obra
no acabada de manera que
l’esvelta torre octogonal queda
tallada just dalt d’on sonen les
campanes, i sense templet. El
més paregut podria ser la torre
de l’església d’Alcalà de Xivert
o el Fadrí de Castelló.
De tota la vida es coneix que el
campanar és propietat de l’A-
juntament i fins ara ningú pa-
reix haver-ho posat en dubte.
Resulta irònic que un benicar-
lando com el vicari general José
Luis Arín siga qui signe la pro-
pietat de l’església de la torre. 
Al tancament d’edició del Cop
d’Ull, la visita del bisbe Enrique
Benavent a Benicarló ha acabat
amb una salutació de cortesia
entre el cap de l’església i la
corporació municipal. Amb qui
parlarà pròximament l’alcal-
dessa Xaro Miralles serà amb el
vicari José Luis Arín. Des de l’a-
juntament s’ha reiterat la titu-
laritat municipal del campanar
que compta amb el suport de
molta gent que ha sigut mem-
bre en altres mandats, fins i tot
durant el franquisme.
Humor no en falta. El guió és
digne del millor sainet típica-
ment valencià, o per fer-ho més
cadufero, d’una loa de Sant
Antoni. A unes setmanes vista
d’esta festa tant religiosa com
popular i estimada entre la ciu-
tadania, veurem quins són els
records dels llauradors d’una
ciudad con acento religioso al
seu bisbe. 

L’alcaldessa Xaro Miralles i el campanar de Benicarló. / Foto: MILLARS (VIQUIPÈDIA).
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Les Terres de l'Ebre i els seus artistes seran els
protagonistes de l'espectacle de la 65a Nit de
Santa Llúcia, que enguany té com a director
artístic al coreògraf tortosí  Roberto Oliván. La
cerimònia se celebrarà aquest 11 de desembre
al pavelló firal de Remolins, a Tortosa, i ha estat
dissenyada per artistes ebrencs. Oliván va ex-
plicar que l'espectacle està inspirat en les Te-
rres de l’Ebre, i que mostrarà la força de la
tradició a través de la poesia, la música i el ball,
i al mateix temps la contemporaneïtat d’artis-
tes locals, a través també d’aquests llenguat-
ges. El coreògraf tortosí, Premi Nacional de
Cultura, va dir que “tenim l'oportunitat de
mostrar les Terres de l'Ebre, sovint un territori
aïllat, amb l'actuació conjunta d'artistes com
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries; el
Jove Cor Flumine, Albert Roig, Riu en So, Ce-
cília Aymí, Carme Balagué i Lo Planter, i la
Banda Municipal de Tortosa”. Segons Olivan,
també hi haurà unes jotes tortosines “dife-
rents”. Anirem enllaçant els premis entre re-
presentacions intercalades. M'agrada l'esperit
molt seriós i digne d'un esdeveniment així,
però el toc també una mica gamberret que
tenim a les Terres de l'Ebre. Hi haurà joc i una
mica d'humor passant per totes les vessants
artístiques amb vídeo, poesia, dansa i circ”, va
dir Olivan. Júlia Bertran serà la presentadora
de la gala de la Festa de les Lletres Catalanes. 

D’altra banda, l'il·lustrador Ignasi Blanch va
explicar que la imatge de la Nit “inclou el riu
perquè som ebrencs, el noi amb barca que
baixa pel riu també és un record per a Ge-
rard Vergés i la flor de tarongina forma part
de la cultura ebrenca”. La tipografia de la
imatge promocional ha estat feta a mà pel
jove Jan Barceló.
La Nit de Santa Llúcia es va instaurar el 1951,
i Òmnium Cultural se’n fa càrrec des del
1961, l’any de fundació de l’entitat. La vet-
llada se celebra de manera itinerant en un
municipi de Catalunya i és retransmesa en
directe per TV3. “Lo riu és vida però també
literatura. No es pot comprendre un país
sense haver-ne llegit la seva literatura, com
diu Amadeu Cuito, i les Terres de l'Ebre, el
nord del nostre sud, té una galàxia d'autors
que gairebé constitueixen una marca amb
molta força”, va afirmar el president d'Òm-
nium, Quim Torra. 
La presentació de l’acte va fer-se el passat 18
de novembre a Barcelona. Així, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va destacar els actes pre-
vis, “actes que han de servir per revifar la
cultura al voltant de la Nit de Santa Llúcia,
com la presentació de l'obra poètica com-
plerta de Gerard Vergés, un dels autors més
prolífics del nostre país”. Bel també va re-
marcar la “sensibilitat per incorporar a la
gala una mostra representativa de les Terres
de l'Ebre”, tant en l'espectacle com en la
imatge de la Nit.
Per la seua banda, Josep Lluch, director d'E-

dicions Proa, va repassar les obres presenta-
des enguany als diversos premis. 25 originals
al 56è Premi Sant Jordi de novel·la, 48 origi-
nals al18è Premi Mercè Rodoreda de contes
i narracions i 53 originals  al 57è Premi Car-
les Riba de poesia. També Albert Pèlach, di-
rector del Grup Enciclopèdia Catalana, va
explicar la presentació de 19 originals al 53è
Premi Josep M Folch i Torres de novel·les per
a nois i noies i de 20 per al 42è Premi Joa-
quim Ruyra de narrativa juvenil. A més, es
lliuraran el Premi Òmnium de comunicació
i el Premi Internacional Joan B. Cendrós. Fi-
nalment, Ignasi Roda, president de l'Agru-
pació Dramàtica de Barcelona, va destacar la
presentació de 43 originals al II Premi Fre-
deric Roda de Teatre, a més de remarcar l'ob-
jectiu d'aconseguir que l'obra premiada
sigui estrenada l'any vinent. 
El 18è Premi Mercè Rodoreda de contes i na-
rracions està dotat per 6.000 euros en con-
cepte d'avançament de drets d'autor. El 57è
Premi Carles Riba de poesia té una dotació
de 3.000 euros. El 56è Premi Sant Jordi de
novel·la està dotat per 60.000 euros. El 2on
Premi Frederic Roda de Teatre està dotat
amb 20.000 euros. El 53è Premi Josep Maria
Folch i Torres de novel·les per a nois i noies
convocat per La Galera amb una dotació de
7.000 euros en concepte d'avançament de
drets d'autor. Finalment, el 62è Premi Joa-
quim Ruyra de narrativa juvenil està dotat
amb una 9.000 euros en concepte d'avança-
ment de drets d'autor. 

El coreògraf tortosí Roberto Oliván dirigeix la cerimònia de la 65a Nit de Santa Llúcia, que
ha estat dissenyada per artistes ebrencs. La gala se celebra a Tortosa i serà retransmesa per TV3

CULTURA

C
UN NOU LLIBRE DE MOREIRA

Una nit molt ebrenca
GRAN FESTA DE LES LLETRES CATALANES

‘QUAN EL PARE NO TÉ PA’ és el
nou llibre al voltant de l’obra del folklo-
rista tortosí Joan Moreira. Si a l’abril del
2012 va aparèixer el llibre ‘Del bon humor
tortosí’, que va publicar Onada Edicions,
aquest mes de desembre apareix aquesta
obra que ha estat editada per l’Antena
Cultural Tortosa de la URV, a càrrec dels
estudiosos Joan Vidal i Albert Aragonès.
En el llibre ‘Quan el pare no té pa’, els au-

tors han fet un anàlisi lingüístic, musical i
etnològic de les cançons i tocades popu-
lars recollides per Moreira l’any 1908. Per
tant, es considera el cançoner més antic
de les Terres de l’Ebre. El llibre es presen-
tarà el proper dijous, 3 de desembre, a
partir de les set del vespre, a l’Aula
Magna del campus ebrenc de la URV, uni-
versitat que des del desembre del 2014
custodia el fons de Moreira. G.M.

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

SI EXISTEIX una indústria edi-
torial,  o si tenim consciència
que existeix, és gràcies a que pe-
riòdicament ens topem amb el
mur de les seves lamentacions, i
desconeixem si saben que el
que és realment lamentable és
que només als que som consu-
midors del seu producte ens in-
teressen les dades demolidores
que publiquen sobre les pèr-
dues que acumulen, la davallada
del nombre de lectors, el viatge
en paracaigudes que experi-
menten les vendes i el naufragi
al qual els aboca la pirateria des
de l’aparició del llibre electrònic.

ALGUNES EDITORIALS s’han
dedicat al mercat del llibre digi-
tal, tot i que representa un per-
centatge ínfim en els seus
comptes d’explotació. El pro-
ducte cultural en format digital
no es compra, no s’adquireix, es
descarrega gratis i el consumi-
dor no guarda el més mínim re-
mordiment. No tenim solucions
al problema, només escoltar
propostes i valoracions que ocu-
pen tot l’espectre d’apocalíptic a
integrat. El que sí podem valorar
en aquestes línies és la visió que
ha tingut més d’un editor de
tractar el llibre més enllà del
contingut i donar-li una dimen-
sió d’objecte. Això, que sembla
d’entrada una entrega sense re-
serves a la superficialitat, es tra-
dueix en un nou nivell de
producció artística, o si més no,
artesanal. 

QUAN L’EDITOR és alguna
cosa més que reproductor i pro-
cura cuidar la impressió, la com-
posició del text, i tracta l’obra
amb afecte perquè sigui agrada-
ble també visualment al destina-
tari, està afegint art a l’art, i
difícilment amb això hi pot com-
petir un arxiu de word. 

