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L’Ajuntament de Tortosa continua invertint en la millora del nucli històric amb la urbanització del carrer
Santa Clara i un pla d’actuació al call jueu de Remolins. / FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA

L’ÚLTIMA OBRA HA ESTAT LA REMODELACIÓ
DEL CARRER SANT FRANCESC A SANTA CLARA

www.uncopdull.com



2 // Març  2016 cop d’ull



3Març  2016 // cop d’ull

P LA TORRE SEGUIRÀ SENT ‘DE L’ESPANYOL’
JOAN JUNCÀ és l’alcalde de la
Torre de l’Espanyol des del maig de
l’any passat. Un poble que, tot i l’ac-
tual moment polític entre Catalunya i
Espanya, no té previst canviar el seu
topònim. Segons l’alcalde, en aquesta
població de la Ribera d’Ebre de menys
de 700 habitants no hi ha debat sobre
quin ha de ser el nom del poble. De

fet, l’origen del topònim és la donació
que el rei Alfons el Cast va fer, l’any
1175, de la torre d’Albozalag per al ca-
valler Espanyol de Prades. Juncà va ser
membre de l’Assemblea Nacional Ca-
talana abans de concórrer a les elec-
cions com a cap de llista de Junts per
la Torre-Acord Municipal, una candida-
tura associada a ERC. G.M.PORTADA

L’Ebre, terra de consultes
Tortosa preguntarà la ciutadania sobre el monument

franquista, mentre Amposta farà eleccions a Poble Nou

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’alcalde d’Horta de Sant Joan plantejarà al veïnat un
canvi de nom del poble per recuperar el topònim històric

Tortosa i Amposta són les dues
poblacions de les Terres de l’Ebre
que enguany faran dues consul-
tes ciutadanes, emparant-se en la
llei catalana de consultes popu-
lars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana.
En el cas de Tortosa, es pregun-
tarà la ciutadania sobre la possi-
ble retirada i museïtzació del
monument franquista de la Bata-
lla de l’Ebre. En canvi, Amposta
no consultarà al veïnat el canvi
de nom dels carrers franquistes,
però sí que farà un procés parti-
cipatiu al nucli de Poble Nou del
Delta -l’antic poblat de  Villa-
franco del Delta-, perquè puguen
decidir la persona que hi exercirà
les funcions de representant de
l’alcalde d’Amposta.
Segons la llei catalana, les con-
sultes, com els referèndums con-
sultius, tenen un caràcter no
vinculant. Amb tot, els poders
públics han de pronunciar-se dos
mesos després de la seua cele-
bració. A més, la campanya pot
començar just després de signar
el decret de convocatòria i pot
durar fins a la mateixa jornada de
votació, ja que no hi ha jornada
de reflexió. Les preguntes de les
consultes han de ser formulades
de manera neutra, clara i inequí-
voca. Les possibles respostes han
de ser mútuament excloents,
però s’ha de poder votar de ma-
nera afirmativa, negativa o en
blanc. En les consultes, poden
votar els majors de 16 anys.
De moment, a Tortosa, els grups
de CiU i ERC encara no han pac-
tat la data i la pregunta de la con-
sulta. El compromís és fer-la
durant el primer semestre, ja que
al juny es compliran 50 anys de la
inauguració del monument a cà-

rrec del mateix general Franco.
De fet, el regidor republicà Marc
Puigdomènech ha explicat que la
consulta es podria allargar du-
rant diversos dies, per afavorir la
participació de la ciutadania. De
la mateixa manera, també ha as-
senyalat que altres punts sobre la
taula són els llocs de votació, així
com el contingut de la pregunta.
En aquest sentit, ERC farà cam-
panya a favor de la retirada i mu-
seïtzació del polèmic monument,
però rebutja que es plantegi la
consulta en clau “feixisme sí o
feixisme no”. A l’Ajuntament tor-
tosí, tots els grups municipals,
menys la CUP i el PP, donen su-
port a l’organització de la con-
sulta. Per la seua banda, tant
l’alcalde Ferran Bel com la porta-
veu de CiU, Meritxell Roigé, han
reiterat que la consulta en cap
cas plantejarà deixar el monu-
ment tal i com està actualment.

Alcalde pedani
En el cas d’Amposta, el passat 11
de febrer es va tancar el termini
per a la presentació de candida-
tures al procés participatiu per
elegir el representant de l'alcalde
al Poble Nou. Quatre persones
majors de 18 anys i empadrona-
des a Poble Nou han presentat
candidatura per a l'elecció, que
tindrà lloc el 3 d'abril. Quant al
cens electoral, podran votar els
majors de 16 anys empadronats
al Poble Nou a 31 de desembre
de 2015. En total, unes 150 perso-
nes. La pregunta serà: “Dels se-
güents candidats, qui vols que
sigui el representant de l'alcaldia
al Poble Nou del Delta? Només
pots marcar afirmativament una
opció”. Tot seguit, hi haurà els
noms dels diferents candidats.
Serà el primer cop que una pe-
dania esculli el seu representant
al seu Ajuntament, a partir de la
llei de consultes catalana. 

Gustau Moreno
TORTOSA / AMPOSTA

L’alcalde d’Horta de Sant Joan,
Joaquim Ferràs, ha confirmat
que durant l’actual mandat es
consultarà la ciutadania sobre
un possible canvi de nom d’a-
questa població de la Terra
Alta. D’aquesta manera, el con-
sistori donarà suport a la inicia-
tiva d’un grup d’estudiosos i
entitats locals que volen cele-
brar una consulta per recupe-
rar el topònom històric del
municipi. És a dir, Orta sense la
H inicial i sense l’afegit “de
Sant Joan”.  Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Ferràs va

argumentar que no va ser fins
a la primera meitat del segle
XIX que a la documentació ofi-
cial es va optar per usar Horta,
amb la lletra H. I això, tot i que
Orta es trobava en una zona de
secà. A banda, no va ser fins al
1919 que el nom del poble va
passar a ser l’actual “Horta de
Sant Joan”, pel patró del muni-
cipi vinculat a la presència de
l’Ordre de Sant Joan. 
El nom antic d’Orta podria
venir de la paraula “orto”, refe-
rida a la sortida del sol, o deri-
vada del llatí. De fet, el topònim
original apareix en documents
del segle XVII i en mapes de la
mateixa època, segons ha pogut
corroborar l’historiador local

Salvador Carbó, que és un dels
impulsors del procés per recu-
perar el nom original.
A més, cal tenir en compte que
Horta de Sant Joan també ha
estat coneguda com Horta d’E-
bre o Horta de Ebro, el nom
amb què el pintor Pablo Picasso
va donar a conèixer la població
arreu del món, vinculant el
poble de la Terra Alta amb els
orígens del cubisme. Final-
ment, durant la Guerra Civil el
poble també va ser rebatejat
com a Horta de la Terra Alta. 
Si el resultat de la consulta fos
afirmatiu, caldria sol·licitar el
canvi de nom a la Generalitat i
entregar un informe a l’Institut
d’Estudis Catalans. 

Ferràs, partidari de recuperar ‘Orta’

t Una imatge de la consulta del 9-N de 2014, en un punt de votació de Tortosa. / Foto: G.M.

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN
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PORTADA 

La polèmica pel monument fran-
quista de Tortosa va arribar aquest
mes de febrer al Parlament de Cata-
lunya. El passat 17 de febrer, amb una
intervenció en occità, la diputada de
la CUP, Mireia Boya, va lamentar que
la llei de la Memòria Històrica ha
estat obviada en molts casos, i va de-
nunciar la “passivitat” de certs go-
verns locals en el compliment de la
mateixa llei. En aquesta línia, Boya va
detallar que a Catalunya encara hi ha
més de 3.000 elements feixistes que
no s’han retirat, i va voler posar com
a exemple més important el monu-
ment de la Batalla de l’Ebre. En
aquest punt, Boya va exigir al govern
que es doni compliment a la llei de
Memòria Històrica, que obliga a la re-
tirada de la simbologia franquista. “Jo
m’atreviria a dir que si lo riu és vida,
lo riu és memòria també”, va senten-
ciar la diputada de la CUP. “I el més
xocant de tot és que a Tortosa hi ha un
govern de Convergència, que governa
en minoria amb un pacte de gover-
nança amb Esquerra Republicana”, va
recordar, tot assenyalant que el mo-
nument “enalteix la victòria fran-
quista en la Batalla de l’Ebre”. “No

volen fer una retirada immediata,
sinó una consulta; una consulta de
què, per decidir què?, es va preguntar
Boya, tot concloent que s’està confo-
nent el dret a la memòria amb la par-
ticipació ciutadana.
En la seua resposta, el conseller d’A-
fers Exteriors, Relacions Institucio-
nals i Transparència, Raül Romeva, va
afirmar que feia seues les demandes
de la CUP, tot i que va remarcar que
en els darrers anys s’han fet impor-
tants avenços. “Del tot d’acord”, va
assenyalar el conseller, que va afegir-
hi que també és la voluntat del govern
català posar de manifest “aquestes
anomalies” que es poden resoldre.
Segons Romeva, això és possible per-
què només és una qüestió de volun-
tat. En qualsevol cas, Romeva va dir
que la retirada de la simbologia fran-
quista de l’espai públic és un “acte de
justícia”, que forma part del full de
ruta del govern i que sempre es pot
tirar endavant si hi ha “voluntat polí-
tica, consciència i responsabilitat his-
tòrica”.   “Aquesta serà una de les
línies que marcarà l’acció d’aquest
govern i d’aquest període que enca-
rem”, va assegurar. Es dóna la cir-
cumstància que Romeva va portar el
cas del monument franquista de Tor-
tosa a la Comissió Europea, quan el
2011 era eurodiputat d’Iniciativa. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

Mireia Boya, al costat de la també diputada Anna Gabriel.  // FOTO:  ACN.

El monument arriba al Parlament

Hortènsia Grau, en una imatge recent al Parlament.  // FOTO:  ACN.

Grau rebutja la consulta prèvia

La CUP porta a la cambra catalana que cal retirar el
monòlit franquista de Tortosa sense fer cap consulta

Romeva, que va portar el cas del monument a la 
Comissió Europea el 2011, dóna la raó als cuparies

La diputada de Catalunya Sí Que Es Pot per Tarragona
sosté que cal retirar el monument franquista de Tortosa

Dóna suport al Síndic i considera que la presència del
monument al riu “empobreix” la feina del Comebe

Hortènsia Grau ha afirmat que
ICV sempre ha tingut clar què
calia fer amb el monument
franquista de Tortosa. La dipu-
tada de Catalunya Sí Que Es
Pot pel Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre ha reiterat la
seua aposta per la retirada del
polèmic monument, i ha avalat
els arguments del Síndic de
Greuges, que en un requeri-
ment recent ha instat l’Ajunta-
ment a traure el monòlit
franquista sense una consulta
prèvia a la ciutadania. Segons
Grau, la posició del Síndic és
“impecable”, per tot el que re-
presenta un monument que in-
compleix la llei de Memòria
Històrica. Així, Grau creu que
cal afrontar ja la retirada del

monument, i si de cas consultar
després a la ciutadania si en el
seu lloc cal que hi ha hagi un
altra cosa.
De fet, ara el tema també ha
arribat al ple del Parlament,
arran d’una interpel·lació al go-
vern i d’una moció posterior de

la CUP. Grau considera que la
presència del monument a Tor-
tosa “empobreix” tot l’esforç i
la feina que s’ha fet des del
Consorci Memorial de la Bata-

lla de l’Ebre (Comebe). Grau ha
fet aquestes declaracions du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, el 22 de febrer.
D’altra banda, quant a la con-
sulta sobre el BCN World, Grau
ha recordat que tant Iniciativa
com Catalunya Sí Que Es Pot
qüestionen el projecte inicial, i
que ara proposen una taula
amb tots els agents implicats,
per redimensionar-lo des del
consens. Segons la diputada
ecosocialista, si s’aprofita el
moment actual per “repensar”
el model del BCN World, potser
ja no caldrà plantejar una con-
sulta al territori o al conjunt del
país, per decidir si tira enda-
vant. 

G. Moreno
TORTOSA

La diputada de
CSQP remarca que
els arguments del
Síndic sobre el
monument són
‘impecables’

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Trens que Renfe va retirar a
l’agost del 2013 podrien tornar
a circular enguany a la línia
Tortosa-Camp de Tarragona-
Barcelona. Es tracta de les uni-
tats de la sèrie 490, els antics
Alaris, que Renfe va retirar
preventivament pels proble-
mes apareguts als bogies, les
peces articulades on hi ha els
eixos i les rodes. Aquests trens
podien assolir els 220 quilò-
metres per hora de velocitat
màxima, i fa uns anys s’utilit-
zaven al corredor del Medite-
rrani, també entre València i
Madrid via Albacete, i a algu-
nes línies d’Andalusia. Al juny
del 2014 es van posar en servei
de nou algunes de les 10 uni-
tats disponibles, però van tor-
nar a ser apartades de la

circulació al cap d’uns mesos.
La previsió del govern català
és establir un servei de proxi-
mitat per l’actual línia de la
costa quan es posi en marxa la
variant de Vandellòs, i un ser-
vei de velocitat alta per la
nova via de l’interior. Segons
va dir el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Josep Rull, la
previsió de Renfe és fer
aquest nou servei regional
amb unitats 490 Alaris. El
motiu de no fer-ho amb els
trens 449 és que Renfe hauria
deixat de fabricar-los. Els 490
no poden usar uns bogies que
els permeti circular tant per
vies d’ample ibèric –entre Tor-
tosa i Camp de Tarragona –
com per vies d’ample interna-
cional a través de la línia
d’Alta Velocitat un cop passat
el canviador d’ample que
s’està instal·lant a l’altura de
l’aeroport de Reus.   

Renfe vol portar trens
retirats el 2013

La portaveu de la plataforma
Trens Dignes a les Terres de l’E-
bre, Montse Castellà, va valorar
positivament la reunió que van
mantenir a Barcelona amb el
nou conseller de Territori i Sos-
teniblitat. En aquesta trobada,
Josep Rull es va comprometre a
incrementar l’índex de puntua-
litat dels trens de les línies R15 i
R16 fins al 90 per cent, ja que ac-
tualment només el 40 per cent
dels combois arriben a hora.

Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Castellà va agrair la sin-
ceritat de Rull a l’hora d’assu-
mir que aquesta situació és
“inacceptable”, i també que els
assegurés que ja han posat fil a
l’agulla per millorar la puntua-
litat dels trens que uneixen l’E-
bre amb Barcelona. En aquesta
línia, el Govern ha demanat a
Adif i al Ministeri de Foment un
inventari amb els punts en què
la falta de manteniment obliga
Renfe a reduir la velocitat dels
trens, per després abordar-hi les
possibles inversions. Segons
Castellà, la Generalitat no ha ac-

ceptat la proposta inicial d’Adif,
que era adaptar els horaris a les
mancances de la línia, per ma-
quillar els retards i les incidèn-
cies. Des de Trens Dignes també
confien que la posada en marxa
de la variant de Vandellòs per-
meti establir un servei de proxi-
mitat per l’actual línia de la
costa, al mateix temps que un
servei de velocitat més alta per
l’interior. Quan això passi, es
podran millorar els horaris i
també els trens, ja que la previ-
sió de la Generalitat és que el
nou servei regional es faci amb
unitats 490 Alaris.