El llibre 
artesanal

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS

Gustau Moreno
TORTOSA

La Festa de les Lletres Catalanes es va presentar a Barcelona. / Foto: ÒMNIUM.
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100 anys de l’Anita
EXPOSICIÓ

Aquest 2015 fa cent anys de l'avarament del
vapor Anita, la darrera embarcació d'aquest
tipus que va circular aigües amunt i avall de l'E-
bre, i que una riuada va enfonsar l'any 1937.
Aquesta embarcació ha esdevingut una icona
contemporània gairebé "mítica", que es va cons-
truir als tallers Sales de Tortosa. L'efemèride ha
estat aprofitada per l'Arxiu Comarcal del Baix
Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre, i els ser-
veis territorials de Cultura per difondre tota la
informació coneguda de la història d'aquest vai-
xell i també d'una època on la indústria naviliera
i els ports fluvials es reivindicaven. Es fa a través
d’una exposició itinerant que van inaugurar el 27
de novembre al Palau Oliver de Boteller de Tor-

tosa. L’exposició vol oferir una visió conjunta i
actualitzada del que es coneix i del que va repre-
sentar el vapor en seu moment i alhora incideix
en un dels aspectes més identitaris de les Terres
de l’Ebre: la navegabilitat fluvial.
El director de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Al-
bert Curto, ha explicat que l’exposició està for-
mada per fotografies procedents de fons públics
i també privats, majoritàriament inèdites, i per
una maqueta de dos metres. A més, s’hi exposen
objectes i documents originals. Per la seua part,
l’antropòloga del Museu de les Terres de l’Ebre,
Carme Queralt, ha destacat el lligam de l’Anita
amb el sector industrial i la seva evolució a prin-
cipis del segle XX. El primer vapor que va nave-
gar pel riu, “Ebro”. ho va fer el 1855. Des
d’aleshores i fins al 1937 van navegar per l’Ebre
26 vapors. L’exposició es pot veure al Palau Oli-
ver de Boteller de Tortosa fins al 26 de febrer. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

CULTURA  

JESÚS M. TIBAU
ESCRIPTOR

Exposició
sobre el pont
penjant 
Fins el 6 de gener, una expo-
sició del Museu de les Terres
de l’Ebre mostra el poder ico-
nogràfic del pont penjant
d’Amposta. El Museu ha vol-
gut sumar-se d’aquesta ma-
nera als actes del centenari
per la col·locació de la pri-
mera pedra del pont.  C.B.

AMPOSTA

FA UNS DIES, en motiu de
l’Any Manuel Pérez Bonfill,
l’amic Emigdi Subirats em
convidà a participar a una
lectura de textos seus al
Forn de la Canonja. L’acte
fou molt emotiu, tot i l’ab-
sència de l’homenatjat per
motius de salut o, precisa-
ment, per això. Antics alum-
nes i companys del vell
professor desfilaren amb
paraules plenes d’estima i
de record. Jo, en certa ma-
nera, desentonava a l’acte,
perquè no el vaig tindre de
professor. 

COM A TORTOSÍ adoptiu
des dels anys vuitanta, i per
molt que m’estimi i em senti
integrat en aquesta ciutat,
hi ha una mena de sensa-
cions que ja em serà impos-
sible compartir. Els anys de
la infantesa i d’institut for-
gen uns lligams profunds,
uns records i emocions que

esdevenen perpètues i,
també, mitificades, afortu-
nadament.

NO, JO NO VAIG TENIR a
Manuel Pérez Bonfill de
professor i, de fet, ja l’he co-
negut de vell, però tot i així
em sento també una mica
alumne seu, perquè tots
som alumnes i mestres els
uns dels altres. De Pérez
Bonfill he après la seva mi-
rada, uns ulls plens de pi-
cardia, d’intel·ligència, de
bon humor i, en resum, de
l’alegria de viure que es res-
pira quan llegeixes els seus
textos o quan hi compartei-
xes tertúlia.

PERÒ, DE MESTRE (l’ofici
que possiblement més res-
pecte i admiració em des-
perta), mai no s’ho deixa de
ser del tot. Fa uns anys em
convidà a casa seva perquè
em volia donar una cosa. Em

rebé amb el seu bon humor
i senzillesa habitual. M’en-
senyà la seva antiga mà-
quina d’escriure i m’oferí
un regal. Tots dos compar-
tim la passió pels contes i
per això posà a les meves
mans el recull ‘Dues cartes’,
del polonès Slawomir Mro-
zek, que conservo com un
tresor. El llibre és una bona
lliçó de literatura, i l’exem-
ple de Manolo també, que
em va subratllar una pa-
raula que procuro tenir en
compte: autoexigència.

NO, JO NO VAIG TENIR a
Manuel Pérez Bonfill de
professor, almenys acadèmi-
cament. O sí?

FA UNS ANYS vaig escollir
un fragment del recull de
contes ‘Abusos del ritual’
com a cita inicial d’un dels
meus llibres, perquè crec
que resumeix la seva filoso-

fia de viure, que compar-
teixo, especialment a partir
de certa edat, quan t’adones
de les coses que tenen veri-
table importància.

“CAVIL·LO QUE, amb el pas
dels anys de la meva exis-
tència, el temps és una di-
mensió que assoleix la seva
plenitud en el sentiment”.

DURANT aquest any, l’esti-
mat Manolo rebrà molts ho-
menatges, tots merescuts,
però no hem d’oblidar que
la millor forma d’homenat-
jar-lo és donant suport als
mestres actuals, proporcio-
nant-los recursos, donant-
los suport en la decisiva
tasca de dotar d’humanitat
el món que vindrà; com feia
Manuel Pérez Bonfill (en
dono fe, perquè conec molts
dels seus alumnes). 

Manuel Pérez Bonfill

Una imatge de l’exposició. / Foto: M.V.
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CULTURA 

VICENT SANZ
ESCRIPTOR

HI HA una desafortunada
expressió del llenguatge po-
lític català per fer referència
a la resta d’Espanya consis-
tent a situar la frontera terri-
torial del Principat a l’Ebre i
dir: “Més enllà de l’Ebre…”
i llavors criticar, atacar o
simplement parlar d’Es-
panya i el centralisme bor-
bònic que la governa. O
potser seria millor dir el cen-
tralisme borbònic que pateix
Espanya. Però no: el discurs
que empra l’expressió “més
enllà de l’Ebre” tampoc no
distingeix gaire entre el que
és Espanya com a societat i
l’Estat que la identifica polí-
ticament. Potser perquè, al
capdavall, aquest discurs és
un contra-reflex d’aquell
centralisme borbònic estruc-
tural, inherent a l’existència
d’Espanya com a estat i com
a societat. Diguem que és
una manera vella, inexacta,
barceloninocèntrica, peixal-
covista, de parlar de Cata-
lunya i dels altres. Denota
una frontera mental comple-
tament imaginària. Hi ha te-
rritoris del Principat més
ençà de l’Ebre: la riba dreta
de la Ribera d’Ebre, la Terra
Alta, la riba dreta del Baix
Ebre i el Montsià. Però això
no ha estat mai rellevant en
el discurs que comentem.
L’Ebre pareix una frontera
natural més real que l’admi-
nistrativa per als ignorants i
interessats, les dues virtuts o
defectes alhora, a mantenir
aquest discurs caducat. Un
discurs de paradigma espan-
yol, involuntàriament o no.

M’AGRADARIA saber quin
va ser l’origen de l’expres-
sió. De fet, si en algun mo-
ment l’Ebre va ser
efectivament aquesta fron-
tera va ser del 25 de juliol al
16 de novembre de 1938, en
què ve tenir lloc l’anome-
nada Batalla de l’Ebre, el
principal episodi bèl·lic de la

Guerra Civil Espanyola, que
va decantar definitivament
la balança del cantó de la in-
surrecció franquista. Ho re-
cordàvem el passat 24
d’octubre a Amposta durant
les X Jornades de les Lletres
Ebrenques assistint a la re-
presentació de ‘Vestigis’, l’a-
daptació teatral que Valer
Gisbert ha fet de ‘115 dies a
l’Ebre’, d’Assumpta Monte-
llà, un llibre de testimonis
de la memòria col·lectiva en
què l’enfrontament armat i
l’accident geogràfic del riu
remeten a l’escenari central
de dilucidació d’un dels
nucs històrics que més mal
fan de desnugar encara avui.
I fins i tot en aquell cas, amb
la Catalunya republicana aï-
llada de la resta del territori
lleial a les institucions de-
mocràtiques espanyoles,
l’expressió susdita resulta
inexacta, perquè des del 3 de
març d’aquell mateix any la
ciutat de Lleida ja havia pas-
sat a mans de l’exèrcit fran-
quista, entre altres territoris
ponentins. Però és una pos-
sibilitat plausible.

DONCS AVUI aquesta ex-
pressió i el discurs al qual
pertany són a punt de des-
aparèixer definitivament.
Com a conseqüència dels re-
sultats de les eleccions cata-
lanes del passat 27 de
setembre, el 26 d’octubre va
ser elegida presidenta del
Parlament de Catalunya
Carme Forcadell, filla de
Xerta, poble de la riba dreta
de l’Ebre. Des del moment
mateix del seu discurs d’in-
vestidura, pel que va dir i
per les decisions que de ma-
nera imminent prendrà el
Parlament aquesta setmana
vinent, queda clar que ens
trobem davant una disjun-
tiva històrica que marcarà el
futur de Catalunya i d’Es-
panya. És clar que les alar-
mes espanyoles han saltat

totes alhora i el president
del govern central s’ha posat
a parlar amb uns i altres que
puguen arrimar-li el muscle
a la seua peanya.  Diu que ho
té tot a punt per invalidar la
decisió del Parlament per
iniciar el procés d’indepen-
dència. Una gran negociació,
aquesta de Mariano Rajoy,
per mirar d’arribar al 20 de
desembre amb possibilitats
de revalidar democràtica-
ment la preeminència del PP
en el panorama polític es-
panyol. Tot el que siga per
continuar a cavall, que és
d’això que es tracta, al cap-
davall. Pel que portem vist
en els darrers quatre anys,
com més ferma s’ha mostrat
la posició del govern espan-
yol respecte de les reivindi-
cacions polítiques de
Catalunya, més gran és l’a-
bisme que s’ha obert entre la
societat catalana i Espanya.

AIXÍ LES COSES, són temps
complicats per a les rela-
cions entre el País Valencià i
Catalunya pels canvis polí-
tics profunds que hi ha
hagut aquest mateix 2015.
Estem en una situació enca-
llada, en què tot està per fer.
I la societat de les comar-
ques nord-valencianes se
situa entre la indiferència
menfotista, recalcitrant o no,
i l’expectació de qui es pensa
mirar els bous de la barrera.
Entre els primers símptomes
de descompressió, de reno-
vació, del canvi polític que
van suposar les eleccions
municipals i autonòmiques
del 24 de maig i la perplexi-
tat encara no acabada de
pair d’haver liquidat la vi-
gència del desastre polític
valencià dels darrers temps.
Segurament, mentre no re-
viscole una televisió pròpia,
perviurà aquesta sensació.
Només pel fet que la infor-
mació de masses que arriba
a la ciutadania valenciana ve

filtrada de Madrid. Els mit-
jans de comunicació d’àmbit
valencià i difusió diguem-ne
convencional segueixen
aquest patró amb els ulls
tancats i anar fent. Si capgi-
ràvem l’expressió, podríem
dir que el Parlament de Ca-
talunya és a punt d’anar
“més enllà de l’Ebre”, aquest
Rubicó sense punt de retorn,
més enllà del qual els fets no
faran sinó precipitar-se.
“Més enllà de l’Ebre”, de
tota manera, també hi ha
una continuïtat lingüística i
cultural que els actors afec-
tats no haurien d’ignorar de-
liberadament. Prou que s’hi
esmerça la caverna político-
mediàtica espanyola a es-
quarterar-la amb les seues
canonades matamosques.

COM DEIA el clàssic, la sort
ha estat llançada. I si vénen
garrotades no serà cap nove-
tat. La novetat, si arriba, serà
la llibertat. Si fóssem als pri-
mers anys vuitanta, hauríem
pogut dir que aquests da-
rrers dies s’ha sentit remor
de sabres, només que els sa-
bres, avui, són peces de
museu. Diu el ministre es-
panyol d’Interior que té
6.000 efectius policials es-
panyols a Catalunya, pel que
puga ser. Oportunament, el
seu partit ja va fer canviar la
llei per, arribat el cas, manar
també sobre la policia cata-
lana. No es pot dir que la
intel·ligència democràtica
els guie ni a ell ni a altres
bocamolls. La incapacitat
dels polítics espanyols per
resoldre el problema que
s’han creat supera totes les
expectatives. També hi ha la
dita castellana aquella tan
socorreguda: “Ladran, luego
cabalgamos”. 

‘Més enllà de l’Ebre’

L’art rupestre,
més a prop
gràcies a e-Art 
El Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre Abrics de l’Er-
mita ha presentat el projecte
e-Art, realitat augmentada i
Art Rupestre. Es tracta d’una
aplicació que identifica imat-
ges a temps real a partir de
patrons predefinits amb foto-
grafies i models 3D.   S.A.

ULLDECONA
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US RECOMANEM
IV FIRA DE NADAL DE TIVISSA
5 i 6 de desembre

Espectacle

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

Un cap de setmana en què els carrers i places del nucli antic
s'ompliran d'expositors i mostraran la realitat cultural i social
del poble amb una gran varietat de producte local, gastrono-
mia, artesania, comerç i altres activitats com degustacions de
vi, exposicions, animacions, tallers, demostracions, tomb amb
cavalls, atraccions per als més petits i altres actuacions per
amenitzar la fira.

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

Musical 'Somriures i
llàgrimes, Cia M&M

Espectacle

Sant Carles de la Ràpita
'I per què no?', del Mag Pota
Diumenge, 13 de desembre

19 hores

Centre Cultural 'El Maset'

5 euros

Exposicions

Uneix la màgia, el teatre i la improvisació per  crear il·lusió, riures i sorpresa.
El públic serà el gran protagonista, ja que en aquest espectacle s’aconse-
gueix una proximitat molt íntima que farà que s’ho passin d’allò més bé i
s’hi sentin molt còmodes.

Tortosa
Cicle de concerts 'L'hivern
musical'
El violí, amb Albert
Rodríguez
Dijous, 3 de desembre
Hora: 20h.
Lloc: Conservatori de Música

Tortosa
'Lo Misteri de Nadal', amb
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries
25 de desembre
Hora: 20h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Caseres
'Lo Misteri de Nadal', amb
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries
27 de desembre
Hora: 19h.
Lloc: Casal Municipal

Exposició

La Ràpita
13es Jornades
Gastronòmiques del Llagostí
Fins el 8 de desembre
Lloc: restaurants col·laboradors

Alcanar
XXII Jornades
Gastronòmiques de la
Clementina
Fins el 20 de desembre
Lloc: restaurants col·laboradors

Menjar i veure

Fires i festes

Tortosa
8a Fira de Nadal de Tortosa
Del 4 al 6 de desembre
Lloc: nucli antic

Tortosa
5a Exposició Internacional
d'Avicultura Terres de l'Ebre
Del 4 al 6 de desembre
Lloc: pavelló firal

Amposta
55a Fira de Mostres
Del 5 al 8 de desembre
Lloc: recinte firal

Ulldecona
Festa Olea Europea
Dissabte, 5 de desembre
Lloc: Oliveres mil·lenàries de
l'Arion

Dissabte, 5 de

desembre

Versió sincera i emocionant  del
musical dirigit a un públic fami-
liar de totes les edats que fa som-
riure els més petits.

Hora: 18 h.
Lloc: Teatre Orfeó Montsià

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

En família

Tortosa
Pista de gel a Tortosa
Del 4 de desembre al 6 de gener
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Preu: 6 euros (amb vals de des-
compte a les botigues associades) 

Tortosa
'Terra Baixa' amb Lluís
Homar
Divendres, 18 de desembre
Hora: 22 h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Móra d’Ebre
Espectacle de titelles
'Valentina'
Dimarts, 22 de desembre
Hora: 18:30 h.
Lloc: Teatre La Llanterna

Tortosa
Espectacle infantil
'Històries de Tumbumktú'
Diumenge, 27 de desembre
Hora: 12 h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Llibres

L’Ampolla
Presentació del llibre
'Històries de mar (...)'
d'Ignasi Revés
Dissabte, 19 de desembre
Hora: 19:30h.
Lloc: Biblioteca Municipal

Tortosa
65a Nit de Santa Llúcia.
La festa de les lletres catalanes
Divendres, 11 de desembre
Hora: 20h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Més informació: 
www.omnium.cat/nit-de-santa-
llucia#1
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“Es diu en la tra-
dició que els
morts sortien del
cementiri i ana-
ven a totes les
cases. Per això al
Halloween la gent es disfressa de
bruixes i gent morta.”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA JAUME II: CASTANYADA vs. HALLOWEEN

L’ESCOLA JAUME II  del Perelló pro-
tagonitza en aquesta ocasió l’espai Pe-
tits Artistes del Cop d’Ull. Els alumnes de
sisè van oferir un interessant debat
sobre les tradicions pròpies i importades
per a Tots Sants: La Castanyada i Hallo-
ween. El versus podria ser reiteratiu de
cara a les pròximes festes de Nadal; els
regals els porta el Pare Noel, els Reis d’O-

rient o millor encara, tots dos?
Un altre dels grans què de la visita fou
el panellet estrella dels xiquets. La tra-
dició s’imposa i
domina el de
pinyons seguit
del de xoco-
lata i coco.

“Àngela Múria
“El meu dibuix és una castanyera, a més un
home tota la nit tocava les campanes i per
alimentar-se i mantenir-se despert tota la
nit menjava castanyes que són un fruit sec
molt energètic!”

“A mi una de les
coses que més
m’agraden de la
castanyada són
els menjars com
els moniatos, les

castanyes, els panellets i les cara-
basses!”

2 PINZELLADES

Ionela Madalina

Mar Figueres

“Conta la lle-
genda que un
cop l’any un
home toca el
campanar durant
tota la nit i els
morts visiten els vius.”

“A mi m’agrada
més la castan-
yada però he di-
buixat un
concurs entre la
castanyera i una

bruixa a veure qui reparteix més
castanyes o caramels. Al final la
bruixa fa trampes.”

Laura Figueres

Júlia Tort

“A mi m’agrada
la Castanyada i
l’ambient que hi
ha al voltant d’a-
questa festa amb
la gent anant a
buscar castanyes i panellets.”

“A mi m’agrada
molt disfressar-
me, per això pre-
fereixo la festa de
Halloween i vaig
a les festes amb

els meus amics. Normalment em
disfresso de monstre. ”

Eric Borràs

Marcel Dàvila

“A mi m’agrada
el Halloween i en
el meu dibuix
apareixen uns
esperits que sur-
ten dels cementi-
ris per anar a les cases a espantar
les persones vives.”

“A mi m’agraden
les llegendes
com la de l’home
que feia moltes
coses mal fetes i
la bruixa li va

tirar una maledicció convertint el
seu cap en una carabassa.”

Júlia Feliu

Luis Nodelcu

“Jo vull que les
tradicions de tota
la vida durin en-
cara més. Per tant
prefereixo la
Castanyada al
Halloween.”

“Jo prefereixo les
vampiresses i les
carabasses, m’a-
grada molt Ha-
lloween perquè
sóc anglesa. Ara,

de dia celebro la castanyada i de nit
em disfresso.”

Carlos Espinosa

Àfrica Vela

“A mi també
m’agrada molt
més la Castan-
yada, especial-
ment quan la
celebrem a l’es-

cola i torrem castanyes al pati!”

Miquel Marsal
“El que més m’a-
grada de la Cas-
tanyada és poder
reunir-me amb
tots els amics i
menjar coses d’a-

questa època de l’any com les cas-
tanyes, moniatos i carabasses.”

Sergei Pascual

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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NOU CALENDARI DE CURSES
El RUNNING a les Terres de l’Ebre és
tot un èxit. Tant és així que el mateix dia
que acabava el Running Series Terres de
l’Ebre 2015, ja se sabia l’inici de les curses
previstes per a la sisena edició del calen-
dari que començarà el 14 de febrer, Sant
Valentí, amb la Cursa del Pont de Delte-
bre. Les onze proves tindran novetats. En-
tren els 10000 metres d’Ulldecona a canvi
de la cursa d’Horta de Sant Joan, més exi-

gent donat el terreny, i s’espera que a
l’Ampolla es pugui realitzar la cursa noc-
turna. Com a novetat des de l’organitza-
ció s’intentarà incorporar una cursa de
només 5 kilòmetres de cara a animar als
corredors amateurs a participar en aques-
tes proves tan de moda en els darrers
temps. Córrer a més de ser un esport
barat, és sa, i amb l’avantatge de poder-
lo practicar en qualsevol moment.  A.P.  

CURSA COSTERA DE L’AMPOLLA A L’AMETLLA

Tot i celebrar-se en un diumenge on
molta gent estava de cap de setmana
o visitant els cementiris per Tots Sants,
la segona edició del TrailMar entre
l’Ametlla de Mar, el Perelló i l’Ampo-
lla va ser tot un èxit de participació
amb més de 200 inscrits, molts d’ells
de fora de les Terres de l’Ebre que uti-
litzaren l’oferta combinada d’esport i
escapada turística de cap de setmana.
Els 16,5 kilòmetres es podien recórrer
en la modalitat trailrun, i també de
forma més tranquil·la caminant pels

senders costaners. Un cop arribats
tots els participants celebraren un
gran esmorzar. 
La classificació general absoluta va
quedar encapçalada per Mohamed
Jatari de l’Ampolla amb un temps
d’1:16:05, seguit de Vicent Garcia i Al-
bert Blanch. En categoria femenina la
guanyadora va ser la reusenca Núria
Gil. 
De cara a la tercera edició, l’organit-
zació mirarà de fer-ho avançar en el
calendari per no coincidir amb la cas-
tanyada en tant que així pensen que
poden atraure més participants lo-
cals.  