PORTADA 

Satisfacció a Trens Dignes pel
compromís de la Generalitat

Gustau Moreno
TORTOSA

Un moment de la reunió entre Rull i Trens Dignes. // FOTO: ACN

Imatge d’un dels antics trens Alaris. // ARXIU

G. Moreno / A. Pascual
TORTOSA
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T
TELEOBJECTIU

BONA SINTONIA AMB PUIGDEMONT
LA PDE va reunir-se el 8 de febrer, l’en-
demà de la manifestació d’Amposta,
amb el president de la Generalitat. Era la
segona vegada des que Carles Puigde-
mont va assumir el càrrec, però la pri-
mera trobada oficial al Palau de la plaça
de Sant Jaume. Era un dia complicat per
als activistes de la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre, que el mateix dia, però

a la tarda, havia de fer d’amfitrions de la
comissió d’europarlamentaris que visita-
ven el Delta per conèixer sobre el te-
rreny les possibles afectacions del Pla
Hidrològic.  La reunió amb Puigdemont
va durar més de mitja hora i va servir per
escenificar la “bona sintonia” amb el go-
vern català. La PDE, això sí, va anunciar
que faran més mobilitzacions. G.M.

Amunt lo 
Manifestació a Amposta
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  Nus!

Amposta va viure el 7 de febrer la manifestació més massiva de les Terres de
l’Ebre contra la política hidrològica del govern espanyol. Segons va confirmar
l’Ajuntament, unes 50.000 persones van inundar els carrers de la capital del
Montsià per mostrar el seu rebuig al pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. La
convocatòria de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) va atraure una riuada
de ciutadans del territori, però també nombrosos manifestants provinents d’a-
rreu de Catalunya -convocats també per l’Assemblea Nacional Catalana, Òm-
nium i entitats socials i ecologistes-, així com de l’Aragó. El moviment social
contra el transvasament va aprofitar la manifestació per demanar a la Comissió
Europea la retirada de la llei aprovada pel govern espanyol del PP en funcions.
En aquesta línia, la PDE va reclamar també al Govern i a les institucions cata-
lanes que es mantinguin fermes en el suport a aquesta lluita.
A la manifestació també hi va participar la presidenta del Parlament, la xertolina
Carme Forcadell, així com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, o
el vicepresident del govern, Oriol Junqueras. L’Assemblea Nacional Catalana
i Òmnium Cultural també es van sumar a la manifestació, i van fer una crida a
la mobilització. De fet, van muntar autobusos des de tot Catalunya. A més, els
seus presidents, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, van mostrar el seu suport a la
lluita de la PDE. També va ser massiva la presència d’alcaldes, presidents dels
consells comarcals de les Terres de l’Ebre i altres càrrecs. 

TELEOBJECTIU 

G.M. / C.B.
Fotos: ACN i Irene López

50.000
persones van 
manifestar-se el matí
del diumenge, 7 de
febrer, pels carrers
d’Amposta. Lo Nus, el
símbol de la PDE 
dissenyat per Bronson
Shaw, va tornar a
obrir la manifestació.
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TELEOBJECTIU 

Volem donar les gràcies a tothom! Gràcies a tothom qui va venir a Amposta el
diumenge dia 7 de febrer a la manifestació en contra del Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre, i a tota aquella gent que no va poder venir però ens va enviar el
seu suport. A tots els grups, entitats, col·lectius, sindicats, partits, assemblees, ins-
titucions, representants del govern i del parlament… i sobretot a les persones.
Som la força de la gent. Tenim la raó científica i la legislació europea del nostre
costat, però sense la força i l’energia de la gent, ho tindríem difícil per a enfron-
tar-nos a aquest Pla i salvar el Delta. Davant nostre, no tenim només el govern
actual de l’estat espanyol, sinó una mentalitat, una manera de fer, un establis-
hment que sembla basat en la prepotència, el menyspreu, i la corrupció.

Aquesta lluita ve de lluny, fa més de 30 anys que lluitem per protegir l’Ebre. Fa
més de 15 anys que es va crear la Plataforma en Defensa de l’Ebre per a aglutinar
aquestes forces. Molts anys, molts esforços, i això no s’acaba aquí. En Roberto
Epple del European Rivers Network, un dels grans defensors dels rius, una ve-
gada ens va dir que la lluita per defensar els rius, i la seva gent, no s’atura mai
perquè no és una lluita contra un govern en concret, és una lluita contra el Poder
i els Diners. El Capital sempre veurà l’Ebre amb ulls cobdiciosos – encara que
esperem un dia trobar-nos amb un canvi de mentalitat, esperem un dia trobar-
nos davant uns governs que respectin la seva gent, la seva manera de viure, i els
llocs on viuen.

Mentrestant, us donem les gràcies mil i un cops – 50.000 cops! La manifestació
de diumenge va ser tot un èxit, va ser la nostra targeta de presentació davant dels
eurodiputats que van venir al Delta el dilluns, dia 8 de febrer. Feia 3 anys que es-
peràvem, i treballàvem per aquesta visita, perquè pensem que el seu informe pot
ser clau per a convèncer la Comissió Europea que intervingui en aquest Pla. El
dilluns la primer cosa que ens va preguntar el cap de la delegació de diputats va
ser, “Així que vau ser 50.000 persones ahir?”. I en les seves conclusions després
de la trobada, i abans de visitar el Ministeri d’Agricultura i Mediambient per sen-
tir el punt de vista del govern espanyol, ens va remarcar que marxaven d’aquí
havent pres nota no només dels nostres arguments i de l’estat fràgil del Delta,
sinó de les nostres energies i forces.

En tots aquests anys hem fet infinitat d’actes, de tots tipus, i hem voltat mig
món… Brussel·les, Maastricht, París, Itàlia, Palma, Madrid, Barcelona, Saragossa
i molts altres llocs. Sempre ens han rebut bé i sempre ens hem trobat acollits i
acompanyats. Però potser mai com aquest dia. El diumenge passat “jugàvem a
casa”, a les Terres de l’Ebre, i va venir, vau venir, gent d’arreu, de tot Catalunya,
gent de l’Aragó, del Pirineu, de València, i de molts altres llocs. Gràcies de tot cor!
Gràcies als voluntaris, músics, grallers, castellers, batucades, fotògrafs, i els mit-
jans de comunicació que sempre fan difusió a tot allò que fem. Gràcies a tots i
cadascun dels assistents i a tots aquells que no van poder venir però van pensar
en nosaltres! Vam omplir els carrers i vam omplir les xarxes socials, i vam arribar
a ser Trending Topic a Twitter a Catalunya! Ens vam sentir estimats, ens vau fer
costat, vam sentir que tots units, amb la força de la gent, tornarem a convèncer,
tornarem a vèncer! 

#PDE_7F gràcies a tothom

Plataforma en 
Defensa de l’Ebre
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TELEOBJECTIU 

“Per Catalunya salvem lo Delta” deia la pancarta de la Plataforma en Defensa de
l’Ebre que va acollir als membres del Govern, diputats i diferents càrrecs insti-
tucionals que ens van voler acompanyar aquest diumenge a Amposta.

La gent de l’Ebre vam viure amb una forta emoció la vinguda de milers de per-
sones d’arreu del nostre país demostrant que la defensa del riu i del delta no és
només una qüestió territorial, sinó que és un tema de país. L’escalf de tota
aquesta gent, que va omplir cotxes i autobusos per estar al nostre costat en la
lluita per reclamar un cabal suficient per a l’Ebre, enforteix la nostra causa davant
les institucions europees i posa en evidència un govern de l’Estat que, malgrat
estar en funcions, ha volgut aprovar un Pla Hidrològic de Conca sense atendre a
criteris científics i en contra de la voluntat de la ciutadania, d’entitats, ajunta-
ments i de tot un Govern. Diumenge, una representació del nostre Govern, amb
el vicepresident i el conseller de Territori al capdavant, junt amb la presidenta
del Parlament, van voler deixar clar que l’Ebre és una línia vermella i que no ad-
metrem més imposicions.

La manifestació, amb un caràcter netament festiu, com totes les que s’han fet en
aquestes terres i com totes les que acostumem a fer els catalans, posa de relleu
per tant, que la defensa de l’Ebre és un dels temes prioritaris en l’agenda del nou
govern català. I si bé cal mantenir la tensió ciutadana i la pressió popular, és im-
portant també continuar la pedagogia en tots els àmbits. Amb la tranquil·litat
que dóna saber que la batalla de les idees està guanyada, per una qüestió de sen-
tit comú i perquè els tècnics i científics així ho avalen, no hem de renunciar a ex-
plicar-ho on calgui. Hem vist com els que intenten imposar aquest Pla Hidrològic,
miren de furgar en la confrontació territorial, atiant el foc entre els regants de
Lleida i altres comunitats, amb els habitants del tram final de l’Ebre. I davant d’
això, cal insistir que un règim de cabals adequat és clau per als interessos de to-
thom. A ningú li convé posar en crisi el riu Ebre, i als regants menys que a ningú.
Estem a favor del regadiu, però no del creixement desmesurat que planeja el Pla
Hidrològic de Conca aprovat pel govern del Partit Popular.

Lluita al carrer, pedagogia a tot arreu, i més política. Si el Govern de la Generalitat
i el Parlament, en diverses ocasions, ja s’han pronunciat de manera inequívoca
contra les intencions de l’executiu del PP, ara tenim l’oportunitat que el Congrés
dels Diputats faci el mateix. Tenint en compte totes les formacions politiques que
en campanya electoral van dir que estaven al costat de la gent de l’Ebre en la de-
fensa del riu i del delta, ara poden demostrar-ho guanyant una majoria en contra
d’aquest Pla Hidrològic. Si volem fer política en majúscules, aquest és el mo-
ment.

Perquè com hem dit, salvar l’Ebre i el seu Delta és una qüestió de País.

Per Catalunya, salvem lo Delta

Meritxell Roigé
Diputada de Junts
pel Sí al Parlament
de Catalunya

Lluita al carrer, 
pedagogia a tot
arreu, i més política"“
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A MESURA que van passant
els dies i els sentiments tèr-
bols van reposant, el futur
que ens espera i el pòsit d’a-
llò que hem viscut fan que el
llegat del pensament i l’obra
de Muriel Casals sigui cada
cop més valorat. La capacitat
d’escoltar i empatitzar amb
aquells que pensen diferent,
sense renunciar als propis
principis ni a cap fragment
de veritat, petit o gran, que
ens pugui venir de fora de la
nostra zona de confort ideo-
lògic. La sobrietat en les for-
mes i l’extrema generositat
en el fons, vital per comuni-
car i convèncer. La necessitat
d’unitat i transversalitat en
qualsevol procés que preten-
gui articular una proposta de
futur per al país, tant entre
els que remen en la mateixa
direcció com amb aquells
que volem que continuïn
viatjant amb nosaltres sense
cap recança, com un sol
poble. I el respecte als princi-
pis democràtics per damunt

de tot. Fins i tot per damunt
de la preponderància de la
pròpia postura sense exigir
altra cosa a canvi que el ma-
teix respecte democràtic que
s’ofereix a les idees dels al-
tres.

TOTA AQUESTA LLIÇÓ de
comportament no ha passat
desapercebuda i són moltes
les persones al llarg i ample
del país que han volgut retre
un homenatge a la Muriel
Casals per acomiadar-se de
la seva presència física. A les
cerimònies d’adéu que s’han
produït al Parlament (amb
presència de representants
de tots els grups polítics) i al
Passeig dels Til·lers del Parc
de la Ciutadella, cal afegir-hi
les que li han dedicat multi-
tud d’institucions, entitats i
ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya. Això ens ha permès
descobrir que havia fet amis-
tat amb moltes persones al
llarg del país, i les Terres de
l’Ebre no n’han estat una ex-

cepció. Aquests dies hem tin-
gut l’oportunitat de sentir
declaracions, llegir articles,
escoltar discursos, rebre co-
rreus electrònics i, sobretot,
endevinar molts ulls ploro-
sos, en un grau de coincidèn-
cia i acord que supera totes
les expectatives. Serà difícil
trobar en el futur una res-
posta tan unànime i una re-
acció tan sentida i sincera.  

QUÈ N’HEM DE FER de tot
aquest tresor? Com podem
ser dignes d’aquest llegat per
a que ens ajudi a créixer des
d’un punt de vista humà i
cívic? Només hi ha una ma-
nera, que és incorporar els
valors que va practicar la
Muriel al nostre propi ta-
rannà. No és un objectiu gens
fàcil, tot i que per a ella sem-
blés tan senzill i natural.
Segur que no ho era. Perquè
no és trivial prioritzar l’es-
colta a l’altre abans que l’im-
puls d’adoctrinar. No és
còmode estar sempre dispo-

sat a ser generós amb el
temps i sentiments propis
per posar-los al servei d’un
ideal col·lectiu. Costa estar
disposat a sacrificar interes-
sos legítims i parcel·les del
propi ego per sumar volun-
tats que ens ajudin a assolir
objectius compartits. No és
obvi adonar-se que la demo-
cràcia no només rau en drets
adquirits sinó que també im-
plica molts deures obligats.
Però tot plegat, aquestes vir-
tuts i alguna més, són l’únic
camí cap a la llibertat indivi-
dual i col·lectiva i cap a ma-
jors cotes de justícia social.

CALDRÀ esforçar-se, doncs,
per difondre i practicar un
estil d’estar al món que no
respon als nostres impulsos
primaris, sinó que és el fruit
d’un procés civilitzador que
de quan en quan produeix
persones exemplars com l’es-
timada Muriel Casals. Ara
ens toca aprendre a ser me-
reixedors del seu llegat! 

UN 11 DE MARÇ de 2001, 15
anys enrere, milers de persones
arribàvem a la capital d'Es-
panya. Catalunya i Aragó inun-
daven el “paseo del Prado” i la
“calle de Alcalá” per mostrar el
rebuig al Pla Hidrològic que
volia posar en marxa el govern
de José María Aznar. Per co-
llons, va dir Cañete que es faria,
recordeu? Jaume Matas era el
ministre de Medi Ambient que
defensava el projecte i Felip
Puig conseller de Medi Am-
bient, qui patí una oportuna in-
disposició el dia que es votava el
PHN a Madrid, al Consejo Na-
cional del Agua. CiU defensava
el PHN, i a l'Ebre va prendre's el
rebuig a la futura llei com un
atac al partit. L'aleshores Molt
Honorable Jordi Pujol parlava
amb to paternalista dels senti-
ments subjacents en la protesta.

A L’ESTIU, un grup de gent
de la PDE va decidir peregri-
nar a Brussel·les en una
Marxa Blava que sortiria del
cor del Delta i acabaria a la ca-
pital de la Unió Europea, on el
9 de setembre hi hauria una
multitudinària manifestació
de la gent de l'Ebre. A Brus-
sel·les vam mostrar un cop
més el rebuig al PHN, malgrat
el llarg viatge i la pluja in-
tensa. La Marxa Blava, com
deia, va sortir del cor del
Delta, fent el recorregut per
etapes, la primera de les quals
va acabar a Amposta, ciutat
que va destacar pel poc su-
port, per no dir gens, del go-
vern municipal a la PDE.

AMPOSTA ja havia estat l'any
2000 escenari d'una important
manifestació contra el PHN. I

ho seria l'any 2008 quan va ser
el tripartit qui volia connectar
l'Ebre amb Barcelona. Per
sort, va ploure. Aquells que
celebraren la derogació del
PHN de Zapatero, van quedar
en evidència donant suport al
nou intent de transvasar. Za-
patero havia deixat portes
obertes a futurs conflictes
amb l'aigua de l'Ebre. I aquí
els tenim.

EL PP S’HA ENCARREGAT
de reobrir el conflicte de l'ai-
gua que Zapatero no va asse-
gurar. I el passat 7 de febrer
Amposta va tornar a ser punt
de trobada de la gent de l'E-
bre contra el Pla de Conca de
l'Ebre. A més, però, Amposta
va ser punt de trobada de la
gent de Catalunya, solidarit-
zant-se amb el Sud, com mai

no havia passat. Ja l'any 2013,
quan el país es va unir de
punta a punta amb la Via Ca-
talana, Amposta va omplir-se
per un dia amb gent d'arreu
del país, gent que va baixar
perquè la Via fos un èxit a l'E-
bre. I aquest febrer això s'ha
tornat a repetir, però canviant
samarretes grogues per sama-
rretes del nus. I amb el govern
català al nostre costat, fins i tot
aquells que fa 15 anys menys-
preaven el moviment. Com
sempre, hi ha veus discor-
dants, com els regants de la
Dreta, o almenys el seu presi-
dent, defensant el Pla perquè
aparentment els beneficia, i
proposant allò que ja propo-
sava el PP, el PIDE i els hooli-
gans convergents fa 15 anys:
obra dura, barrera salina i més
embassaments. 

O
OPINIÓ

ADAPTAR ELS HORARIS DELS TRENS ALS RETARDS?
AIXÒ ÉS el que han proposat els res-
ponsables d’Adif al govern català, per
acabar amb els retards que acumulen
els trens de les línies que uneixen l’E-
bre amb Barcelona. És a dir, com que
els trens acostumen a fer tard, fem uns
nous horaris que ja incorporen aquest
retard, i així els viatgers sempre arri-
baran a hora. Menys mal que la Gene-
ralitat s’hi va negar, segons va explicar

Josep Rull a la plataforma Trens Dig-
nes. De fet, el nou conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat ha estat el primer
en denunciar que els trens de l’Ebre
tenen un índex de puntualitat de
només el 40%, i s’ha compromès a fer
que 9 de cada 10 trens de les línies R15
i R16 arriben a hora. És per això que la
Generalitat ha demanat a Adif i al mi-
nisteri de Foment un inventari amb els

punts en què la falta de manteniment
obliga a Renfe a reduir la velocitat dels
trens, per després abordar-hi possibles
inversions de millora. L’altra opció,
que Adif aquesta vegada no ha pogut
colar, era adaptar els horaris maqui-
llant els retards i les incidències. Ex-
plica tot això per què fa 15 anys els
trens trigaven menys temps en arribar
a Barcelona? Sospitem que sí. 

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

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Muriel Casals, un llegat 
que ens pot fer créixer

Fa 15 anys vam inundar Madrid
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EL 19 DE MARÇ ha de
tenir lloc la junta general or-
dinària de la Comunitat de
Regants de l’Esquerra-Sindi-
cat Agrícola de l’Ebre. La
previsió de la junta és pre-
sentar-hi un informe jurídic
i tècnic que definirà com

serà la seua estratègia en la
lluita contra la regressió. El
document se centrarà en les
causes de la pèrdua de te-
rrenys en els punts més frà-
gils del Delta, i buscarà tenir
més força per exigir actua-
cions a les administracions.
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Els pitjors trens de Catalunya
encara els tenim a l’Ebre

El Pincat ha estat 
un gran primer pas

Comerç respectuós amb les
persones amb discapacitat

EDITORIALS

omés una setmana
després de la recepció
oficial del president

Carles Puigdemont a mem-
bres de la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre, el conseller de
Territori i Sosteniblitat també
va reunir-se, a Barce-
lona, amb una delega-
ció del col·lectiu Trens
Dignes. Curiosament,
havien viatjat en cotxe
perquè no se’n refiaven
de la puntualitat dels
trens de Rodalies. Així,
el 15 de febrer passat,
Josep Rull es va com-
prometre a augmentar
del 40 al 90 per cent el
compliment dels hora-
ris dels trens que uneixen les
Terres de l’Ebre amb Barce-
lona, a les línies R15 i R16.

TRENS DIGNES va fer una
valoració molt positiva de la
reunió. Rull, com ja havia fet
uns dies abans, els va assegu-
rar que és “inacceptable” que
només 4 de cada 10 trens arri-
ben a hora. Aquest és un fet
especialment greu, ja que el
contracte programa entre la
Generalitat i Renfe estableix
que l’índex de puntualitat a
les Rodalies de Catalunya ha
de ser del 97 per cent. A la

resta de línies de regionals i
mitjana distància, l’índex de
puntualitat es redueix fins al
58%, quan el contracte fixa
que hauria de ser del 90 per
cent. Per això, el cas més fla-
grant és el de la línia de Tor-

tosa, la R16, on la puntualitat
és ara només del 40%.

EN UNA REUNIÓ prèvia
amb els responsables de
Renfe, el conseller Rull va in-
sistir a demanar el traspàs de
totes les competències sobre
Rodalies, i va recordar que la
puntualitat als Ferrocarrils de
la Generalitat està al 99%. A
banda, Rull va dir que confien
que amb l’entrada en funcio-
nament del nou corredor de
Vandellòs es podran millorar
els horaris i també els serveis
de la línia R16. Però el Govern

també creu que caldria plani-
ficar altres millores i inver-
sions a les dues línies. És per
això que ha demanat a Adif i
al Ministeri de Foment un in-
ventari amb els punts en què
la falta de manteniment

obliga Renfe a reduir
la velocitat dels trens,
per després abordar-
hi les possibles inver-
sions que caldria fer.

TAMBÉ és molt im-
portant per a Trens
Dignes que el conse-
ller es comprometés
a defensar les seues
reivindicacions en la
negociació del nou

contracte programa amb
Renfe. Amb tot, Trens Dignes
continua reclamant altres mi-
llores, com la implantació de
la integració tarifària a les Te-
rres de l’Ebre i l’ampliació de
les Rodalies del Camp de Ta-
rragona a les línies R15 i R16.
En aquest sentit, la Generali-
tat hauria d’atendre també
aquestes demandes. I també
aclarir per què han descarrilat
tres trens de mercaderies en
només un mes i mig a la línia
de Reus-Móra la Nova, i exigir
a Adif que emprengui totes
les millores necessàries.

LA FUNDACIÓ Mercè Pla i
la Federació Catalana de la
Discapacitat Intel·lectual
han presentat a Tortosa un
decàleg que orienta els co-
merciants i els restaurants a
l’hora de tractar les perso-
nes amb discapacitat
intel·lectual. La realitat és
que encara hi ha molt de

desconeixement sobre com
dirigir-se a les persones amb
discapacitat intel·lectual,
quan són clientes d’un res-
taurant o d’una botiga. Una
visió plena d’estereotips.
Només calen gestos tan sim-
ples com parlar de manera
clara, o cartes de menús amb
les fotografies dels plats.

Joaquim
Ferràs
ALCALDE 

D’HORTA DE

SANT JOAN

EL MUR

Els membres de Trens
Dignes van viatjar en
cotxe, tot desconfiant de
la puntualitat de Renfe

SERÀ NOTÍCIA

N

L’alcalde d’Horta de
Sant Joan està decidit a
convocar durant aquest

mandat una consulta ciutadana
en què proposarà la recuperació
del topònim històric de la po-
blació. És a dir, Orta, sense H i
sense l’afegit “de Sant Joan”.

Manuel
Pérez 
Bonfill
ESCRIPTOR I 

EXPROFESSOR

L’exprofessor de l’insti-
tut de Tortosa ha estat
reconegut com a fill pre-

dilecte de Tortosa, en un acte so-
lemne. L’alcalde, Ferran Bel, va
destacar el compromís polític,
pedagògic i cultural de l’home-
natjat. 

Xavier 
García 
Albiol
LÍDER DEL PP DE

CATALUNYA

A pocs dies de la mani-
festació d’Amposta del 7
de febrer, el president del

grup parlamentari del PP a Cata-
lunya va defensar el Pla Hidrolò-
gic. A més, va acusar la Generalitat
d’oblidar l’agricultura de Lleida a
canvi de “quatre vots” al territori. 

Manolo
Tomàs
PORTAVEU DE
LA PDE

La Plataforma en De-
fensa de l’Ebre (PDE) va
aconseguir aplegar unes

50.000 persones a la manifestació
d’Amposta. A més, l’endemà de
l’exitós 7-F va ser rebuda pel pre-
sident Carles Puigdemont al ma-
teix Palau de la Generalitat.

Josep Rull
CONSELLER DE
TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT

Rull ha començat amb
bon peu a la conselle-
ria. D’una banda, do-

nant suport a l’Ebre en la lluita
contra el Pla Hidrològic. De l’al-
tra, posant fil a l’agulla per solu-
cionar els retards “inacceptables”
als trens de les línies R15 i R16.

TORTOSA ha donat per fi-
nalitzat el pla integral del
nucli antic (Pincat), que l’A-
juntament va iniciar el 2006
amb els fons de l’anome-
nada llei de Barris de la Ge-
neralitat. Així, amb les obres
d’urbanització dels carrers
Pujada de Sant Francesc i
Sant Francesc, al barri de
Santa Clara, s’han acabat les
actuacions previstes en un
programa que va començar
l’any 2006, i que al llarg d’a-
quests 10 anys ha necessitat
de 10 pròrrogues. La inver-
sió global del Pincat ha estat
de 18,9 milions d’euros, però
ha estat el retard en el paga-
ment dels fons de la Genera-

litat -que havia d’aportar el
50% del pressupost- el prin-
cipal obstacle amb què s’ha
trobat l’Ajuntament. 

EL PINCAT ha estat el pri-
mer gran pas per a la recu-
peració del nucli històric de
Tortosa, que fa 10 anys tenia
un dels nuclis antics més
grans i més degradats de
Catalunya. De fet, molta
gent va dir aleshores que la
llei de Barris era una llei feta
a mida per a Tortosa. El Pin-
cat ha regenerat urbanística-
ment un part molt important
del nucli històric, però en-
cara queda molt per fer. El
Pincat ha obert el camí.

SOL·LICITAT CONTROL PGD
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OPINIÓ

L’aconfessionalitat, punt de trobada
ALS EVANGELIS de Lluc,
Marc i Mateu, després de
l’entrada de Jesús a Jerusa-
lem, hi ha un moment en
què els fariseus i herodians
li plantegen si és lícit pagar
el tribut a les autoritats ro-
manes, amb la voluntat de
fer-lo contradir. Davant la
pregunta, Jesús demana un
denari i pregunta qui hi ha
representat a la moneda. En
respondre-li que és el
Cèsar, ell replica: “Doncs
doneu al Cèsar el que és del
Cèsar, i a Déu el que és de
Déu”. Pretenen posar-lo a
prova, parant-li una trampa,
que ell supera mostrant el
compromís amb Déu més
enllà de les circumstàncies
terrenals. 

SERIA TEMERARI conside-
rar aquest episodi com un
precedent del laïcisme con-
temporani, però sí que evi-
dencia una separació entre
el poder polític i la fe, per
part de Jesucrist mateix.
Molts segles després, a par-
tir de la Il·lustració i les re-
volucions burgeses, apareix
amb força la necessitat de
desvincular política i reli-

gió, que fins aquell moment
havien estat fortament uni-
des. Durant més de 200
anys, hi ha hagut un enfron-
tament entre laïcisme i tra-
dició, si bé sovint també
s’ha arribat a acords con-
sensuats en tota classe
d’àmbits. I aquesta voluntat
d’acord és el que ERC va se-
guir en plenari municipal en
relació a una moció presen-
tada per la CUP demanant
la retirada de símbols reli-
giosos.

PER UNA BANDA, cal tenir
en compte que l'Ajuntament
és la casa de tots els ciuta-
dans. Com a republicans,
des d’ERC defensem la laï-
citat de les institucions i en
els espais públics. Seguint
aquest principi, considerem
que en un lloc com el Ple
municipal, no s'hauria de
mostrar preferència per a
una confessió en concret. La
neutralitat de l’espai és un
punt de trobada que poden
compartir tots els ciutadans,
i per tant també els qui en
som els seus representants.

ARA BÉ, i per altra banda,

també cal tenir en compte
que la ciutat i les seves ins-
titucions són fruit de la His-
tòria. El cristianisme és una
de les bases de l'Europa ac-
tual, i evidentment també
de Tortosa. La nostra pobla-
ció té una forta herència
cultural catòlica, compar-
tida fins i tot per agnòstics i
ateus. És una tradició pre-
sent a tot tipus d’edificis,
béns, i manifestacions artís-
tiques i culturals, que és el
nostre deure preservar.

DES D’ERC no considerà-
vem aquest debat prioritari,
però ja que es va posar
sobre la taula, calia assu-
mir-ne la dualitat. Sempre
és millor evitar la confron-
tació allà on es pot arribar a
acords, i per això vam pro-
posar a la CUP de modificar
el redactat. Així, vam cen-
trar el nou text en l'aconfes-
sionalitat institucional,
tenint en compte també les
manifestacions religioses
pròpies de la ciutat. Un
punt de trobada que pot
compartir tothom, des de
laïcistes fins a cristiano-de-
mòcrates o conservadors, i

que va assolir la majoria del
plenari municipal.

Pel que fa als símbols, el
text original pràcticament
hauria comportat desmun-
tar l’ajuntament i tot tipus
d’elements patrimonials de
la nostra ciutat. Per això, es
va acordar limitar-lo a un
únic símbol ubicat en un
lloc concret: el Sagrat Cor
present al plenari. Ja se n’-
havia canviat la ubicació du-
rant la Transició, i ara es
traslladarà a un nou espai,
més adequat al seu caràcter
espiritual i no pas polític.

DES D’ERC continuarem as-
sistint als actes religiosos on
siguem convidats, de totes
les confessions presents a la
ciutat. Continuarem partici-
pant en processons, en mis-
ses de Festa Major o de
barri, i defensarem la Verge
de la Cinta com els primers.
I això és perfectament com-
patible amb l'aconfessiona-
litat, amb una sala de plens
més neutra, la institució que
representa tots els tortosins
i les tortosines a la casa de
la ciutat. 