La Trailmar-GR92 arriba a casa
La cursa recorre la costa catalana de nord a sud

en les modalitats de trailrun i walking
El sender de 16 kilòmetres passava per alguns dels

entorns de costa ebrenca amb més encant

Albert Pascual
AMETLLA DE MAR

Per a molts xiquets va ser el seu inici en el rem // FOTO: CLUB REM TORTOSA

El Trailmar-GR92 va recòrrer part de la costa verge de les Terres de l’Ebre // FOTO: PAU BUERA

AGENDA
ESPORTIVA

Dissabte 5 desembre
Córrer 1000 Km en 15
dies per aconseguir el
somriure d’un nen
La Pobla de Massaluca

Diumenge 6 desembre
Caminada popular per la
serra de les Fites
La Pobla de Massaluca

Diumenge 13 desembre
12a Trobada cicloturista de
Jesús
Memorial Miquel Espinós
Jesús

Diumenge 20 desembre
5a Sant Silvestre
L’Aldea

Diumenge 27 desembre
Cursa dels Innocents
Deltebre

Dijous 31 desembre
I Cursa solidària Ciutat
d’Amposta Sant Silvestre
Amposta

REM

El passat dissabte 14 de novembre
es va disputar al riu Ebre a l’alçada
de la base nàutica de Campredó la
primera regata escolar del curs
2015 – 2016 a les Terres de l’Ebre.
En total van participar deu
col·legis i fins a un total de 50 xi-
quets en una emocionant jornada
d’esport on el temps va acompan-

yar i on les categories més joves
van mostrar-nos les seves millors
habilitats en una regata d’iniciació.
En l’acte van assistir, a més del
president del Club Rem Tortosa,
José María Chavarria, Cinta Es-
puny. La representat territorial de
l’esport a les Terres de l’Ebre va in-
formar de l’imminent inici de les
obres de la nova base i centre de
tecnificació per a la millora de la
pràctica i entrenament del rem al
riu Ebre.  

Inici de les regates escolars
Albert Pascual
TORTOSA
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El jove taekwondista de l’Aldea
Aleix Borràs va aconseguir la
medalla d’or en categoria pre-
cadet al Xè Open Nacional de
Taekwondo Ciutat de Benicàs-
sim a Castelló. En la mateixa
competició els ors ebrencs se’ls
van endur un bon grapat d’es-
portistes. També el van guanyar
Raquel Tirado, Rut Sanz, Josep
Gelabert, Ashley Bourreau i
Cheyenne Brito. Altres onze es-
portistes ebrencs van aconse-
guir medalla de plata i bronze
en cadascuna de les seves cate-
gories.  A.P.

Borràs, Tirado,
Sanz, Gelabert,
Bourreau i Brit,
or nacional a
Benicàssim

TAEKWONDO

Un altre títol per al Club Patí
l’Aldea. Aquesta vegada l’e-
quip del Baix Ebre s’ha empor-
tat la medalla de plata en show
petit de la copa de les nacions
disputada al Pavelló Nou Ba-
rris de Lleida.  El club aldeà va
presentar el sempre especta-
cular programa “Crash” on fi-
nalment va aconseguir 86,400
punts. Per davant es va posicio-
nar l’equip francès del Black
Rocks. El podi el va completar
l’equip espanyol del Juneda
amb l’actuació “Several of per-
fume smell”.  A.P.

El Club Patí
l’Aldea es penja
una nova medalla

PATÍ

40 infants
participen al
projecte FutbolNet

FUTBOLNET

Sant Carles de la Ràpita és un
dels municipis catalans que
participa en el programa Fut-
bolNet impulsat per la Fun-
dació FC Barcelona, amb el
suport de la Diputació de Ta-
rragona, i que té com a objec-
tiu utilitzar el futbol com a
eina per fomentar amb una
innovadora metodologia.
'FutbolNet' es basa en la me-
todologia Futbol3, una eina
d’intervenció social nova a
Catalunya que incideix en 5
valors (esforç, respecte, tre-
ball en equip, humilitat i am-
bició), marcats com a
essencials pel desenvolupa-
ment personal.  A.P.

UN ESPORT COL·LECTIU és
el principal punt a favor per a
un món encara desconegut
entre el gran públic, però que
a nivell universitari, a poc a poc
s’està estenent al nostre terri-
tori.
Los Taus d’Amposta han fet de
la necessitat virtud, i tot i no
participar enguany en compe-
tició oficinal per falta de juga-
dors segueixen jugant. “Hi ha
hagut una renovació de l’equip
amb gent jove que encara li
falta un any per jugar, ho apro-
fitem per preparar-los de cara
al futur equip”.
A banda, el rugbi és un esport
on “qualsevol persona inde-
pendentment de la seva condi-
ció física trobarà una posició
per jugar-hi, obri les portes a
tothom”.
I és que el rugbi és un esport
col·lectiu, “no pots destacar in-
dividualment si el conjunt de
l’equip no t’ajuda. Això genera
uns vincles dins i fora del
camp que fa que t’enganxis a
aquest esport”.
No només és anar a entrenar
un parell de dies a la setmana.
El rugbi és com un ritual on
després de la competició, juga-
dors i aficionats participen
d’un dels elements més dife-
renciadors d’aquest esport: El
tercer temps.

“És el moment on es fan els
amics després de cada partit. El
local invita al visitant, amics i fa-
miliars a fer un mos i xarrar en
un ambient més distès”. Aquest
element és exclusiu del rugbi i
curiosament fomenta la nostra
cultura mediterrànea de relació
més oberta amb les persones. 
Hores d’ara l’objectiu de
Los Taus és no parar de
crèixer.  A.P.

El rugbi és molt
solidari, mai
ningú te negarà
l’ajuda en cas
de necessitat ”

“

Germán Zubeldia
Pau Montañana

LOS TAUS D’AMPOSTA RUGBY TTEE

Al rugbi
tothom té un
lloc on jugar

1ENTREVISTA
El 8 de novembre a acabar la Lliga
Catalana de Motocròs infantil a
Amposta, la prova més important
de la temporada on van participar
fins a 73 pilots al circuit Oriola
Parc de la capital del Montsià.
Totes les categories excepte MX S-
18 en quatre temps van comptar
amb la participació d’esportistes
ebrencs tal com va recordar el
president del Motoclub Amposta,
Gaspar Sales.
Pel que fa a la classificació, Albert
Girona va ser el pilot més ràpid en
la categoria MX125 de dos temps
en endur-se les dues mànigues de
la jornada. Àlex Santín i Àlex
Gamboa van completar el podi.
Elisson Medeiros va guanyar les
dues curses a la categoria MX125

en quatre temps quedant per da-
vant de Marc Oliveras segon, i
Aleix Canals, tercer.
En fèmines, Mariona Valero va
guanyar la cursa, seguida de
Maria Maseras i Judith Carbonell.

Després de quatre curses cele-
brades a Castellolí, Martore-
lles i Olvan, la d’Amposta
tancava la temporada amb una
molt bona participació en totes
les proves del campionat. 

Albert Pascual
AMPOSTA

MOTOCRÒS

Finalitza el Campionat de
Catalunya de Motocròs infantil
La darrera prova es va celebrar al Circuit Oriola Parc d’Amposta

amb molt bona participació de motoristes

FOTO: FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

MILLA URBANA

Molta participació a la milla de Tortosa

Al voltant de 300 participants van
recórrer els 1609 metres de la clàs-
sica Milla Urbana de Tortosa.
La prova va estar organitzada pel
Club Atletisme Terres de l’Ebre
amb l’Ajuntament de Tortosa i el
Consell Esportiu del Baix Ebre.
Els guanyadors en categoria abso-
luta masculina van ser  Jesús Capa-
rrós de l’ATE (5’ 05’’), i en categoria
femenina Khadija Mendau del CE
Ascó (6' 45''). 

Albert Pascual
TORTOSA

Atletes a punt de començar la cursa // FOTO: Club ATE Tortosa 

CROS

Primer cros “Gran Premi Eduardo Fornós”

En total es van fer tretze curses en
diferents categories, des de patufets
fins a veterans en dos circuits de 500
i 1500 metres. En acabar-les,
Eduardo Fornós de 92 anys, per-
sona que dóna nom al cros, va en-
tregar en presència de les autoritats
els diferents premis que van ser per
a Dayana Alemany i Xavi Queral en
les categories més importants. 

Albert Pascual
TORTOSA

Sortida d’una de les curses // FOTO: CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
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HI HA BESADES per a
gairebé totes les emocions i
ocasions, com el bes de sa-
lutació a la galta, el bes ma-
ternal al front, el bes
afectuós als llavis, i aquells
que et fan perdre la noció
del temps, el bes apassio-
nat, també conegut com el
“bes francès”. 

ELS NEURÒLEGS han
comprovat que l'òrgan que
en resulta més afectat en
una besada apassionada és
el cervell. Quan els llavis es
toquen, si hi ha connexió
emocional i atracció física,
l'allau de processos bioquí-
mics que es desencadenen,
provoca tota una “revolució
interna” que ens pertorba.

ES PRODUEIX un aug-
ment en la secreció de do-
pamina, endorfines,
adrenalina i no-radrena-
lina, oxitocina i testoste-
rona. Aquesta tempesta
bioquímica agradable, fa
augmentar la despesa ener-
gètica del nostre cos, és a
dir, com més intensa i apas-
sionada sigui la besada més
calories es cremaran. 

AMB UN SOL bes no acon-
seguirem cremar les matei-
xes calories que si anem al
gimnàs o sortim a córrer
una estona. No obstant
això, un gest tan simple
com aquest també ens
ajuda a perdre pes.

EL DESIG de besar fins i
tot té un nom científic, file-
mamania. I com diu la lle-
tra de la cançó  “Los siete
crisantemos” del cantautor
Joaquin  Sabina: “el dolent
dels besos, és que creen ad-
dicció”.

S
S A L U T

L’ATENCIÓ AMBULATÒRIA 
ELS USUARUS de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC) valoren
amb un 8,30 l’atenció que reben en les
consultes d’atenció especialitzada am-
bulatòria. El grau de fidelització també
és elevat, i se situa en el 89,9%. Això
vol dir que de cada mil persones, 899
voldrien tornar a ser ateses en el cen-
tre. L’HTVC supera la mitjana dels cen-

tres de consultes externes de l’Institut
Català de la Salut, que obtenen una
nota de 7,83 i un 84,4% de fidelització.
L’hospital ebrenc també millora la mit-
jana de la resta de centres assistencials
de Catalunya, puntuats amb un 7,81 i
un 82,9%. L’exercici 2014 també recull
un augment de l’activitat quirúrgica
major a l’HTVC en un 26,4%. C.B.

Albert Gómez ha desente-
rrat el projecte del nou hos-
pital de les Terres de l’Ebre,
que havia de construir-se
entre Tortosa i Roquetes, al
pla parcial de la Farinera.
Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, el director te-
rritorial de Salut va explicar
que la Generalitat està tre-
ballant en la redacció d’un
pla de mobilitat per millorar
els accessos a l’actual Hospi-
tal de Tortosa Verge de la
Cinta. Però va deixar clar
que la seua aposta personal
és la recuperació del pro-
jecte del nou hospital de re-
ferència per al territori, amb
més tecnologia i amb una
millor ubicació. Gómez va
assenyalar que la muntanya
on hi ha l’hospital Verge de
la Cinta és una limitació, i
que la presència de muralles
és un altre condicionant im-
portant. De fet, el director de
Salut va fer una comparació
entre la situació de l’hospital
i la necessitat de fer gratuïta

l’autopista AP-7 mentre no
estiga feta l’autovia A-7. És a
dir, resoldre ara els proble-
mes d’accés però sense obli-
dar que el territori necessita
un altre hospital. Segons
Gómez, qui oblidés la cons-
trucció del nou hospital no
estaria defensant les Terres
de l’Ebre. De fet, sobre el fet
que el govern de CiU l’havia
deixat al calaix, el director
de Salut va argumentar que
els problemes pressuposta-
ris de la Generalitat van fre-
nar la construcció del nou
hospital, i va voler culpar el
govern espanyol de la situa-
ció. 
Tot i així, Gómez va deixar
clar que el pla de mobilitat
per millorar l’accés al Verge
de la Cinta tirarà endavant, i
que és un tema que s’està li-
derant directament des de la
Delegació del Govern a les
Terres de l’Ebre. 

Gómez aposta per construir el
nou hospital de Terres de l’Ebre

HOSPITAL

Afirma que la muntanya on hi ha l’HTVC és
una limitació i les muralles un condicionant

El director de Salut, Albert Gómez, desenterra
el projecte del pla parcial de la Farinera

Els terrenys on s’havia de construir el nou hospital.  // FOTO: M.V.

Gustau Moreno
TORTOSA

Toni Pons
FARMACÈUTIC I PROFESSOR

1RACÓ DE SALUT
Un bes
apassionat

Monclús l’acusa d’electoralisme

El republicà Josep Felip Mon-
clús va celebrar que el director
dels serveis territorials de Salut
afirmés que cal construir el nou
hospital de referència a  l’Ebre.
Però el portaveu d’Esquerra a
Tortosa va acusar Albert Gómez
de fer electoralisme, tenint en
compte que Salut no va in-

cloure en el pressupost del 2015
de la Generalitat els diners ne-
cessaris per començar a redac-
tar el projecte del nou hospital.
Segons Monclús, caldrien uns
12 milions per a la redacció del
projecte de l’hospital, que l’any
2010 es calculava que podria
costar uns 120 milions.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Líders en donació de teixit corneal
TRANSPLANTAMENTS

Des del passat mes de maig,
l'Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta ha posat en marxa
un programa d'extracció de
teixit corneal. En només sis
mesos, s'ha situat líder a la

demarcació de Tarragona en
la donació de còrnies i entre
els capdavanters de Cata-
lunya. Durant aquest 2015
s'han fet 18 donacions de 36
còrnies, una de les quals es
va fer al mes de febrer abans
d'implantar el programa. El
director del Banc de Sang i
Teixits del Camp de Tarra-

gona i Terres de l’Ebre, Enric
Contreras, va destacar que a
diferència d’altres teixits la
còrnia té una caducitat molt
curta i, en canvi, hi ha una
gran demanda. Així les coses,
Contreras va valorar molt po-
sitivament els resultats ob-
tinguts a l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta. A

més, l'Hospital de Tortosa és
pioner pel model implantat
on s'hi ha implicat el perso-
nal d'infermeria, que con-
tacta amb els familiars del
possible donant, un fet que
l’equip de transplantaments
del centre va remarcar com a
qüestió clau per a l’èxit acon-
seguit.  

C. Bonet
TORTOSA 
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Més de 250 veïns reclamen un
servei d’ambulàncies digne 

La Plataforma Salvem les Ambulàncies denuncia la
reducció d’alguns serveis assistencials a sis municipis 

AMBULÀNCIES

Exigeixen que se celebrin consultes als municipis
afectats per “preguntar si el poble hi està d’acord”

Entre 250 i 300 veïns de les Te-
rres de l’Ebre es van manifes-
tar al pont Lo Passador, entre
Sant Jaume d’Enveja i Delte-
bre, per reclamar un servei
digne d’ambulàncies a la zona.
La Plataforma Salvem les Am-
bulàncies denuncia la reducció
d’alguns serveis assistencials,
totalment o parcial, a Sant
Jaume d’Enveja, l’Ametlla de
Mar, Amposta, Móra d’Ebre,
Xerta i Batea. Els membres de
l’entitat van reclamar reunions
amb els responsables de Salut
al territori i exigeixen que se
celebrin consultes als munici-
pis afectats per “preguntar si el
poble hi està d’acord”. Un dels
membres de Salvem les ambu-
làncies, Artur Giménez, va dir
que el govern està aprovant
una “eutanàsia amagada”.  
Des de la Plataforma Salvem
les Ambulàncies de les Terres
de l’Ebre van assenyalar que a
les retallades actuals del servei
se sumen a les de ja fa temps,
quan es va retirar cobertura a
Batea i Xerta. Un altre dels
membres de la Plataforma,
Josep Vidiella, va advertir que
tot i que els ajuntaments estan
aprovant mocions de suport a
les seves reivindicacions no
deixaran de mobilitzar-se fins
que es restableixi totalment el
servei d’ambulàncies al terri-
tori.
Abans d’aquesta manifestació,
on també hi van participar al-
guns dels alcaldes de pobla-
cions afectades, la plataforma
ja havia recollit 10.000 firmes a
través de Change.org. Malgrat
tot, encara no han mantingut
una reunió amb els responsa-
bles de Salut de les Terres de
l’Ebre i la Generalitat de Cata-
lunya, tal com demanen. 

Traspàs de “línies roges”
Dies més tard, l’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, Joan Castor
Gonell, va afirmar que Salut
havia traspassat “línies roges”
amb el nou desplegament del
transport sanitari urgent a les
Terres de l’Ebre. Gonell va re-
cordar que Sant Jaume és un

dels pobles més afectats per les
retallades en les ambulàncies
nocturnes, ja que perd el servei
durant 12 hores. Així, va adver-
tir que això també afecta altres
nuclis com l’EMD dels Mun-
tells, la urbanització d’Eucalip-
tus i Poble Nou del Delta, que
també depèn de l’ambulància
nocturna d’Amposta que
també s’ha suprimit. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Gonell va recordar que fa més
de quatre anys que Sant Jaume
es va quedar sense l’atenció
continuada a les nits, i que el
compromís de Salut era man-
tenir l’ambulància nocturna.
Segons l’alcalde, sembla que
Salut ha oblidat el seu compro-
mís, i que vulga seguir reta-
llant als llocs en què ja va
retallar.
Per tant, Gonell va dir que
aquestes retallades del servei
afecten una zona important de
la comarca del Montsià. A més,
va recordar que l’ambulància
de Sant Jaume d’Enveja també
suplia les urgències que li co-
rresponien a la de Deltebre. En
aquest sentit, l’alcalde va re-
butjar l’argument de Salut que
l’ambulància de Deltebre és a
només tres minuts de Sant
Jaume d’Enveja, a través del
pont Lo Passador. Gonell va dir
que no es tracta d’una qüestió
de proximitat, sinó de falta de
servei. 
En aquesta línia, l’alcalde de
Sant Jaume d’Enveja va dir que
no cal esperar a que hi haja
una desgràcia per rectificar el
desplegament actual. Gonell
va reiterar el seu suport a la
plataforma Salvem les Ambu-
làncies a les Terres de l’Ebre, i
s’ha mostrat partidari del dià-
leg amb el govern català.  De
fet, va instar la Generalitat a
recuperar l’ambulància noc-
turna de Sant Jaume, a partir
de la bossa d’hores disponibles
que, segons Salut, té la nova
empresa adjudicatària per co-
rregir deficiències i els proble-
mes més greus en el servei.  

C. Bonet / G. Moreno
SANT JAUME D’ENVEJA

El Sistema d’Emergències Mè-
diques va posar en marxa di-
marts 17 de novembre un total
de 25 noves ambulàncies a les
Terres de l’Ebre. Les dotacions
han estat renovades en el marc
del desplegament del nou con-
curs de transport sanitari inte-
grat que al territori s’ha
adjudicat a la UTE Egara-La
Fuente. En concret, són 21 am-
bulàncies de Suport Vital Bàsic
integrades per dos tècnics d’e-
mergències sanitàries (TES),
tres de Suport Vital Avançat in-
tegrades per un TES, un infer-

mer i/o un metge i un Vehicle
d'Intervenció Ràpida (VIR) in-
tegrat per un metge i un TE,
que donaran servei a més de
200.000 ciutadans. Les noves
ambulàncies de les Terres de
l'Ebre incorporen millores en la
il·luminació, la climatització i la
comunicació, i s'ha actualitzat
tota l'electromedicina amb
grans novetats com el nou
equipament monitor, un car-
diocompressor, i un respirador
d'última generació. També
s'han ampliat els sistèmics que
milloren els trasllats pediàtrics.
Per als tècnics que les conduei-
xen, també hi ha millores amb
vehicles de canvi de marxes au-
tomàtic i un ordinador a bord

que incorpora un navegador
que busca la ruta més ràpida
en qualsevol via, independent-
ment del sentit de la marxa. El
coordinador territorial del SEM
a Terres de l'Ebre i Tarragona,
Alfonso López, va afirmar que
la diferència tecnològica amb
les antigues ambulàncies és
“enorme”. El nou contracte
manté el nombre de vehicles
que presten servei i també tots
els llocs de treball. S'augmenta
el nombre d'hores en un 5,29%
i es preveuen noves contracta-
cions de personal. En aquest
senti, López va rebutjar que el
canvis en alguns serveis noc-
turns suposin una pèrdua de la
assistència al territori.  