MARC 
PUIGDOMÈNECH
PRESIDENT D’ERC 
A TORTOSA 
I REGIDOR A 
L’AJUNTAMENT

AQUEST ANY la Biblioteca
Marcel·lí Domingo celebra el
seu 10è aniversari; el proper 20
de juliol farà 10 anys de la in-
auguració de la Biblioteca Mar-
cel·lí Domingo de Tortosa. 10
anys proporcionant-nos lec-
tura, informació, entreteni-
ment, bons hàbits, bones
pràctiques, exposicions, tallers,
contes, teatre, música... i cul-
tura, sobre tot cultura. 10 anys
en què aquest espai multidisci-
plinar ha anat creixent i fent-se
gran fins arribar a esdevenir un
dels centres culturals i socials
més importants de la ciutat,
gràcies en gran mesura al mag-
nífic equip de professionals
que hi treballa.

EMPLAÇADA al bell mig del
nucli antic, al magnífic edifici
de l’arquitecte Ramon Valls,
entre els carrers del Vall i la
Mercè, la Biblioteca Marcel·lí
Domingo, anomenada així en
memòria d’un dels polítics
d’esquerra més destacats de la
Segona República i especial-
ment estimat a l’Ebre, continuà
la tasca duta a terme per la Bi-
blioteca Popular des del 1932 i
la Biblioteca Oliver de Boteller

des del 1986. Disposa d’un fons
documental de més de 55.000
documents, i té l’atractiu de
comptar amb unes restes ar-
queològiques andalusís que es
poden observar a la planta
baixa mitjançant un terra de
vidre. 

LA INTENSA i frenètica activi-
tat d’aquest equipament, veri-
table contenidor de cultura en
majúscules, l’ha portat a guan-
yar diferents premis com el
Maria Moliner, que atorga el
Ministeri de Cultura per a pro-
jectes d'animació a la lectura,
que ha guanyat en cinc oca-
sions; el premi Federico Mayor
Zaragoza amb el projecte
‘Aljub de contes’; el premi Do-
na’m la Mà als quaranta volun-
taris de la biblioteca; i ha estat
finalista del Premi “Biblioteca
pública i compromís social”,
amb el ‘Taller d’escriptura cre-
ativa: Traços de vida’, al costat
de ciutats com Bilbao, Cuenca
o Huesca, esdevenint per tant
la gran referència de lectura de
les Terres de l’Ebre.

LA BIBLIOTECA Marcel·lí Do-
mingo constitueix un element

clau del planejament urbà, cul-
tural i d’equipaments desenvo-
lupat pel govern d’esquerres
encapçalat per l’alcalde Joan
Sabaté, que va apostar clara-
ment per un nou model de ciu-
tat que va saber desenvolupar
amb la implantació de multi-
tud d’obres i projectes clau
com la mateixa biblioteca, amb
un emplaçament que va ser
una clara aposta per recuperar
i impulsar el nucli antic, acom-
panyant, reforçant i comple-
mentant l’acció d’un Pincat,
fruit de la Llei de Barris impul-
sada i desenvolupada pel go-
vern progressista de la
Generalitat en aquell moment.
Un Pincat que ara, amb molt de
retard i multitud de pròrro-
gues, sembla estar finalitzant
l’actual govern municipal de
Bel. També creant obres tan
emblemàtiques com el Pavelló
Firal de Remolins i que, entre
moltes altres, va finalitzar amb
la recuperació del pont del fe-
rrocarril, el nostre Pont Roig, i
de les lleres del riu Ebre que
Bel ha volgut fer seu, a l’igual
que tantes altres accions ende-
gades per l’anterior govern i
que ell s’ha limitat a finalitzar.

Per tant, no podem comparar el
bagatge resultant d’un i altre
govern, distant molt de la gran
acció duta a terme pel govern
d’esquerres de Sabaté.  

NO VOLDRIA PENSAR, per
això, que el fet de que no s’ha-
gin reposat alguna de les lle-
tres desaparegudes del nom de
Marcel·lí Domingo sigui per-
què aquest era un personatge
d’esquerres i que no compta
amb l’admiració de l’actual go-
vern de dretes. 

EL GOVERN socialista apos-
tava així per la cultura i pel
nucli antic amb excel·lents re-
sultats, tant de visitants com
d’usuaris. De fet, ja han mani-
festat que s’està quedant curta
d’espai per la quantitat de vo-
lums i llegats que acull, així
com d’activitats de tota mena.
Finalment, una vegada més, fe-
licitar a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo, al seu personal i als
seus voluntaris pel seu aniver-
sari, per la feina ben feta i per-
què continuï molts més anys
fent aquesta gran labor cultural
i social en un indret i un edifici
emblemàtics. 

BMD: 10 anys de CULTURA en majúscules

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A L’AJUNTAMENT
DE TORTOSA
I CONSELLER 
COMARCAL DE 
CULTURA
DEL BAIX EBRE
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LES ÀNSIES DE CANVI ens
porten a diferents tipus de re-
flexions. Una d’aquestes és
aquella en què volem actua-
cions on ens engresquem, que
es noti il·lusió, que es noti que
s’ha trencat amb inèrcies ante-
riors. Les festes majors van ser
un bon punt de partida, si bé
també és cert que potser al-
guna despesa s’hagués pogut
estalviar, però en general està-
vem contents i satisfets. El
canvi havia arribat al carrer.

CALIA TAMBÉ corregir errors
del passat recent. L’herència
rebuda ha conduït des del pri-
mer moment a buscar, per part
de la ciutadania, condescen-
dència envers l’actual govern
si alguna cosa no es fa bé. No-
saltres també ho vàrem enten-
dre així i per això han tingut la
nostra col·laboració.

PORTEM JA temps suficient
perquè facin autocrítica quan
l’ocasió s’ho mereix. I la veritat
és que no la veiem per enlloc
més. Aviat notem un cert co-
foisme (envanit) que s’ha ins-
tal·lat en el govern municipal
per la seva majoria absoluta. I
sentim sovint expressions com
doneu-nos temps, som nous...
que s’han instal·lat a perpetuï-

tat en el diccionari de l’alcalde
escudant-se així si les actua-
cions no són encertades.

UNA ALTRA REFLEXIÓ a la
que ens pot portar el canvi és a
que ens conformem en millo-
rar situacions anteriors i aquí
és quan certs mots deixen de
ser utilitzats per Adam Tomàs.
Entre ells: ràpidament, en tres
mesos com a màxim, d’una
manera immediata... aquests
són els que més por li fan  a
l’alcalde, fins al punt que els
substitueix per uns altres com
ara: sempre que sigui possible,
ho estudiarem cas per cas,
quan puguem, no ens doneu
pressa... 

VET AQUÍ que constatem pel
mètode empíric, que és aquell
que s’ocupa dels fets que real-
ment esdevenen mitjançant
una acurada contrastació, com
mocions que portem al plenari
i s’aproven amb el vot favora-
ble de l’equip de govern,
aquest no les compleix i es di-
laten en el temps, és a dir, no
s’han executat i ja portem vuit
mesos del nou govern munici-
pal. 

ELS SOCIALISTES d’Amposta
ens preguntem si faran cas de

la demanda amb què afrontem
una de les situacions que més
reclama la ciutadania, i que ja
és hora de solucionar, que és la
posada en marxa de la nova re-
sidència d’avis. Ara ja toca!
L’actual espai no reuneix les
condicions més òptimes per a
la seva activitat. Fa més de dos
anys que no hi ha un manteni-
ment adequat, presentant un
estat força precari.

DES DEL GOVERN es diu que
la nova residència no s’obri
perquè hi ha certes mancan-
ces, com ara la llicencia d’acti-
vitat de la cuina, el
subministrament elèctric, l'a-
dequació a la normativa dels
bombers, entre d’altres, que
dificulten que es posi en ser-
vei; però amb vuit mesos que
portem del nou mandat és
temps suficient per haver-les
resolt. 

DE LA CAPACITAT total de
places, aproximadament 160,
en l’actualitat n’hi ha 80 de
concertades que vénen de l’ac-
tual residència i unes poques
més, privades, en llista d’es-
pera. Argumenten que la prin-
cipal dificultat per obrir-la es
deriva del fet que si no hi ha
moltes més places concertades

no és rentable. Així què fem?
La tindrem tancada per sem-
pre o allò que realment vol
l’alcalde és ofertar la gestió de
la mateixa a una empresa pri-
vada?

TENIM UN NOU GOVERN a
la Generalitat i aquí és on el
paper del govern municipal
d’ERC té molt camí per recó-
rrer. El mateix conseller d’Eco-
nomia és d’ERC, i fins i tot
l’ebrenc Lluís Salvadó és Se-
cretari d’Hisenda del govern.
Una miqueta de sensibilitat
cap a aquestes terres la po-
drien tenir i donar un cop de
mà. El que no podem permetre
de cap manera és que la gestió
d'una obra feta amb diners pú-
blics passi a mans privades, no
és propi d’un govern d’esque-
rres. 

CAL QUE es posin a treballar
seriosament, ara és la seva res-
ponsabilitat, i cal que no deixin
passar el temps i no s’escudin
més en l'herència rebuda. Tot i
que som conscients que no els
falta raó perquè les ànsies d’i-
naugurar l’obra per part de
l’anterior govern de CiU els va
portar a tota una sèrie de des-
propòsits que ara poden arri-
bar a condicionar. 

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA

El mètode empíric com a superació

OPINIÓ 

UN DELS arguments més
sorprenents que he sentit a
favor de mantenir el monu-
ment franquista al mig del
riu a Tortosa és  el del tu-
risme. Ens diuen que els tu-
ristes en fan fotos i que per
això no l’hauríem de treure
del riu. Com a molt, el
podem “transformar” i pot-
ser encara vindrien més tu-
ristes, diuen.

ÉS CERT, la gent en fa fotos.
Jo també n’he fet moltes, i he
portat turistes a fer-ne. Però
el que passa és que la gent
faria fotos de qualsevol cosa
al mig del riu: d’una barca,
d’una estàtua de Mickey
Mouse, o d’un símbol fei-
xista. Només cal mirar la
quantitat de fotos que s’està
fent a Tortosa d’una cosa tan
normal als rius com és un
pont. Des que es va pintar
l’antic pont de tren de color
roig, la gent està col·lapsant
l’Instagram amb fotos. Per
tant, aquest argument no

serveix. I si posem un altre
pont de vianants al lloc del
monument, recuperant el
passat tortosí, o bé un mira-
dor des d’on es podrien fer
milers de fotos  de la façana
de la catedral? Potser fins i
tot, aquest pont o mirador
s’inclouria a la informació
turística de Tortosa, cosa que
atrauria encara més turistes.
Això no passa ara. Ens diuen
que el monument atreu tu-
ristes, però no el posen a cap
fulletó turístic de la ciutat!
Aquest invisibilitat és per-
què volen que els turistes es
troben una sorpresa ama-
gada, o és perquè en el fons
tots sabem que aquest mo-
nument no té lloc dins la
normalitat democràtica?

I SI EL TRANSFORMEM en
una mena de símbol per la
pau?, ens diuen. Deixant de
banda que la llei, la dignitat,
i el record de les víctimes a
tots els bàndols causats pel
cop d’estat de Franco, obliga

a treure aquesta monstruosi-
tat del riu ara mateix, sembla
ser que l’Ajuntament vol fer
una consulta en la qual una
opció serà la de deixar-lo al
riu i transformar-lo. El pro-
blema, crec jo, és que no es
pot transformar el monu-
ment en res més d’allò que
és actualment. El monument
“Al caudillo de la Cruzada y
de los 25 años de paz” és
franquista fins a l’última
molècula.  Ja li poden treure
l’àguila, la creu, el soldat,
l’estrella, i el tros de ferro
clavat com una banderilla  a
l’Ebre, però mentre quede
un gram de ferro allí, conti-
nuarà representant allò que
volia representar el primer
dia. Que si el pintem com
van fer amb l’1% del Mur de
Berlín que van guardar? No
es pot comparar gaire, un
mur de repressió, amb un
monument: quants monu-
ments dels nazis han deixat
a Alemanya? Però un pensa-
ment salta a la vista: tothom

sabia que el mur de Berlín
s’havia d’enderrocar,  i així
es va fer.

EM DIUEN que hi ha molts
altres temes importants a
Tortosa per no perdre temps
amb aquest tema. Hi estic
d’acord totalment. No sé per
què s’han perdut 40 anys. No
entenc per què el monument
no es va treure i museïtzar el
primer dia de la democràcia.
I no entenc per què encara
es debat i es consulta sobre
el tema. Tots els partits polí-
tics, del color que sigue,
haurien d’estar d’acord a
posar el monument al museu
demà mateix. Per cert, el
museu també és un lloc d’a-
tracció turística! 

BRIAN CUTTS
MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ PER LA 
RETIRADA DELS 
SÍMBOLS 
FRANQUISTES 
DE TORTOSA

El monument i el turisme
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OPINIÓ

ÉS UN ARGUMENT prou
acceptat per molts que a l’E-
bre la cultura té força i té
presència en totes les seues
disciplines i en tots els àm-
bits on s’acaba represen-
tant. El talent creador va a
l’alça i les diverses mostres
que ens arriben als esta-
ments oficials així ho certifi-
quen. La presència de la
cultura a tot arreu en la nos-
tra vida diària ens situa en
el mapa.

AQUESTA vitalitat, aquesta
vigència i presència com-
partida de les diferents mo-
dalitats que la cultura
ebrenca proposa, i que es
manifesta en les arts plàsti-
ques i en les visuals, en la
música i el ventall amplís-
sim que va de la tradicional
a la clàssica, passant pels
cantautors, el jazz, la música
de banda, etc., en la dansa,
en el teatre amateur, en el
circ i en unes lletres i litera-
tura cada vegada més nota-
bles i més a tots els

aparadors de primera línia,
aquesta força, dèiem, és la
divisa més potent que tenim
en el moment actual.

QUÈ ENS MOTIVA a conti-
nuar treballant amb la ne-
cessària tenacitat que farà
mantindre i apujar els ni-
vells? Fets que encara hem
de corregir i que la realitat
ens obliga a situar-nos,
també, en un espai de pru-
dència i de saber mesurar
amb cautela la nostra posi-
ció. La projecció exterior
dels nostres artistes encara
és limitada. Probablement
tampoc recau en nosaltres
tota la responsabilitat. El
país sencer haurà de donar
en un futur proper mostres
de sensibilitat cap a les dife-
rents veus. L’estructura de
país i la realitat cultural han
de caminar de la mà cap a
una simbiosi que permeti
ajustar les coses i que to-
thom se senti correspost en
l’intercanvi de produir i re-
cepcionar.

La situació econòmica de les
nostres institucions en els
darrers anys i la potència
per ella mateixa de la indús-
tria cultural reprendran, a
poc a poc, el trànsit cap a
escenaris de reflotament
que apuntin a una certa nor-
malitat. Quins són els nos-
tres espills? Tant és, poseu-li
els noms que vulgueu, per-
què la veritat és que un país
que culturalment actua de
manera intel·ligent, sap
aprofitar les múltiples expe-
riències que arreu del món
s’estan duent a terme pel
que fa a polítiques cultu-
rals.