En marxa 25 noves ambulàncies

La manifestació es va realitzar al pont Lo Passador. / Foto: MANEL CAPELL.

Cinta Bonet
CAMPREDÓ

SALUT 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Les Terres de l’Ebre s’han sumat
al projecte pilot “Activa’t per la
salut mental” que s’ha posat en
marxa en 12 territoris de Cata-
lunya per millorar l’atenció a les
persones amb problemes de
salut mental greu i les seves fa-
mílies. La idea és que tant els
malalts com les famílies puguin
esdevenir agents actius en el seu
propi procés de recuperació i
millorar la seva qualitat de vida. 
El projecte té una durada de
tres anys i es desenvoluparà a
Amposta i a Tortosa a través de
l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de les Terres de
l’Ebre i la Fundació Pere Mata
Terres de l’Ebre. La directora
del projecte, Machús San Pío, va
explicar que el projecte sorgeix
de la necessitat d’alleugerir les
famílies de la sobrecarrega que
suposa cuidar un malalt mental.
Per aconseguir aquesta objectiu
s’han creat espais específics
d’orientació i assessorament en
temes relacionats amb la malal-
tia mental, s’han desenvolupat
eines per la gestió quotidiana
del trastorn mental, s’ha posat
en marxa un programa per a

l’apoderament i també s’han
establert grups de suport terri-
torials. San Pío ha explicat que
“la gran xarxa de serveis a Ca-
talunya és molt diferent a cada
territori, i cal consolidar la coor-
dinació entre els diferents ser-
veis existents per aconseguir un
model integral que atengui les
persones amb problemes de
salut mental i les famílies cap a
l’apoderament”. En aquesta
línia, San Pío va destacar que el
projecte Activa’t es du a terme
gràcies a les aliances entre els
proveïdors sanitaris, la regió sa-
nitària i les associacions a cada
un dels 12 territoris.
Per la seva part, el gerent de la
Fundació Pere Mata Terres de
l’Ebre, Enric Cardús, va explicar
que “els problemes de salut
mental necessiten també un
abordatge  social, no només sani-
tari. Si un pacient en procés de
recuperació no té feina, ni habi-
tatge, ni suport familiar es molt
probable que recaigui en la ma-
laltia. Una bona xarxa social i sa-
nitària afavorirà un ús més
racional dels recursos i reduirà
els ingressos aguts”.
Durant aquest trimestre es pre-
veu començar la selecció de
persones participants al pilot, i
començar els cursos psicoedu-

catius de cara a la primavera de
2016.
Els centres de salut mental
d’adults de la Regió Sanitària
Terres de l’Ebre van atendre un
total de 26.461 persones al 2014,
un 27% d’elles per un trastorn
mental greu. El projecte “Acti-

vat’t per la salut mental” s’em-
marca en el Pla Integral d’Aten-
ció a les persones amb trastorn
mental i addiccions promogut
per la Generalitat. La finalitat
última de l’“Activa’t per la salut
mental” és comprovar-ne l’efi-
càcia amb l’objectiu d’incorpo-

rar-lo a la xarxa pública d’aten-
ció catalana.  

El projecte “Activa’t per la salut mental” es va presentar als serveis territorials de Salut. // FOTO: M.V.

Les Terres de l’Ebre participen en una prova
pilot per millorar l’atenció a la salut mental

SALUT MENTAL

Cinta Bonet
TORTOSA

La idea és que tant els malalts com les famílies puguin
esdevenir agents actius en el seu procés de recuperació 

El projecte es desenvoluparà a través de l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals i la Fundació Pere Mata 

Nou tractament per al Parkinson 
El Servei de Neurologia de l’HTVC instaura el

tractament amb Duodopa per als malalts de Parkinson 
Fins ara, els pacients amb indicació per a aquest

tractament eren remesos a hospitals de Barcelona

SOLIDARITAT

El Servei de Neurologia de
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta ha instaurat el tractament
amb Duodopa. Es tracta d’un
medicament d’ús hospitalari
que està indicat en pacients
amb malaltia de Parkinson en
estat avançat, amb dificultats
motores greus, sempre que les
combinacions de medicaments
disponibles per via oral no

hagin proporcionat resultats sa-
tisfactoris. El Duodopa s’admi-
nistra per una sonda
directament a l’intestí, mitjan-
çant una bomba d’infusió, a tra-
vés d’una obertura a la pell o
estoma. Aquest tractament per-
met controlar les dificultats mo-
tores dels pacients amb
Parkinson, ja que disminueix els
períodes denominats off o apa-
gat, durant els quals la medica-
ció no fa l’efecte desitjat i
apareixen bruscament tots els
símptomes parkisionans que

són limitants per al pacient, i
augmenta els períodes on o
encès, en què aquests símpto-
mes es controlen i desaparei-
xen. Fins ara, els pacients amb
indicació per a aquest tracta-
ment eren remesos a unitats es-
pecífiques de trastorns del
moviment d’hospitals de Barce-
lona. Actualment, després d’un
període de formació de diversos
professionals mèdics, la tècnica
s’ha pogut aplicar amb èxit al
centre.  Així mateix, es compta
amb la col·laboració d’una infer-

mera externa que dóna suport al
pacient i la família durant tot
el procés. Tot això, segons ma-
nifesten els mateixos pacients,
ha comportat un millor control
de les fluctuacions pròpies de
la malaltia i un canvi notable
en la qualitat de vida pel fet de
no haver de desplaçar-se pe-
riòdicament a Barcelona.
L'HTVC és el primer centre de
la província de Tarragona amb
autonomia per a portar a
terme el procediment i els
controls posteriors. 

C.B.
TORTOSA 

SALUT 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El tractament permet
controlar les
dificultats motors
dels pacients 

L’HTVC és el primer
centre de la demarcació
en aplicar-lo
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ESTEM A PUNT  de finalitzar l’any i són
moltes les estadístiques que sorgeixen
per a veure com ha anat l’any, i entre
aquestes, les que fan posar la carn de ga-
llina són les dades que s’acumulen sobre
la violència masclista. Tot i que les insti-
tucions fan molts d’esforços en l'àmbit
econòmic i legislatiu, no hi ha setmana
que no es faci evident als mitjans de co-
municació la notícia de què algun home
ha assassinat a la seva parella, la seva
dona, la seva núvia... Moltes dones no se
n’adonen de com s’inicia la situació de
maltractament, ja que per norma general,
és una espiral ascendent en la qual els
comportaments agressius al principi són
subtils i la dona ho atribueix erròniament
a una mostra més d’amor, quan en reali-
tat són els primers senyals de què alguna
cosa no va bé.

PEL QUE FA  als agressors, podem obser-
var en ells una personalitat de tall agres-
siu i amb un perfil de persones de gran
dependència i amb característiques co-
muns com poden ser els cels, la insegu-

retat i una baixa autoestima, a més de ser
persones obsessives, egoistes, immadu-
res i molt manipuladores. 

ELS PRIMERS INDICIS de violència
masclista els podem trobar quan l’agres-
sor intenta aïllar a la víctima, impedint a
les dones que es relacionen amb cone-
guts, amics o inclús familiars. En aquests
casos es fan evidents els cels de l’agres-
sor i la necessitat que tenen de controlar
a l’altra persona.

EL CONTROL  exhaustiu per part de l’a-
gressor dels telèfons mòbils i les xarxes
socials de la possible víctima haurien de
posar-la en sobre avis, ja que són indica-
dors de què hi ha alguna cosa que no
funciona. A partir d’aquest control, el
comportament de l’agressor s’incre-
menta, passant a la ridiculització i molts
de cops fent sentir inferior i desqualifi-
cant a la víctima, arribant a ridiculitzar-
la. Ara l’agressor ja considera a la
víctima culpable de tot el que passa a la
relació i comencen les amenaces i la vio-

lència física. En definitiva, la temor.

HEM DE SABER  que la violència mas-
clista es produeix en cicles repetitius. Co-
mença en una acumulació de la tensió en
què l’agressor pot tenir canvis inusitats
de l’estat d’ànim en la que es presenta
violència verbal i en què la dona no com-
pren l’origen i inclús creu que ella és la
responsable, per a passar després ja a la
violència psicològica i física. Després de
l'acció violenta arriba el que s’anomena
la lluna de mel, en què el maltractador es
mostra amable i sol demanar perdó ju-
rant i perjurant que no passarà mai més
per, a poc a poc, tornar a començar amb
el cicle i una nova acumulació de tensió. 

DIT AIXÒ, cal tenir en compte que dins
d’una relació de parella, molts cops hi
han dificultats, i inclús dir que és bo que
hi siguin per a poder resoldre els conflic-
tes, però mai la forma de solucionar-les
és l’agressió psicològica, física o sexual,
animant des d’aquí a les víctimes a de-
nunciar aquestes situacions.

SALUT 

Violència masclista

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

L'Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa ha rebut un dels premis
Top 20 per la seva "Gestió Hospi-
talària Global". Organitzats per
l'empresa de serveis professio-
nals Iasist, el centre ha estat l'únic
de les Terres de l'Ebre i del Camp
de Tarragona reconegut en
aquesta convocatòria. Un total de
47 hospitals d'arreu de l'Estat es-

panyol han rebut algun dels 63
premis: en total, concorrien 155
centres. La categoria de "Gestió
Hospitalària Global" ha recone-
gut 27 centres "amb el millor
equilibri de resultats en totes les
àrees i processos clínics i en la
resta d’activitat introduint indi-
cadors d’eficiència juntament als
de qualitat i adequació.  C.B. 