I ENCARA una mancança
que, personalment, no puc
deixar d’apuntar. I aquí em
situo en un àmbit molt més
local. Amb una població de
180.000 habitants, les quatre
comarques de l’Ebre no
haurien d’inhibir-se en ab-
solut en la necessària qües-
tió de la relació entre elles.
És indispensable que els

agents culturals i els pro-
ductors de nord i sud, d’a-
quí i d’allà, siguin
conscients del fet que si una
producció cultural de qual-
sevol índole s’està donant a
la Terra Alta, posem per cas,
les altres tres comarques
n’han de ser ben conscients.
Perquè som molt a prop els
uns dels altres, perquè som
pocs i hauríem de trobar els
canals idonis per a la comu-
nicació que sempre ens ha
d’afavorir i per la mateixa
importància que genera
aquell producte cultural en
concret.

QUEDA MOLT per fer i en
som conscients, però sem-
pre m’he volgut situar en un
escenari del positivisme, de
la gent que vol construir i té
il·lusió perquè tot allò que
l’envolta vagi endavant, per-
què la millora de tot allò
que té a veure amb la cul-
tura, porta els beneficis de
manera directa a la societat
i a totes les persones. 

FERRAN BLADÉ
DIRECTOR 
DELS SERVEIS 
TERRITORIALS 
DE CULTURA 
A LES TERRES 
DE L’EBRE

Vitalitat cultural a l’Ebre

ANUNCIA’T

LAMENTO profundament l’a-
cord al que han arribat ERC,
CUP, Movem i PSC per retirar els
símbols religiosos de l’Ajunta-
ment de Tortosa, començant pel
Sagrat Cor. Alguns desconeixen
que els valors democràtics que
els hi permeten dur a terme
aquestes propostes ultralaiques
deriven de les arrels cristianes.
Arrels on s’assenten els trets cul-
turals de la nostra civilització
però també dels quals beuen les
nostres institucions democràti-
ques. 

ELS VALORS CRISTIANS són la

base dels drets i llibertats que
avui gaudim la gran majoria de
ciutadans d’Europa. I són aquests
mateixos valors cristians, els que
més ens diferencien dels estats
musulmans. Una proposta simi-
lar a aquesta podria suposar la
pena de mort en molts d’aquests
països. 

ESPANYA és un Estat de Dret
que es caracteritza per un model
de “laïcisme positiu” però hi ha
altres països que implementen
un “laïcisme negatiu” on està
prohibit qualsevol imatge o re-
presentació religiosa a les esco-

les, a l’administració, etc. Això su-
posa que una noia musulmana
no pot acudir a classe amb hijab
o que un noi cristià no pot portar
un penjoll amb la creu a l’escola
pública. Aquest és el camí que
volem emprendre? Estic d’acord
amb la neutralitat religiosa de les
institucions però no amb la des-
memòria dels valors cristians de
la nostra societat, de les nostres
institucions, del nostre dret, de
les nostres llibertats i del nostre
caràcter. 

ELS QUE AVUI defensen la reti-
rada de símbols religiosos per no

ferir sensibilitats són els mateixos
que defensen que el burka o el
niqab no atempten contra el dret
de les dones que són obligades a
vestir-lo, com així ho va defensar
el diputat de la CUP, Quim Arru-
fat. Les incongruències en polí-
tica solen pagar-se cares.

I NO PUC ACABAR sense criti-
car, l’actuació del regidor de la
CUP, demanant una foto de la re-
tirada de la imatge del Sagrat Cor
com si es tractés d’un trofeu de
caça major. No hi ha res més la-
mentable que convertir la política
en un circ.  

Els valors cristians desapareixen
de l’Ajuntament de Tortosa

JAUME SOLÉ 
PURCALLA
SECRETARI GENERAL
DEL PP DE TORTOSA
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L'Ajuntament de Tortosa ha fi-
nalitzat els treballs d'urbanit-
zació dels carrers Pujada de
Sant Francesc i Sant Francesc,
al barri de Santa Clara, i
aquest passat mes de febrer
van començar les obres d'ur-
banització del carrer i travessia
Santa Clara, situat al mateix
entorn. La primera obra ha
estat l'última a finançar-se
amb càrrec al Pla Integral del
Nucli Antic (Pincat), mentre
que la del carrer Santa Clara
s'executa en base a recursos
propis. En aquest sentit, l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va
manifestar la voluntat del go-
vern municipal de CiU de con-
tinuar invertint en la millora
del nucli antic. 
En l'actuació del carrer Sant
Francesc s'ha renovat el pavi-
ment i s'ha substituït tota la
xarxa de serveis, a banda d'ins-
tal·lar senyalització viària, mo-
biliari urbà i una illa de
contenidors soterrats. L’obra
l'ha executat GICSA per un
import d'adjudicació de
245.849 euros. L'alcalde de Tor-

tosa també va explicar que s’ha
habilitat una zona verda d'a-
parcament per a veïns, la se-
gona a la ciutat després del
Rastre. Els residents als carrers
Sant Francesc, Sant Francesc
de Dalt, Santa Clara, Sant
Tomàs, pujada de Sant Fran-
cesc i Nou Cirera poden sol·li-
citar l'autorització que els
permetrà estacionar-hi.  
Per la seva part, el president de

l’Associació de veïns de Santa
Clara, Manolo Cardona, va
destacar el canvi que ha realit-
zat el barri en els darrers anys.
L’actuació al carrer Sant Clara
consisteix en la pavimentació
de tot el vial, així com la mi-
llora de la xarxa d’aigua pota-
ble, l'arranjament dels
claveguerons de connexió als
habitatges i la construcció de
xarxa de pluvials. Aquesta

obra té un cost aproximat de
17.000 euros, que es finança
amb recursos propis de l'Ajun-
tament de Tortosa, i amb la
col·laboració d'Aigües de Tor-
tosa i Gas Natural.  

T
TORTOSA

El Pincat arriba al final
Deu anys després i amb tres pròrrogues, acaba el

programa per a la rehabilitació del nucli antic de Tortosa
L’última obra realitzada ha estat la remodelació del

carrer Sant Francesc al barri de Santa Clara

[ ] Les últimes obres a Santa Clara. // FOTO: ACN.

Deu anys per a
la millora d’un
dels nuclis antics
més degradats

L’Ajuntament de Tortosa va ini-
ciar al 2006 els treballs del Pla
integral de nucli antic (Pincat)
que preveia l’obertura de noves
places, la urbanització de ca-
rrers i la creació d’equipaments
al nucli històric de la ciutat.  El
Pincat previa una inversió de
18’9 milions d’euros, dels quals
el 50% es feia càrrec l’Ajunta-
ment.  L’aplicació del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), les complica-
cions en determinats processos
d’expropiació d’edifiics per re-
alitzar projectes d’esponjament,
agreujat per la crisi econòmica i
la manca de finançament de
l’Ajuntament i de la mateixa
Generalitat va portar a dema-
nar fins a tres pròrrogues del
projecte: el 2009, el 2011 i el 2013.
Durant aquests deu anys s’ha
realitzat la remodelació dels ca-
rrers de la Rosa, Croera, Nou
del  Vall o el passatge Franquet.
Una de les més destacades va
ser la remodelació de la plaça
de l’Absis convertint-la en un
escenari a l’aire lliure. També cal
destacar una de les últimes
obres realitzades, la plaça Mos-
sèn Sol. Una actuació que es va
retardar en haver de refer el
projecte que inicialment previa
un aparcament soterrat. La re-
modelació de la plaça Sant Joan
també es va abordar en càrrec al
Pincat A través del programa
també s’han finançat els treballs
del Centre Obert Sant Francesc
i diversos carrers del barri de
Santa Clara. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

URBANISME

ELS VEÏNS RECLAMEN CELERITAT
LA FEDERACIÓ d’Associacions de
Veïns de Tortosa ha reclamat celeritat a
l’equip de govern de CiU en la resolució
de les problemàtiques que afecten el
dia a dia del municipi. Els veïns es quei-
xen que el govern municipal ha fet cas
omís de les propostes que li van presen-
tar el passat mes de novembre per a la
millora de la via pública. L’alcalde de

Tortosa, Ferran Bel, assegura que gent
de les diferents associacions de veïns
que formen la Federació es van posar en
contacte amb ell i altres regidors del go-
vern per deixar clar que no compartei-
xen les apreciacions del president, Josep
Baubí. Així, Bel va emplaçar la Federació
de Veïns a una reunió per aclarir el que
considera un “malentès”. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Dins la campanya “Xeic! Pos
com continuen tenint Tor-
tosa!”, el grup municipal del
PSC ha denunciat l’estat de
deixadesa en què afirma es
troba la plaça Alfons XII, al
mig de l’eixample antic de la
ciutat. El portaveu del PSC,
Enric Roig, va lamentar que
el nou Pla d’Acció Municipal
(PAM) elaborat pel govern de
CiU amb el suport d’ERC no
contempli cap acció relacio-
nada en aquest espai. Així,
els socialistes han reclamat
un pla de xoc per a la plaça

que contempli la creació im-
mediata d’un pas de vianants
per permetre l’accés a les
persones amb mobilitat re-
duïda. En resposta a Roig,
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va defensar la necessitat
de realitzar una actuació po-
tent a la plaça Alfons XII que
vagi lligada a la renovació de
la concessió del pàrquing,
prevista per d’aquí a cinc
anys.
D’atra banda, i quant al barri
de Sant Llàtzer, el PSC ha-
mentat la manca d’arbrat al
barri, un fet que ha atribuït a
l’aplicació d’una política “ar-
boricida” per part del govern
de Bel. 

Sancions per no xipar els gossos
L’Ajuntament inicia una campanya perquè es posi el xip

obligatori als gossos i s’inscriguin al cens municipal
Després d’un període informatiu es sancionarà amb

150 euros els propietaris que no compleixin la normativa

SOCIAL

La plaça Alfons XII de Tortosa.  // FOTO: M.V.

C. Bonet
TORTOSA

Pla de xoc per
a Alfons XII 

URBANISME

La nova àrea d’esbarjo del barri de Remolins.  // FOTO: M.V.

L’Ajuntament de Tortosa ha
posat en marxa una campanya
adreçada als propietaris d’ani-
mals de companyia, fonamen-
talment gossos, perquè
acudeixin al seu veterinari a
posar-los el xip obligatori i,
posteriorment, els inscriguin al
cens municipal. Actualment,
l’Ajuntament compta amb un
cens de 1.471 gossos, però s’es-

tima que al municipi en poden
haver entre 3.500 i 4.000. La
normativa actual obliga els
propietaris de gats i gossos a
què el seu veterinari els posi
un xip identificatiu. En el cas
de tipologies de gossos poten-
cialment perillosos, els propie-
taris han de disposar també
d’una llicència de tinença i
conducció. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va deixar clar que
després d’un primer període
informatiu seran rigorosos i
sancionaran aquells que no

xipin i censin els gossos amb
150 euros. Amb el lema “Al ca-
rrer, com a casa. Tortosa, també
cosa teva”, l’acció també vol fo-
mentar el civisme entre els
propietaris de gossos, infor-
mant de l’existència de dues
àrees d’esbarjo canines a Fe-
rreries i a Remolins, així com
les sancions a què s’exposen si
no recullen les deposicions
dels seus animals, d’un mínim
de 200 euros. També es multarà
amb 150 euros els propietaris
que no portin el gos lligat. 

Cinta Bonet
TORTOSA
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Sis empreses estudien internacionalitzar-se
ECONOMIA

La Cambra de Comerç i l’Ajuntament impulsen un
programa per preparar l’empresa pel mercat exterior

L’ens cameral considera fonamental que les empreses
de l’Ebre surtin a l’estranger i es repetirà la iniciativa

Sis empreses de Tortosa amb
potencial per a la seva interna-
cionalització han participat al
programa de Diagnosi a Mercat
Exteriors que la Cambra de Co-
merç, Insdústria i Navegació de
Tortosa impulsa des de fa qua-
tre anys. En aquest cas la diag-
nosi s’ha elaborat amb encàrrec
de gestió per part de l’Ajunta-
ment de Tortosa amb l’objectiu
d’ajudar aquestes empreses a
fer un primer pas per a comen-
çar a vendre a l’exterior. El ge-
rent de la Cambra de Comerç
de Tortosa, Francesc Minguell,
va explicar que la voluntat és
contribuir a preparar l’empresa
i dotar-la d’una petita estruc-
tura de comerç exterior que
després puguin gestionar per si
sols. “En definitiva, que quan
ens retirem de l'acompanya-
ment que l'empresa pugui fun-
cionar tota sola amb un mínim
departament”, va remarcar
Minguell.
El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José Maria

Chavarria, va afirmar que per
l’ens cameral és fonamental
que les empreses de les Terres
de l’Ebre surtin a l’estranger.
Per la seva part, l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va afirmar que
la creació de riquesa al muni-
cipi és una de les obsessions del
govern municipal i ja va avan-
çar  que aquest 2016 es repetirà
el programa de diagnosi.  El
consistori va aportar uns 9.800
euros en l’edició de 2015. En
aquest sentit, Bel va reconèixer
que no és fàcil afrontar-se al
mercat exterior i que amb l’a-
juda externa que ofereix la
cambra s’obre un nou ventall
de possibilitats per a les empre-
ses.
Durant aquest 2015, van formar
part del programa Diagnosi a
Mercats Exteriors: Cítrics
Bítem, Ebrequalitat, Frigorífics
Lluís, Garcid SL, Productes
Càrnis Mulet Hidalgo i Solde-
bre. El responsable de Cítrics
Bítem, Joan Cugat, va explicar
que fins ara estaven venent en
diferents països europeus i que
ara estan explorant la possibili-
tat d’obrir-se pas a Aràbia Sau-
dita.                 

La idea és que una part impor-
tant d'aquestes empreses pugui
passar a una segona fase, l'ano-
menat programa Empresa Ex-
porta, que ja suposa anàlisis
més profundes i una selecció de
mercats internacionals més
adequats per a una activitat ex-
portadora sostinguda, amb
plans d'atac promocional inclo-

sos.  Això suposa ja la participa-
ció en missions comercials, la
recerca de contactes i l'establi-
ment de nous acords comer-
cials, aconseguint “relacions de
seguretat i confiança” per am-
pliar les transacccions.
De fet, la Cambra de Comerç de
Tortosa tenia previst realitzar
en breu una missió comercial a

Aràbia Saudita. Al mes d’abril,
també participarà a la Fira Ali-
mentaria a Barcelona. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Chavarria va lliurar un diploma a les sis empreses que van participar al programa.  // FOTO: ACN

Tortosa descarta ser municipi turístic
TURISME

La ciutat no compleix ara alguns requisits mínims com
una declaració d’intencions de les entitats de comerciants

EL PSC considera que aquesta renúncia demostra que
el de CiU és un govern “desgastat i cansat”

El regidor de Promoció Econò-
mica, Comerç i Fires de Tortosa,
Emili Lehmann, va confirmar
que el govern municipal ha des-
cartat, a curt termini, sol·licitar la
declaració de Tortosa com a mu-
nicipi turístic. Aquest és un tema
que va plantejar-se en el marc
de la Taula Sectorial de Turisme,
ja que un informe de la URV el
fixava com a possible objectiu
per al Pla de Foment del Turisme
de Tortosa. Però durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Leh-
mann va explicar que ara per ara
no es considera necessari que
Tortosa siga declarat municipi
turístic. Així, va detallar que la

ciutat no compleix ara alguns re-
quisits mínims, com per exem-
ple una declaració d’intencions
de les entitats de comerciants
per obrir en més dies festius. A
més, Lehmann va assenyar que
avui per avui el comerç més des-
tinat als turistes ja pot obrir en
els dies festius. D’altra banda,
Lehmann va valorar positiva-
ment que hi ha una certa rotació
en l’ocupació de locals comer-
cials que es queden buits. Se-
gons el regidor, s’està produint
creació neta de nous comerços,
un fenomen que confirma que la
revifada econòmica està arribant
a Tortosa.
Per la seva part, el portaveu del
PSC de Tortosa, Enric Roig, va la-
mentar que el govern municipal
haja descartat la sol·licitud de

municipi turístic. A través d’un
comunicat, Roig va voler contes-
tar les declaracions de Leh-
mann. Segons el regidor
socialista, aquesta renúncia de-
mostra que el de CiU és un “go-
vern desgastat i cansat, que es
manté estancat en la seua polí-
tica immobilista” i que “defuig
contribuir al desenvolupament
econòmic i turístic de la ciutat”.
Roig va valorar la feina feta en el
marc del Pla de Foment del Tu-
risme de Tortosa, però va afegir-
que la declaracio de municipi
turístic suposaria un pas més
enllà per aconseguir que Tortosa
siga un referent en el sector. De
fet, Roig va recordar que la de-
claració de Tortosa com a muni-
cipi turístic formava part del
programa electoral del PSC.

Gustau Moreno
TORTOSA

Lehmann durant una entrevista a Canal 21. // FOTO: CANAL 21 EBRE
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Els regidors de Movem Tor-
tosa han denunciat l’estat de
degradació en què asseguren
es troba el barri del Castell,
tot i que estava inclòs en el
pla integral del nucli antic
(Pincat). El portaveu de
Movem, Jordi Jordan, ha acu-
sat el govern de Ferran Bel
d’haver estat “incapaç” de
rehabilitar el barri, malgrat
ser un punt neuràlgic del
nucli històric. Un fet que ha
atribuït a la “mala gestió” de
Bel. Així, Jordan ha reclamat
que es tiri endavant un pla

integral de rehabilitació del
barri del Castell i que el Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
incorpori accions per rehabi-
litar-lo. Mentrestant, i de ma-
nera immediata, Movem
Tortosa ha demanat que es
netegi i sanegi el barri, ja que
la imatge que ofereix en l’ac-
tualitat no és acceptable ni
pels veïns ni pels turistes.
Jordan també ha demanat
que el solar on s’ha de cons-
truir el Palau de Justícia, i per
tal d’evitar oferir un visió ne-
gativa de l’espai, es tapi de la
mateixa manera que s’ha fet
amb el solar on hi havia les
cases de davant la catedral,
on s’ha construït un mur. 

Tortosa segueix atraient més turistes
Els espais municipals més visitats són el Museu, els Jardins

del Príncep i el Centre d’Interpretació del Renaixement
L’Ajuntament ja té a punt l’adjudicació del llagut

turístic i prepara un pla d’actuació al call de Remolins

TURISME

Tres dels regidors de Movem Tortosa.  // FOTO: MOVEM TORTOSA.

C. Bonet
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Movem Tortosa 
demana la neteja del
barri del Castell

URBANISME

Una imatge del Museu de Tortosa, a l’antic escorxador.  // FOTO: G.M.

El turisme continua creixent a
Tortosa. Després del salt quan-
titatiu que va suposar el creixe-
ment d'un 55% de visitants el
2014, la tendència es manté a
l'alça com demostren les dades
recollides en els espais turístics
municipals. Amb un total de
34.966 visites, l'augment va ser
el 2015 de l'11,45%. Els espais
més visitats són el Museu de

Tortosa, els Jardins del Príncep,
el Centre d’Interpretació del
Renaixement i el Refugi An-
tiaeri. Gairebé la meitat dels
turistes, un 47,84%, provenen
de Catalunya, dels quals més
de la meitat, un 53,9%, de Bar-
celona. Un 28,39% arriben de
l'Estat espanyol i un 23,77% de
l'estranger, sobretot de França,
en un 45’8%. Altres indicadors
de l'increment del turisme són
l'augment del 22% de la recap-
tació de la taxa turística i la cre-
ació d’almenys cinc nous

habitatges turístics que conso-
lidaran una oferta a la ciutat de
800 places hoteleres. L’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha asse-
gurat que l’Ajuntament conti-
nuarà invertint en la millora de
diferents espais turístics, amb
un pla d’actuació al call jueu
que es farà en breu.
El consistori també té gairebé
llest el llagut turístic per obrir
l'adjudicació, i treballa per
aconseguir la certificació de tu-
risme familiar dins de l'àmbit
del Parc Natural dels Ports. 

Cinta Bonet
TORTOSA
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L’alcaldessa de Benifallet,
Mercè Pedret, ha lamentat que
Urbanisme estiga frenant la
construcció del complex hoteler
que l’empresari andorrà Anto-
nio Cachafeiro ha projectat a
l’antic mas de la Xalamera. El
projecte preveu la construcció
d’un hotel de quatre estrelles
en una finca de 120 hectàrees al
costat del riu Ebre, en el marc
d’una operació valorada en 10
milions d’euros, que també pre-
veu restaurar unes construc-
cions originàries del segle XIII.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Pedret ha remarcat que
seria una inversió molt impor-
tant per a Benifallet, i que fa uns
mesos es va reunir amb el pro-
motor per conèixer el projecte
de primera mà. Urbanisme
només deixa fer-hi 80 habita-

cions, però per fer viable la in-
versió Cachafeiro sol·licita per-
mís per construir un complex
amb almenys 120 habitacions.
En aquest sentit, Pedret ha ga-
rantit el suport de l’Ajuntament
al projecte turístic.
De la mateixa manera, Pedret
s’ha referit a la situació de l’an-
tic balneari de Cardó, que
Grupo Pascual ha posat a la
venda un cop que ha descartat
la construcció del seu complex
hoteler de luxe. En tot cas, la vo-
luntat de l’Ajuntament és asse-
gurar, com a mínim, la
conservació del patrimoni his-
tòric i arquitectònic.
A banda, com a reptes per al
mandat, Pedret també ha dit
que cal renovar l’enllumenat
públic i la xarxa de subminis-
trament d’aigua. L’altre objec-
tiu és mantenir el servei de la
llar d’infants i tirar endavant
el centre de dia, encara que
siga amb gestió privada. 

Gustau Moreno
BENIFALLET

Nou programa
de promoció
exterior del
Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix
Ebre, a través del projecte Baix
Ebre Avant, ha engegat l'acció
‘Sortim a l’exterior!’, un pro-
grama d’assistència tècnica per
a microempreses i Pimes agro-
alimentàries de la comarca, per
ajudar-les a internacionalitzar
els seus productes i serveis. El
programa inclou un acompan-
yament i assessorament indivi-
dualitzat perquè puguin
desenvolupar el seu propi pla
d’exportació o d’expansió a
l’exterior. Segons el president
del Baix Ebre, Daniel Andreu,
l’objectiu és fer créixer les em-
preses agroalimentàries de la
comarca, tot augmentant ven-
des a partir de l’exportació amb
l’objectiu final de crear nous
llocs de treball”. El programa
està limitat a un màxim de 12
empreses, que es poden ins-
criure a baixebre.cat fins a l’11
de març. C.B.

BREUS

B
BAIX EBRE

CONFLICTES DE CONSUM 
L’OFICINA Comarcal d'Informació al
Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal
del Baix Ebre va fer el 2015 un total de
1.162 actuacions, entre consultes, recla-
macions, queixes, mediacions i arbitrat-
ges, cosa que representa un 1,7% més
que l'any anterior. En concret, es van re-
soldre 270 consultes, es van atendre 19
queixes i 416 reclamacions, i no consta
cap denúncia. La majoria de reclama-

cions van correspondre al sector de tele-
fonia i internet, seguit del sector de sub-
ministraments bàsics i del petit comerç i
assegurances, entre altres. Destaca el
que fet que, durant el 2015, l'Oficina Co-
marcal d'Informació al Consumidor Baix
Ebre va intervenir en 446 sol·licituds de
mediació de les quals 248, el que repre-
senta un 55,60%, es van resoldre. En
canvi, 192 es van arxivar. C.B.

L’alcalde de l’Aldea ha demanat
al nou govern català que s’impli-
que en les mesures per fer viable
la cooperativa agrícola, quatre
anys després de la fallida de la
secció de crèdit. De fet, encara
continuen bloquejats uns 4,5 mi-
lions d’euros d’uns 300 creditors,
i des de l’Ajuntament es consi-
dera que la Generalitat hauria
d’assumir els seus errors a l’hora
de vigilar el correcte funciona-
ment de la cooperativa.

D’altra banda, Dani Andreu
també ha reclamat el suport de la
Generalitat per dinamitzar els
polígons Catalunya Sud i de l’Es-
tació de Mercaderies. Andreu ha
assenyalat que en el cas del Ca-
talunya Sud, que l’Aldea com-
parteix amb Tortosa, caldria fer
algunes actuacions perquè el po-
lígon siga més competitiu, com
ara ampliar el subministrament
elèctric o desenvolupar alguns
plans parcials que ara es troben
aturats. En aquest sentit, ha as-
senyalat que té pendent una reu-
nió amb el nou conseller de

Territori, Josep Rull. Quant al po-
lígon de l’Estació de Mercade-
ries, Andreu ha recordat que
també té dos fases pendents de
desenvolupar.

Nova víctima a l’N-340
D’altra banda, Andreu ha la-
mentat l’accident que es va pro-
duir la tarda del 10 de febrer al
pas de l’N-340 pel seu terme mu-
nicipal, en què va morir una
veïna de Tortosa i dues persones
més van resultar ferides. Andreu
ha denunciat l’absoluta “incom-
prensió i indiferència” dels res-
ponsables polítics i de les

administracions que podrien re-
duir l’alta sinistralitat de l’N-340
aplicant la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 en el tram de les Te-
rres de l’Ebre i el nord de
Castelló. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, l’alcalde de l’Al-
dea ha volgut destacar que
aquesta vegada han estat veïns
del territori, de Tortosa i del Pere-
lló, els que s’han vist implicats en
aquest accident mortal.
En la mateixa línia, Andreu ha
assenyalat que cal mantenir la
mobilització social i la pressió
institucional fins aconseguir la
gratuïtat de l’AP-7. De fet, ha

apuntat que potser caldria orga-
nitzar-ne “una de grossa”, com la
manifestació del 7 de febrer a
Amposta contra el Pla Hidrolò-
gic. Finalment, Andreu ha reite-
rat que les rotondes que està
construint l’Estat no són la solu-
ció, i ha rebutjat la possible apli-
cació del model de l’N-II a
Girona, com va apuntar el presi-
dent Carles Puigdemont. 

L’Aldea busca dinamitzar el Catalunya Sud
ECONOMIA

Andreu reclama el suport de la Generalitat per fer les 
actuacions pendents al polígon i a l’Estació de Mercaderies

L’alcalde també insisteix a demanar la implicació
del govern per fer viable la cooperativa agrícola

Gustau Moreno
L’ALDEA

Mira el
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aquest
enllaç

Una imatge d’arxiu del mas de la Xalamera.  // FOTO: ACN.

Benifallet dóna suport al 
projecte hoteler de Xalamera
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La portaveu de Convergència ha
instat el govern d’Esquerra
d’Amposta a obrir d’una vegada
la nova residència per a la gent
gran, construïda durant el man-
dat anterior amb una inversió de
12 milions d’euros. Isabel Ferré
ha acusat el govern d’Adam
Tomàs de posar “excuses” per
justificar el retard en l’obertura, i
ha denunciat que l’objectiu dels
republicans és externalitzar la re-
sidència i cedir la seua gestió a
una empresa privada. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Ferré va ser molt contundent a l’-
hora d’afirmar que no obren la
residència “perquè no els dóna la
gana”, i perquè Amposta té un
govern d’esquerres que ara vol-
dria que la gestionés una em-
presa. En aquest sentit, la
regidora va afirmar que Conver-
gència seguirà exigint l’obertura
immediata de la residència, que
va ser inaugurada per la conse-
llera Neus Munté a finals de
març del 2015. La darrera previsió
del govern d’Esquerra d’Am-

posta és obrir la nova residència
cap al mes de juny, quan estiguen
resolts els problemes detectats,
com ara la falta de subministra-
ment elèctric o les obres de la
cuina. A més, l’alcalde d’Am-
posta va admetre al gener que
una possibilitat és externalitzar la
residència, però conservant la ti-
tularitat municipal. Davant
d’això, Ferré va acusar el govern
de mentir, i va recordar que l’o-
bertura de la residència hauria
de ser una prioritat.  

A
AMPOSTA

LA CARXOFA A TAULA
FINS AL PROPER 19 de març vuit res-
taurants d’Amposta i el Poblenou del
Delta celebren les XIII Jornades Gastro-
nòmiques de la Carxofa. Els menús
oscil·len entre els 14 i 28 euros, tots ma-
ridats amb vins de la DO Terra Alta. La in-
auguració de les jornades així com de la
XXI Festa de la Carxofa, que va tenir lloc
el passat 27 de febrer, va comptar amb la
presència de la consellera d’Agricultura,

Meritxell Serret. La consellera va afirmar
que jornades gastronòmiques com les de
la carxofa ajuden a posar en valor i dina-
mitzar la producció agrícola local. La
Festa de la Carxofa va tenir tenir en-
guany com a novetat la celebració del I
Mercat de Productes de les Terres de l’E-
bre-KM 0. L’alcalde, Adam Tomàs, va rei-
vindicar la importància de potenciar els
productes del territori. C.B.

Ferré acusa Esquerra d’Amposta
de voler privatitzar la residència
La portaveu de CiU diu que la seva obertura hauria de

ser una prioritat i demana que es deixin “d’excuses”
El PSC insta l’Ajuntament a buscar el suport de la

Generalitat per superar els problemes de l’equipament

El PSC també
avisa que
rebutjarà la
privatització

G.M.
AMPOSTA

El socialista Francesc Miró
va advertir que el govern
d’Esquerra d’Amposta vol
privatitzar la gestió de la
nova residència per a la
gent gran. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre,
Miró va revelar el contingut
d’una conversa amb l’al-
calde, en què el republicà
Adam Tomàs va manifestar-
li que la voluntat de l’equip
de govern és externalitzar la
gestió de l’equipament. Una
residència que l’Ajunta-
ment d’Amposta va cons-
truir a finals del mandat
anterior, amb una inversió
de 12 milions d’euros.  Així,
Miró ha remarcat que el
grup municipal del PSC re-
butjarà aquesta privatitza-
ció, i que vuit mesos
després d’arribar al govern,
Esquerra d’Amposta ja no
pot posar més “excuses”. El
portaveu del PSC a Am-
posta, Francesc Miró, també
va instar l’alcalde d’Am-
posta a buscar el suport de
la Generalitat per solucio-
nar els problemes que man-
tenen tancada la residència
per a la gent gran, gairebé
un any després de la seua
inauguració. La previsió és
traslladar tots els usaris de
l’antiga residència i centre
de dia al nou equipament. 