L’HTVC rep un Top 20 per la
seva gestió hospitalària global

Premi al projecte Cuidadoras Crónicos
INFERMERIA

El projecte Cuidadoras Crónicos, un programa
de suport 2.0 per cuidadores de persones amb
problemes crònics de salut, que lidera el depar-
tament d’Infermeria de la URV al Campus Terres
de l’Ebre, ha estat premiat com a millor projecte
en la sisena Jornada Tècnica d’Innovacions Infer-
meres. La jornada es va celebrar l’11 de novem-
bre a Barcelona, amb el títol de ‘Transformant les
idees en accions’. S’hi van presentar un total de
32 projectes  i cinc projectes van ser seleccionats
pel comitè científic per participar en una taula
rodona. I d’aquests cinc, el de Cuidadoras Cró-
nicos va ser guardonat com a millor projecte.
“Per a nosaltres és un reconeixement important
de la feina que estem fent, i ens motiva a conti-

nuar”, ha manifestat Mar Lleixà, coordinadora
del projecte i professora d’Infermeria de la URV
al campus de l’Ebre, així com també membre del
grup de recerca d’infermeria avançada d’aquesta
universitat. El programa Cuidadoras Crónicos
forma part d’un projecte estatal que compta amb
el suport de l’Institut de Salut Carles III, el mi-
nisteri d’Economia i Competitivitat i el fons
Feder.  L’objectiu d’aquest lloc web és  ajudar a
les cuidadores de persones amb problemes crò-
nics de salut a adoptar estratègies d’autocura, re-
duir l’impacte que cuidar pot generar sobre la
salut  i augmentar coneixements. Formen part
Carme Ferré, Núria Albacar, Virtudes Rodero,
Montserrat García, Carmen Vives, Montserrat
Boqué, Teresa Salvadó, Montserrat Martí, Cinta
Espuny, Lluís Marqués, Teresa Lluch, Juan Fran-
cisco Roldán, Ramón Martínez, Maria Dolores
Saavedra, Trinidad Carrión i Rut Martí. 

G.M.
TORTOSA

L’entrega del premi als responsables del projecte. // FOTO: URV



36 // Desembre 2015 cop d’ull

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.
150.000 euros. � 650756727

Tortosa Remolins - campus
universitari. 46 m2,tres hab.
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 ¡, una
cuina, 2 banys, galeria, i 2
terrasses, 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. De particular a
particular. � 650 756 727

Amposta àtic de 80,79 m2 ,
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

Ofertes M'ofereixo per
treballar de cambrer, neteja,
rentaplats,  discapacitat del
44% dels  peus que no
impedeix el meu treball,
Amposta i comarca. 
� 650756727

Ofertes M’ofereixo per
treballar de cambrer amb
experiència, curset nivell 2
bar cafeteria. Amposta i
comarca � 650756727

Ofertes Pinto els bancs del
cementiri. � 650756727

Cotxes Nissan Navara, color
blau, any 2000,  rodes
recentment canviades, 5.000
euros. � 650756727

Cotxes Fiat PUNTO, 1.3
JTD, 3 PORTES, 2011.
76.000 Km Preu: 6.700 euros
Color blanc � 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 Es ven remolc per a
tràiler, 11 m llarg, 2,50 ample.
12.000 euros. � 650756727

Cotxes VW TOURAN 1.6
105CV 7Pl, 2014, 23.200
Km. Preu: 18.700 euros,
Color plata � 606 974 315

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 moble per al pa,
amb prestatgeries, 90 euros. 
� 650756727

Varis Recollint taps de plàstic.
� 650756727

Varis Roquetes. Venc llit
ortopèdic amb moviment dalt,
baix, peus i cap.  I grua
d’habitació. � 686137729

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

HORITZONTALS: 1. Per als adults,
qualsevol nano d’avui vestit d’aquella
manera que és que ho ensenyen tot /
2. Trobar la manera d’empescar-se
una cosa nova. Aquell vell alè que
empenyia en Salvador el xilè /3. Cap
de sèrie. Enganxa sense cola ni Ime-
dio. Ara, de la sèrie, el tercer / 4. Ja
que justifica els Puig, ho fa a l’antiga.
No arriba a fer pomes, només poms /
5. I aquestes tampoc són oculistes,
només terrissaires. Progenitora per-
què primer ha plorat / 6. Limiten la
societat. De la fulla retallada de ma-
nera que soni. Cal degollat / 7. Fa de
mal tallar perquè clava unes fueta-
des... Planta molt freqüent als carrers
d’Alacant / 8. Endormiscat, ensopit.
Java per menys de cinc / 9. Aquell eco
tan bonic del diapasó. El dia de la cos-
tellada dinarà després teu / 10. Ruï-
nós i desmanegat. Ja ens arriben
sense suc, però els el canviem igual-
ment / 11. Cardinal al seu lloc. Ajun-
tar dues cordes amb una altra feta de
pèl facial de cabra. Aquest no és el
mateix i també és a lloc, ves per on /
12. Manera de fer que comporta
força modèstia. Com que és un tra-
vesser del llagut no té gaire iniciativa
/13. Adobar d’aquella manera que
fan els espavilats. Vernís per un pela-
canyes.

VERTICALS: 1. Està en disposició.
Perfum que et transporta de dret a la
ciutat eterna / 2.En plena veda. L’u-
sen els fatxes per sentir-se mútua-
ment. Enmig de la sopa / 3.Tan vell
que pot viure sense ni tastar el per-
nil. D’adob no en té però de carnet sí
/ 4. Sempre es renta amb la porta
tancada i amb aigua molt calenta.
Banús amb pedigrí / 5. Companyia
de l’exèrcit en mans d’en Junqueras
i companyia. Obrir la casa pròpia als
refugiats del sud. El tirador / 6.Una
micona de res. Topares de mals
modes amb els intervinguts. Urpa
escapçada / 7. Argelaga en sa pre-
sència més felina. Sa germana és la
reina del mapa / 8. En altre temps,
quan les olimpíades duraven força
menys. Si tingués un cansalader al
costat encara seria millor / 9.Van
d’excursió al nord. Encara és més
necessari que jo mateix / 10. Deler
per ascendir (segurament cap al
lucre). Operada per fer-la més jove?:
no, junyida / 11.Mitja idea. Deixaré
que es desprenguin les meves es-
sències. Abracen l’enemic / 12.Oli-
vera en monocultiu a la rodalia de
Gandesa. Pèl llarg i rígid sobresor-
tint per la samarreta.

[AMISTAT]

PASSATEMPS

[MOTOR]

[TREBALL]
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El fabricant de productes electrònics xinès Xiaomi,
número 1 en vendes, ens presenta dos nous models
de dispositius que confirmen l’alta capacitat d’inno-
vació de la companyia. El primer d’ells es un smart-
phone de la gamma phablet anomenat Redmi Note
3, que òbviament és una millora de l’exitós model
anterior, el Redmi Note 2. Recordem que aquesta
línia de producte destaca especialment per oferir-
nos altes prestacions a un preu molt ajustat, però el
nou Redmi Note 3 incorpora dues principals nove-
tats: el sensor d’empremptes dactilars i un acurat
xassís amb acabats metàl·lics.
Quant a la resta de característiques, el Redmi Note
3 també s’ha posat al dia,  incorporant una pantalla
Full HD de 5’5”, un processador central MediaTek
Helio X10 de 8 nuclis de 64Bits ARM Cortex A53,
dues versions a escollir de 2 i 3Gb de RAM amb 16 o
64Gb d’emmagatzematge, càmera de 13Mp i una
frontal de 5Mp, bateria de llarga durada de 4000mAh
i un pes de 164grs.

Finalment, cal recordar que un dels punts més forts
del fabricant està en el seu ajustat preu, esperant
que el model més econòmic amb 16Gb i 2GB de
RAM estigui al voltant dels 150€ i el més potent amb
3Gb de RAM i 32Gb per uns 175€. Aquests preus,
però, encara estan per confirmar al mercat europeu,
en el qual tampoc s’ha confirmat la seva distribució.
L’altra novetat de Xiaomi és el nou tablet MiPad2,
també una versió renovada del  model anterior co-
negut com a  MiPad. Aquest dispositiu cobreix per-
fectament la gamma mitjana de tabletes però amb
unes prestacions a l’altura de la competència més
alta, sobretot si tenim en compte el seu ajustat preu
de només 150€ al mercat xinès. També amb acabats
metàl·lics, equipa una pantalla de 7’9” de gran qua-
litat i resolució de 2048x1536p. El processador central
és un Intel Atom a 2’2Ghz de 64 bits i GPU HD Gra-
phics del mateix fabricant. La càmera de 8Mp i la
frontal de 5Mp compleixen perfectament, tot això
alimentat per una potent bateria de 6190mAh i An-

droid 5.1 Lollipop. Finalment estarà disponible en
dues versions, una de 16 i una altra de 64Gb.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P PER FESTES, PROGRAMACIÓ ESPECIAL
A PARTIR DEL 23 de desembre i fins
al 4 de gener Canal 21 Ebre oferirà una
programació especial amb motiu de les
festes nadalenques. Un dels programes
més destacats serà el resum de l’any
2015, un especial informatiu que parlarà
de la rellevància de les tres eleccions que
s’han celebrat, l’avanç de la plaga del ca-
ragol maçana o l’aparició dels primers

indicadors de millora econòmica al terri-
tori, i que es complementarà amb una
tertúlia de l’Entrellat. També s’oferirà
una versió nadalenca dels programes
Calaix de Sastre, Gent del Barri o Petits
Artistes. Els esports tampoc faltaran en
aquesta programació de festes, amb un
recull dels millors gols de l’any dels
equips de casa nostra. C.B.

TECNOLOGIA

Xiaomi presenta el MiPad2 i el Redmi Note 3.
per Jaume Querol

Canal 21 celebra el Nadal amb tu

Arriba el Nadal i un any més
l’equip de Canal 21 Ebre i els
seus col·laboradors han prepa-
rat un spot per felicitar les fes-
tes a tots els espectadors de la
televisió. En aquesta ocasió,
l’spot s’ha gravat a les pròpies
instal·lacions de Canal 21 Ebre
aprofitant la recent ampliació
dels estudis. En l’spot aparei-
xen tots aquells que fan possi-
ble la televisió: els periodistes i
presentadors, el realitzador, els
càmares, dissenyadors i perso-
nal d’administració. Tots ells in-
tercanvien els seus papers per
un dia de forma divertida.
L’spot també remarca que du-
rant aquest 2015 la televisió
local i comarcal ha complert
cinc anys, una celebració que
ha volgut compartir amb els es-
pectadors. L’anunci s’emetrà a
partir del pont de desembre. 