SOCIAL

Gustau Moreno
AMPOSTA

160 places i 5 nuclis d’habitacions 

La previsió és que nova resi-
dència per a la gent gran
d’Amposta ofereixi 160 places
assistides i 50 de centre de
dia, duplicant així les de l'an-
tiga residència de la capital
del Montsià. L’equipament
compta amb gairebé 10.000
metres quadrats repartits en 5

nuclis o unitats d'habitacions,
2 en planta baixa i 3 en planta
primera, una ala de menjador
i una altra ala per al centre de
dia. L'edifici podria ampliar-
se en un futur amb la cons-
trucció d'una altra planta per
poder oferir 256 places de re-
sidència.  

La inauguració de la nova residència d’Amposta, a càrrec de la consellera Munté. / Foto: GENERALITAT.
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L’Ajuntament d’Amposta desti-
narà 900.000 euros a polítiques
d’ocupació i formació aquest
2016. D’aquests uns 700.000
euros corresponen a ajuts i sub-
vencions que l’Ajuntament ha
sol·licitat a diferents administra-
cions i organismes, mentre que
els 180.000 euros restants
corresponen a una partida del
pressupost municipal. Un dels
programes més destacats és
Joves per l’Ocupació amb una

subvenció de 410.000 euros fins
al març del 2017 que permetrà
formar 90 joves inscrits a la ga-
rantia juvenil en especialitzats
d’auxiliars d’agricultura o vete-
rinària, jardineria, mecànic o
soldadura. L’alcalde d’Amposta
i responsable de l’àrea de Políti-
ques d’Ocupació i Empresa,
Adam Tomàs, va destacar que
aquest programa subvenciona
durant sis mesos les empreses
que contracten els joves que hi
participen, i que l’any 2015 es va
aconseguir treball per 55 joves.
L’Ajuntament d’Amposta tam-
bé s’ha acollit al programa Fem

Ocupació per als Joves, ha rebut
un ajut per contractar cinc per-
sones que cobren la Renta Mí-
nima d’Inserció (PIRMI) o un
ajut per realitzar vuit plans d’o-
cupació. Tomàs també va avan-
çar que amb la partida de
180.000 euros que l’Ajuntament
destinarà a polítiques d’ocupa-
ció es realitzaran diversos plans
d’ocupació locals. 
Quant a l’empresa, i tot i que no
va voler donar detalls, Tomàs va
apuntar que actualment estan
treballant en quatre empreses
interessades en instal·lar-se a
Amposta. 

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Amposta i
Filmsnòmades es troben im-
mersos en el rodatge de la ter-
cera pel·lícula de cinema mut
que s’estrenarà durant la pro-
pera Festa del Mercat a la
plaça, que tindrà lloc del 13 al
15 de maig. La pel·lícula durà
per títol “Amposta Mon
Amour, el doctor i la mestra”.

La pel·lícula tanca la triologia
iniciada amb “L’herència de
l’avi Gisbert” i el “La consulta
del doctor Forcadell”. Pel ro-
datge de la pel·lícula busquen
extres. Necessiten un mínim
d'una cinquantena persones,
sobretot xiquets, vestits amb
la indumentària d'aquella
època. Tots els interessats
poden inscriure's a través
d'un correu electrònic a cine-
mamut@gmail.com. El ro-
datge serà l'11, 12 i 13 de març
i l'1,2 i 3 d'abril.  

Cinta Bonet
AMPOSTA

Amposta busca extres
per al cinema mut

Tomàs va presentar els programes i ajuts per l’ocupació. // FOTO: M.V.

Amposta destinarà 900.000 euros 
a polítiques d’ocupació i formació

ECONOMIA

Cinta Bonet
AMPOSTA

Imatge de la presentació de la pel·lícula. // M.V.

SOCIAL
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TIQUET FRESC A SANT JAUME  
EL PLE de l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja ha aprovat destinar 3.500
euros del pressupost municipal a un pro-
jecte d’aliments frescos per aquelles fa-
mílies que més ho necessiten. Des de
l’Ajuntament santjaumer s’afirma que
l’àrea de Serveis Socials ha detectat que
són moltes les famílies del municipi que
no poden accedir a aliments frescos i

que depenen exclusivament de Càritas.
Amb aquesta iniciativa es pretén que
aquells que més ho necessiten puguin
adquirir no només aliments frescos sinó
també productes de neteja i higiene per-
sonal. El consistori demanarà el recolza-
ment de l’Obra Social de La Caixa per
atendre aquestes necessitats, tal i com
ja es va fer el passat 2015. C.B.

L’Ajuntament d’Alcanar ha ad-
quirit tres finques per ampliar el
complex poliesportiu de La Fa-
necada. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, l’alcalde canareu,
Alfons Montserrat, va destacar
que finalment han pogut tirar
endavant aquesta actuació, pre-
vista ja en el pla general d’Alca-
nar del 1997, per eixamplar
aquesta zona d’equipaments es-
portius. De fet, va recordar que
les finques adjacents ja estaven
catalogades com a zona espor-
tiva, i que recentment també s’hi
va fer una pista polivalent amb
un circuit per córrer a peu, en
bicicletes o amb motos. Segons
Montserrat, l’Ajuntament també
té previst comprar dues finques
més, amb l’objectiu d’anar ins-
tal·lar nous serveis i equipa-
ments esportius. Amb tot, el
primer que es farà serà ampliar
la zona d’aparcaments.
El complex esportiu municipal
de La Fanecada va obrir al pú-
blic el 15 de febrer del 2012, ara
fa quatre anys. La piscina co-

berta va tenir cost de 4,05 mi-
lions d’euros, dels quals 1,03 mi-
lions van anar a càrrec de la
Secretaria General de l’Esport.
Les instal·lacions, de 3.000 me-
tres quadrats, disposen de dues
piscines, una de gran i l’altra
més reduïda, una zona d’spa i
sales annexes per a la pràctica
de fitness i activitats dirigides
com spinning o pilates, entre
d'altres. Amb motiu de la inau-

guració, Montserrat va destacar
aleshores que l'equipament as-
pirava a ser un referent al terri-
tori, ja que no és una simple
piscina coberta, sinó que el
complex ofereix un gran ventall
d'activitats repartides en l'espai
aquàtic de la planta baixa i les
activitats dirigides, a la planta
superior. A més, l’edifici és una
construcció respectuosa amb el
medi ambient, ja que el 50% de

l’electricitat necessària està co-
berta per l’energia fotovoltaica.
D’altra banda, també a Canal 21
Ebre, Montserrat es va referir a
l’inici de les obres de reforma
del mercat municipal, que l’A-
juntament vol enllestir abans de
final d’any. L’alcalde va assenya-
lar que, més enllà de resoldre
les deficiències de l’edifici, l’ob-
jectiu és contribuir a dinamitzar
el comerç d’Alcanar. 

Alcanar vol ampliar el complex
poliesportiu de La Fanecada
L’Ajuntament ha adquirit tres finques per

eixamplar la zona d’equipaments esportius
L’actuació més immediata del consistori serà

habilitar una nova zona d’aparcaments

ERC denuncia
la “fuga 
sistemàtica” de
documentació

C.B.
ALCANAR

L’equip de govern d'ERC a
Alcanar ha emès un comuni-
cat denunciant el seu rebuig
davant del que consideren
“una nova prova de la fuga
sistemàtica de documenta-
ció del consistori amb destí
al grup municipal de Con-
vergència”. Segons el govern
municipal, en el ple del 17 de
desembre passat, des del
grup de Convergència es va
interpel·lar l’equip de go-
vern sobre les suposades di-
ficultats que tindria
l’Ajuntament per acabar de
cobrar una subvenció ator-
gada pel Consell Català de
l’Esport per les obres de la
piscina municipal, apuntant
“unes xifres molt concretes
que denoten un coneixe-
ment notable de l’expe-
dient”. A més, el govern
assenyala que no existeix
cap acta de Junta de Govern
o Decret d’alcaldia en que es
remeti a aquest expedient.
En aquest mateix ple, es va
demanar al portaveu de
Convergència, Ivan Romeu,
sobre l’origen d’aquesta in-
formació, i aquest va respon-
dre que l’havia obtingut
“dels seus contactes pel cà-
rrec que va ostentar el man-
dat passat” i que, en cap cas,
havia sortit de cap treballa-
dor de l’Ajuntament. Segons
l’equip de govern “aquests
arguments poc convincents i
igualment reprovables”,
confirmen allò que han de-
nunciat en repetides oca-
sions i és la “sortida
irregular de documentació
de l’Ajuntament cap a l’en-
torn convergent cosa que ha
servit, entre d’altres coses,
per ordir la denúncia del cas
Carraus, presentada per un
militant d’aquest partit”. 

URBANISME

Gustau Moreno
ALCANAR

Una imatge d’arxiu del complex poliesportiu de La Fanecada. / Foto: AJUNTAMENT D’ALCANAR.

ALCANAR 
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El govern de Sant Carles de la
Ràpita ha inciat la redacció del
Pla Estratègic del municipi. Els
quatre partits que van assolir el
pacte de govern a l’Ajuntament
de la Ràpita després de les elec-
cions municipals del passat 24
de maig (ERC, PSC, SI i ICV), es
van comprometre a impulsar un
Pla Estratègic de Desenvolupa-
ment Local (PDL) des del "con-
sens polític i ciutadà”. Ara,
després d’haver realitzat un
diagnòstic previ dels recursos
disponibles, el govern municipal
que encapçala el republicà Josep
Caparrós ha decidit iniciar els
treballs de redacció del pla.
El document es vol elaborar a
partir dun procés de participació
ciutadana en què es pretén im-
plicar tot el teixit econòmic i as-
sociatiu de la Ràpita. “A partir
d’avui mateix encetem una roda
d’entrevistes amb els diferents
agents econòmics i socials de la
Ràpita, per recollir els seus
punts de visita i poder generar
visions col·lectives de consens”,
ha assegurat Caparrós en un co-
municat emès el 22 de febrer
passat. El govern municipal pre-
veu realitzar una cinquantena
de trobades i reunions que ser-

veixin de pas previ a la realitza-
ció d’una diagnosi sobre els
punts forts i dèbils que presenta
el municipi. A partir d’aquí, cal-
drà fixar unes propostes estratè-
giques i un pla d’accions, que
haurà de ser validat, posterior-
ment, per l’equip de govern.
L’alcalde de la Ràpita ha remar-
cat que no pretenen la redacció
“d’un document extens que es
quedi guardat en un calaix”,
sinó que busquen “un docu-
ment executable amb objectius
concrets i que estigui enllestit en
el termini d’uns cinc mesos”. A
més, per al govern municipal,
aquest pla estratègic ha de servir
de “full de ruta” per a la gover-
nabilitat dels propers 10 o 15
anys, independentment de qui
estigui al capdavant de l’Ajunta-
ment. Tot el procés de treball per
a l’elaboració d’aquest pla estra-
tègic girarà al voltant de tres
eixos estructurals: Territori i In-
fraestructures, Economia i Em-
presa, i Demografia i Societat.
Aquests tres àmbits s’agruparan
en cada etapa de l’estudi per tal
d'arribar a unes conclusions ge-
nerals. El Pla Estratègic de Des-
envolupament Local també es
regirà, segons el govern munici-
pal, pels criteris del desenvolu-
pament sostenible en la seva
triple dimensió: social, mediam-
biental i econòmica. 

C.B.
ALCANAR

La Ràpita inicia el
procés de redacció
d’un Pla Estratègic
de Desenvolupament

t Ventura, durant l’entrevista a Canal 21 Ebre. // FOTO: .E.B.

Ventura prioritza millorar l’espai públic

Ulldecona prioritzarà enguany les
polítiques socials, el creixement de
l’economia local, la transparència
i la participació ciutadana, a més
de la millora del nucli antic, del
patrimoni històric i de l’espai pú-
blic. Així ho ha remarcat l’alcal-
dessa, Núria Ventura, tot repassant
el pressupost municipal que el go-
vern de Socialistes d’Ulldecona va
aprovar el 21 de desembre amb el
suport del PP. Segons Ventura, el
pressupost dibuixa les principals
línies d’actuació del mandat. En
l’apartat d’inversions, l’alcaldessa

ha destacat el creixement de les
partides per reforçar el manteni-
ment de la via pública; la reforma
de l’església de l’antic convent, o
una partida de 100.000 euros,
triada pels veïns en una consulta,
per arranjar voreres i suprimir ba-
rreres arquitectòniques.
Per tirar endavant el pressupost, el
govern en minoria de Socialistes
d’Ulldecona va rebre el suport
dels dos regidors del PP, però la
resta de grups (Convergència, Més
Ulldecona i la CUP) van votar-hi
en contra. Ventura ha dit que de
moment no està previst que altres
grups entrin al govern, tot i que no
ho descarta. Amb tot, ha remarcat
que el seu és un govern estable i

dialogant. D’altra banda, Ventura
s’ha referit al projecte per regene-
rar el nucli antic, ja que Ulldecona
és un dels projectes amb subven-
ció de la llei de Barris. L’alcaldessa
ha dit que el deute de la Generali-
tat amb l’Ajuntament és baix per-
què el govern anterior va fer
poques actuacions de la llei de Ba-
rris. Així, ha assenyalat que l’Ajun-
tament refarà els projectes i els
anirà executant en funció de les
necessitats actuals d’Ulldecona. 

Gustau Moreno
ULLDECONA

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SEU DE “GRENACHES DU MONDE”
LA DO TERRA ALTA serà la seu del
concurs internacional “Grenaches du
Monde” l’any 2018. L’anunci es va ofi-
cialitzar durant la celebració del Saló In-
ternacional de Vins del Mediterrani
Vinisud. El concurs Garnatxes del Món
és un certamen anual que premia els
millors vins elaborats amb la varietat
garnatxa en totes les categories, amb
denominació d’origen geogràfica provi-

nent de qualsevol lloc del món. La notí-
cia ha estat molt ben rebuda a la co-
marca de la Terra Alta ja que feia temps
que s’estava treballant per aconseguir
ser la seu d’aquest certamen internacio-
nal.  Durant la celebració del darrer con-
curs “Grenaches du Monde” a principis
de febrer es van guardonar 12 vins de
la DO Terra Alta amb 7 ors, 4 plates i 1
bronze. C.B.