Cinta Bonet
TORTOSA
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Primer pelem els gambots, dei-
xant-hi el cap i la cua. Les posem a
un plat i obrim per la part de dalt,
i buidem els budells. Netegem bé
per eliminar restes i deixem els
gambots a una safata. Salpebrem i
farcim amb una petita bola de for-
matge. Tallem les tires de cansa-
lada per la meitat i enrotllem els
gambots amb un palet per a que
no es desprengui la tira de cansa-
lada. Per a que el formatge es man-

tingui els posem a la nevera entre
uns 20 i uns 30 minuts, encara que
els podeu cuinar al moment, tot i
que és una manera per a que no es
desfaci tant. Un cop els treiem de
la nevera, posem una planxa al foc
i esperem a que es calenti, afegim
una mica d’oli d’oliva verge extra
i el daurem a la planxa fins que
veiguem que està fet el gambó i
daurada la cansalada. Recomanem
servir-ho calent. 

VI RECOMANAT
Edetana Blanc

2014
Celler Edetària

D.O. TERRA ALTA
Gandesa

Preu aprox. : 9,75€

F O G O N S

F
La ressenya

Ingredients 

8 gambots grans
50 g. de formatge roquefort

4 talls de cansalada
Sal

Pebre
Oli d’oliva verge extra

Gambot farcit
de roquefort

PAS PAS PAS PAS

ELABORACIÓ: 

ET RECOMANEM
RESTAURANT ESPAIS

El restaurant Espais ens ofereix una
cuina tradicional basada en la dieta me-
diterrània. A més, està capacitat per
poder rebre grups i satisfer totes les
seves necessitats oferint les seves
instal·lacions i una àmplia gamma de ser-
veis per hores a preus molt competitius,
i amb la possibilitat de personalitzar els

events, sense descuidar l’atenció.
Ideal per celebrar festes privades, menjars
familiars, events empresarials i molt més.
També compten amb una terrassa ambien-
tada en un estil chill-out per a poder pren-
dre una copa després del dinar o del sopar,
que pot ser perfecte per acabar la vetllada.

Rambla Felip Pedrell, 132 - Tortosa
Reserves: 633 799 744

Situat davant l’Estany de la
Tancada, un  paratge ben pri-
vilegiat del Delta de l’Ebre, el
restaurant L’Estany és un lloc
ben acollidor on podrem
veure les construccions típi-
ques del Delta, les barraques,
i on podrem, a més de provar
els fantàstics arrossos i plats
tradicionals de la zona, gaudir
de passejades tant a peu com
en bicicleta o bé amb barques
de perxar que ens conduiran a
través de petits canals d’aigua
dolça enmig de les zones hu-
mides on podrem veure la
fauna també característica de
la zona. Totes aquestes activi-
tats estan destinades en espe-
cial a passar una jornada amb
família on tant els més grans
com els més petits passaran
una jornada amena i diver-
tida.

Quant al menjar podrem gau-
dir d’entrants o plats per picar
amb marisc de la zona com els
musclos, les cloïsses, les nava-
lles o els ostrons i si volem ja
alguna cosa més característica
podrem desgustar les anques
de granota, les ortigues de
mar o els ous de tenca a més
dels arrossos típics com la
paella marinera, l’arrossejat o
l’arròs negre fins a arrossos
amb polla d’aigua, d’ànec o de
tenca, au típica del delta o es-
pecialitats amb anguila com
poden ser l’anguila fumada,
el xapadillo, l’anguila en suc
o l’arròs amb anguila. Nom-
brar també l’arròs, cols i fe-
sols molt típic de la zona. Si
parlem de postres típics
també en trobareu uns quants,
com ara les borraines amb
mel, el menjar blanc, les peres
al vi o el pa amb vi i sucre. Tot
ben maridat amb una amplia
carta de vins, remarcant els de
la D.O Terra Alta que faran
que gaudim d’un bon àpat en
un dels indrets més bonics de
les Terres de l’Ebre.

Restaurant
L’Estany
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P
APLICACIÓ IL·LEGAL DEL CADASTRE

UNIÓ DE PAGESOS ha denunciat
l'aplicació "il·legal", per part del Minis-
teri d'Hisenda i ajuntaments, del sis-
tema de valoració cadastral que
equipara el valor de les construccions
agràries amb el de les urbanes. El sin-
dicat agrari alerta que aquesta inter-
pretació, que s'hauria fet sense
l'estudi de mercat preceptiu, pot oca-
sionar greus perjudicis econòmics al

sector, ja que incrementa entre dos
cops i mig i sis el valor de reposició. El
coordinador d’Unió de Pagesos a les
Terres de l’Ebre, Joan Montesó, la-
menta que "alguns ajuntaments" han
vist l'oportunitat de poder sanejar els
seus comptes amb aquests ingresoss "i
estan fent caixa". Per contra, recorda
que els consistoris no presten a les
zones rústiques els mateixos serveis

que a les urbanes amb els quals equi-
paren. Un dels primers a aplicar-ho, va
assenyalar, ha estat el de Tortosa. Però
temen que s'acabaran afegint la resta
abans del 31 de desembre de 2016,
quan ha de culminar tot el procés de
rectificació de les característiques ca-
dastrals dels béns rústics a Catalunya.
El sindicat exigeix a Hisenda una recti-
ficació immediata. C.B.PAGESIA

AGRICULTURA

La Comunitat de Regants de
l’Esquerra de l’Ebre ha anunciat
que es mobilitzarà per aconse-
guir que les administracions ac-
tuïn contra la regressió del Delta.
Després de les últimes llevanta-
des que s’emporten el territori
de forma irreversible, la darrera
assemblea general de l’entitat va
decidir per unanimitat lluitar
contra la regressió del Delta amb
tots els mitjans legals i socials
que estiguen a l’abast dels co-
muners. La comunitat de Re-
gants de l’Esquerra té un
extensió total de 12.691 hectà-
rees, sis termes municipals i
4.500 comuners, que es veuen
amb l’obligació de defensar el
Delta després d’esperar durant
dècades que l’administració
actuï contra la regressió.
La comunitat reclama “actua-
cions immediates, efectives i
contundents”, amb la finalitat
d’evitar els efectes de la regressió
i el canvi climàtic, que amenacen
greument la zona del Delta. De
fet, els regants es van mostrar
disposats a actuar pel seu
compte, i deixar d’esperar unes
solucions que mai no arriben.
Segons la comunitat, es faran re-
clamacions a tots els nivells polí-

tics, tant a Catalunya com a l’Es-
tat espanyol i a les instàncies eu-
ropees. Si aquestes reclamacions
i les mobilitzacions no tenen
efecte, la previsió dels regants és
acudir als mecanismes legals per
defensar el Delta. Així, han asse-
gurat que comença una nova
etapa en què la comunitat de re-
gants “plantarà cara” a la passi-
vitat de les administracions.  

Pla contra el caragol
En la mateixa assemblea, la junta

general va obtenir el suport dels
regants perquè l’eina proposada
per la comunitat en la lluita con-
tra el caragol maçana siga  el pla
de sectorització de la xarxa de
desguàs, que han elaborat els
serveis tècnics de l’entitat. Els re-
gants de l’Esquerra afirmen que
cal aïllar les zones tractades, per
tal d’evitar reinfeccions. El pla
estableix 28 sectors per planificar
actuacions de forma acurada i
delimitada, que permetin un mi-
llor aprofitament dels recursos

contra la plaga i que, sobretot,
evitin reinfeccions. Segons la co-
munitat, el pla ha tingut ja el vis-
tiplau del Departament
d’Agricultura, del Parc Natural
del Delta, de Costes, dels sindi-
cats agraris i de les entitats am-
bientalistes.  

Prou a la regressió del Delta
La Comunitat de Regants de l’Esquerra de

l’Ebre es mobilitzarà contra la regressió
Reclamen que les administracions actuïn

d’immediat contra aquesta problemàtica

Algunes de les sèquies del Delta de l’Ebre. // FOTO:  MANOLO VELÁZQUEZ

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Durant la campanya de cí-
trics al Baix Ebre i el Mont-
sià es poden reunir més de
6.000 temporers. Tot i que no
hi ha dades oficials perquè
els afectats tenen por a de-
nunciar la seva situació la-

boral precària, les
informacions extraoficials
apunten que la majoria tre-
ballen en condicions de so-
breexplotació "severa" i fins
i tot en situacions que fre-
guen "l'esclavitud". La ma-
joria fan jornades de més de
10 hores cobrant entre 2,5 i
3 euros l'hora, lluny dels 6
euros mínims garantits per
conveni, i alguns es veuen
obligats a pagar per arribar
al lloc de treball a una espè-
cie de capatassos. Així les
coses, es pretén establir una
xarxa de treball, amb la pre-
sència dels diferents actors
de les Terres de l'Ebre, com
la inspecció de treball, les
institucions públiques, la
policia, les entitats no go-
vernamentals, entre altres,
que serveixi per fer front a
aquesta situació. El secretari
general de CCOO de Cata-
lunya, Joan Carles Gallego,
va insistir en la importància
d’avançar en el reconeixe-
ment dels drets laborals
dels temporers també per
evitar una espiral que pot
acabar afectant a les condi-
cions de treball generals del
país. C.B.

OCUPACIÓ

Treball en xarxa
per frenar 
l’explotació
laboral al camp

El Baix Ebre i el
Montsià poden
reunir més de 6.000
temporers 

La majoria pateix una
sobreexplotació severa



Amposta descarta el
trasllat de l’oci nocturn
a Futuro Ciudad

El govern d’Alcanar
buscarà els responsables
de la llicència mal 
atorgada del cas Turov

L’estació de Bot
obrirà un bar-cafeteria
en un antic ferrobus,
per a la Via Verda

Arxiven el cas de la
fuita de partícules 
radioactives de la 
central nuclear d’Ascó
de novembre del 2007

El centenari del
vapor Anita, en una
nova exposició

L’Ebre participa en
una nova prova pilot
per millorar l’atenció a
la salut mental

Canal 21 Ebre es 
prepara per celebrar el
seu cinquè Nadal

Els regants de
l’Esquerra de l’Ebre 
amenacen amb accions
si no s’inverteix per 
frenar la regressió
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LOS GAMBUSINS

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

EN      ULLADA
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