El president del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, Carles
Luz,  va avançar que el Consell
Comarcal de la Terra Alta ha
demanat a la Generalitat el fi-
nançament necessari per tirar
endavant un Pla de Foment Tu-
rístic. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Luz va explicar
que van aprofitar la visita del
nou conseller per recordar-li la
feina de col·laboració público-
privada que s’ha fet en els da-
rrers anys a la Terra Alta, sota el
paraigües de Consell Comarcal
i a través del programa Treball
a les Set Comarques. En aquest
sentit, va afegir que tenir el su-
port de la Generalitat per im-
pulsar un pla de dinamització
turística seria un revulsiu molt
important per a la Terra Alta.
Segons Luz, amb un ajut inicial
de 40.000 euros seria suficient
per tirar endavant una primera
fase del Pla de Foment Turístic.

Potenciar l’agroturisme
En aquesta línia, la Càtedra
d’Economia Local i Regional
del Campus Terres de l’Ebre, la
Càtedra d’Emprenedoria de la
URV i el Consell Comarcal de
la Terra Alta posaran en marxa
un pla formatiu en emprenedo-
ria i innovació per a joves  de
garantia juvenil a la Terra Alta.
El pla va adreçat a joves d’entre
18 i 29 anys sense estudis ni tre-
ball, i té per objectiu formar-los
en la creació d’empreses vincu-
lades al sector agroalimentari i
l’agroturisme a través d’un curs
de 150 hores. El curs es desen-
voluparà de març a juny. Els
darrers dos mesos es realitza-
ran sessions tutoritzades amb
experts en gestió empresarial

amb la intenció que els joves
puguin crear un projecte d’em-
prenedoria. El director de la
Càtedra d’Economia Local i Re-
gional del Campus Terres de
l’Ebre, Juan Antonio Duro, va
animar els joves a inscriure’s,
formar-se i coresponsabilitzar-
se del creixement econòmic del
territori. Per la seva part, el pre-
sident del Consell Comarcal de
la Terra Alta, Carles Luz, va afir-
mar que es tracta d’un pla “en-
grescador”, una oportunitat”
perquè els joves es quedin a la
comarca i per dinamitzar el
sector agroalimentari. 

ECONOMIA

Carles Luz demana al govern
un Pla de Foment Turístic
El president de la Terra Alta recorda

l’avanç de la col·laboració público-privada
Luz assegura que amb un ajut inicial de

40.000 euros s’impulsaria una primera fase

ECONOMIA

L'alcalde de Gandesa, Car-
les Luz, es va reunir amb el
subdelegat del govern es-
panyol a Tarragona, Jordi
Sierra, i tècnics de carreteres
per demanar millores en el
tram de l'N-420 que travessa
la capital de la Terra Alta. Les
peticions passen per refor-
çar de la senyalització verti-
cal dels passos de vianants,
amb semàfors si s'escau, fer-
ne de nous a la zona nord on
es concentren els edificis de
servei, i regularitzar la velo-
citat en la travessia del mu-
nicipi. “Els vehicles
transcorren pel mig de Gan-
desa i s'eleva el risc en la
convivència entre els ciuta-
dans i els vehicle perquè no
els respecten”, va explicar

Luz. També s'ha demanat un
nou pas de vianants davant
de l'estació d'autobusos. En
aquesta zona de Gandesa
s'hi ubiquen les escoles, els
centres escolars de secundà-
ria, els jutjats o el Centre
d'Atenció Primària, entre al-
tres, i cal una connexió se-
gura amb l'altre costat de
l'N-420 on estan els serveis
de restauració. L'alcalde de
Gandesa posta fins i tot per
posar semàfors si és consi-
dera necessari per garantir
que els transeünts tinguin
més seguretat. També es va
proposar la construcció d'un
vial des de l'N-420 nord que
faciliti l'accés dels vehicles
pesants cap al polígon in-
dustrial i cap a la fàbrica de
pinsos. Luz va apuntar que
es tracta de reivindicar la
“convivència de la N-420 i
les necessitats que té avui
Gandesa”.  C.B.

Gandesa reclama
la millora de la
senyalització de
l'N-420

Cinta Bonet 
GANDESA

Les catedrals del vi són alguns dels atractius de la Terra Alta. // FOTO: MANEL CAPELL

Luz exigeix
augmentar la
seguretat dels
vianants i un
accés al polígon

El Consell Comarcal de la
Terra Alta també va realitzar fa
pocs anys un Pla Director de
l’Enoturisme de la Terra Ata.
En aquell moment, es va posar
sobre la taula que la Terra Alta
és una comarca amb gran tra-
dició i pes del sector vitiviní-
cola, el qual representa una
part fonamental de la seva
economia. Durant els últims
anys a més, s’ha produït un
increment en la qualitat i el
corresponent reconeixement
dels vins de la seva Denomi-
nació d’Origen. També es va
posar de manifest que la co-
marca disposa de recursos i
atractius turístics molt impor-
tants, com són la Via Verda, el

Parc Natural dels Ports i la
xarxa de centres i museus de
la Batalla de l’Ebre, entre al-
tres; que han de suposar una
oferta complementària impor-
tant per a l’enoturisme, el
qual no podia ser concebut
únicament com la visita a ce-
llers i la degustació del vi. El
Pla Director recollia diverses
línies d’actuació, entre les que
destacava donar visibilitat a
l’activitat enoturística a la
Terra Alta, millorar la capati-
cació dels agents (cellers,
allotjaments, restaurants, ser-
veis...) i facilitar l’accessibilitat
per part dels visitants tant en
l’àmbit de la informació com
de la comunicació. 

Aposta per l’enoturisme

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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LLUM VERD AL POUM DE RASQUERA
LA COMISSIÓ d'Urbanisme de les Te-
rres de l'Ebre (CUTE), reunida el passat 10
de febrer a Amposta, va aprovar definiti-
vament del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Rasquera. Tot i al-
gunes qüestions que s'han de revisar, la
CUTE va donar llum verd al pla que possi-
bilitarà la construcció de 280 nous habi-
tatges i de dos nous sectors urbans i
industrials. El pla es va començar a redac-

tar fa 14 anys i ara arriba a la seua apro-
vació definitiva, després d’haver estat pa-
ralitzat durant un temps. El director
general d'Ordenació del Territori i Urba-
nisme, Agustí Serra, va qualificar de
“molt correcta” la reconducció del POUM
de Rasquera, amb una planificació de crei-
xement moderada i que dóna resposta als
“diferents àmbits buits urbans” amb ins-
truments urbanístics actuals. C.B.

El consell d’alcaldes de la Ri-
bera d’Ebre ha demanat per a la
comarca dos terceres parts del
10% del nou impost nuclear que
s’ha de destinar a les zones d’in-
fluència nuclear de Catalunya.
Els alcaldes volen fer prevaldre,
per damunt de criteris poblacio-
nals, el fet que la nuclear d’Ascó
tingui dos reactors, mentre que
a Vandellòs només n’hi ha un. La
Generalitat preveu recaptar uns
50 milions i els alcaldes volen
que el reglament que ha d’esta-
blir els criteri de recaptació de
l’impost nuclear especifiqui
que, del 10% que revertirà en el
territori, un 33,3% es destinarà a
Vandellòs, i el 66,6% restant a la
comarca de la Ribera d’Ebre. La
presidenta del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, ha destacat que aquests
diners haurien de servir per a la
diversificació econòmica i rein-
dustrialització de la comarca.
Carim també va voler assenya-
lar que el nord de la Ribera d’E-
bre rep les conseqüències de

tenir una central nuclear, per
l’impacte visual que genera i
també amb l’exclusió de set po-
bles de la Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre. 
D’altra banda, i quant al pla de
restitució territorial lligat a la
descontaminació del pantà de
Flix,  l’alcalde Marc Mur va ex-
plicar que a hores d’ara no hi ha
interlocutor amb Acuamed ni
tampoc amb el govern espanyol.

Així, estan a l’espera de poder
mantenir una reunió amb els
responsables del pla a Madrid, a
la qual també hi participarà el
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre. Mentre, l’ens comarcal
està recollint informació sobre
les obres pendents del pla de
restitució en cadascun dels mu-
nicipis de la comarca.
Finalment, quant al deficient
estat en què es troba la línia de

tren R15 i que ha provocat di-
versos descarraliments en el da-
rrers mesos, Carim ha explicat
que tenen pendent una reunió
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull. 

La Ribera reclama el 66,6% de
la reversió de l’impost nuclear
La Generalitat preveu recaptar 50 milions

amb la nova taxa a les centrals catalanes
El consell d’alcaldes creu que la comarca ha

de rebre el doble que la zona de Vandellòs 

La Torre es
prepara per
quan tanqui la
central d’Ascó

G.M.
LA TORRE DE L’ESPANYOL

L’alcalde de la Torre de l’Es-
panyol, Joan Juncà, ha expli-
cat que un dels objectius per
aquest mandat és potenciar
el turisme rural i esportiu,
un cop que han culminat les
obres de reforma del nucli
antic incloses en el pro-
grama Viure al Poble. A més,
l’Ajuntament ha adquirit la
finca de l’antiga Mina per
fer-hi un centre d’interpre-
tació de la Serra del Tormo;
ha previst un centre d’aten-
ció de visitants, amb una
mostra de productes locals;
i ha dissenyat tota una sèrie
de rutes de senderisme i en
BTT, que properament que-
daran agrupades en una
aplicació per a mòbils. Juncà
ha assenyalat que l’aposta
pel turisme és un camí que
volen iniciar per preparar la
Torre de l’Espanyol de cara
al tancament de la nuclear
d’Ascó. De fet, l’alcalde ha
destacat que el turisme verd
i esportiu és molt compati-
ble amb la pagesia, i ha dei-
xat clar que l’agricultura i la
promoció dels productes lo-
cals seran també prioritaris
per a l’Ajuntament.
Juncà també ha defensat
que dues terceres parts de la
reversió de l’impost nuclear
al territori siga per impulsar
projectes de diversificació i
dinamització econòmica a la
Ribera d’Ebre, tal i com va
reivindicar el consell d’alcal-
des. Sobretot, per preparar
l’endemà del tancament de
la nuclear d’Ascó. A la Torre
de l’Espanyol, amb uns 700
habitants, hi ha unes 25 per-
sones que treballen directa-
ment a la central. De fet, més
del 30% del pressupost mu-
nicipal depèn dels ingressos
de la indústria nuclear. 

ECONOMIA

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

Una imatge del consell d’alcaldes de la Ribera d’Ebre. / Foto: MONTSE MARGALEF.

TURISME
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

FEBRER DE FESTA I MENJAR
CARNAVAL I CARXOFA són els pro-
tagonistes de les dos ciutats més grans
del Maestrat. Des de fa dècades Vinaròs
vibra cada Carnaval amb les comparses,
ara també amb l’edició d’estiu. Enguany
amb bon temps i temperatures suaus que
han fet més suportable les desfilades del
cap de setmana gran. Tot i la gentada, or-
ganitzativament el Carnaval porta tot un

any dirigit per una gestora, la durada de
les desfilades també s’ha de repensar.
Qui preferia menjar, tenia alternativa a
Benicarló amb la 23a Festa de la Carxofa.
A banda de les jornades gastronòmiques,
el cap de setmana central va estar marcat
per la torrà popular i la demostració gas-
tronòmica on es van servir més de 18.000
racions. A.P.

El relleu al capdavant de l'Ajun-
tament de Vinaròs ha portat un
enfocament totalment diferent
sobre el projecte Castor. Tot i go-
vernar amb el PSPV, defensors
del magatzem de gas submarí al
municipi, l'alcalde, Enric Pla, el
primer de Podem al País Valen-
cià, vol que el consistori lideri
aquesta lluita, mantenint un di-
fícil equilibri amb la necessitat
de “preservar” els “interessos
patrimonials” derivats de sen-
tències judicials contràries a la
tramitació.
Pla s’ha mostrat convençut que
cap polític s’atrevirà a plantejar
la reobertura del magatzem de
gas Castor. De fet, Pla assumeix
que posar-lo en marxa és “invia-
ble” no només perquè, econò-
micament, s'ha convertit en un
pou sense fons i no disposa de
la llicència “social” per funcio-
nar, sinó també perquè malgrat
les tasques de manteniment, el
material es desgasta i es torna
obsolet. En qualsevol cas, Pla va
deixar clar que la voluntat polí-
tica de l’Ajuntament de Vinaròs
és acompanyar en totes les me-
sures que permetin, en pocs
anys, que les instal·lacions tan-
quen definitivament. Després,
afirma que es començarà una
altra lluita, el desmantellament
de les instal·lacions marines.
Quant a la planta terrestre, Pla
no considera que el seu des-
mantellament no és tan urgent i
potser “pot tenir altres utilitats”.
La Plataforma Ciutadana en De-
fensa de les Terres del Sénia ja
va advertir, temps enrere, que
no es podia descartar la possibi-
litat que s'acabessin utilitzant
les instal·lacions per ubicar una

tèrmica de cicle combinat, apro-
fitant el gasoducte de connexió
amb la xarxa, que els tribunals
han declarat il·legal.
D’altra banda, l'alcalde creu que
el projecte Castor ha suposat
per a l'Ajuntament una “pèrdua
d'ingressos futurs més que
reals” i l’ha inscrit en el mateix
context que la gran bombolla
urbanística i immobiliària de fa
uns anys. Ni els 500 llocs de tre-
balls promesos han arribat, com

tampoc els prop de 900.000
euros anuals en concepte d'im-
post de béns immobles (IBI). Pla
també admet que la societat vi-
narossenca, en el seu moment,
“no va ser prou valenta per en-
frontar-se amb criteris ambien-
tals i socials” al projecte Castor,
sucumbint a les promeses de
llocs de treball i canvis. Ara bé,
es nega a acceptar la quota més
gran de responsabilitat per al
seu municipi. Pla considera que,

en moment de “necessitat” pre-
vis a la crisi, qualsevol hauria fet
el mateix davant d'un “imant
irresistible” i sosté que única-
ment Alcanar s'hi va oposar per
la seva afectació directa.
De moment, entre els interessos
comuns que manté amb l'altra
banda del Sénia figura també la
reclamació de millors infraes-
tructures viàries per a la ciuta-
dania i l'exigència de la gratuïtat
de l'AP-7. 

CASTOR

Cinta Bonet
VINARÒS

Enric Pla, alcalde de Vinaròs. / Foto: ACN.

Enric Pla: “Volem el Castor
tancat i desmantellat”

L’exalcalde socialista Jordi Romeu veia
amb bons ulls el projecte d’Escal UGS

L’aldalde de Podem vol gestionar el conflicte
d’un altra manera, tot i governar amb el PSPV

La consellera d’habitatge i
Obres Públiques de la Ge-
neralitat Valenciana, Maria
José Salvador va visitar les
obres de millora i ampliació
de la CV-135, la carretera
que connecta Benicarló amb
Càlig, Cervera i Sant Mateu.
El tram que s’està millorant
és el que discorre entre el
polígon industrial ‘El Collet’
i el by-pass de Càlig, muni-
cipi on a principis d’any han
començat els treballs. Fonts
oficials confien a acabar les
obres abans de l’estiu.
Les millores consistiran a
ampliar la secció actual de la
carretera i dotar-la d’un
voral de 0,5 metres. Amb

això es millorarà la seguretat
vial per a la circulació de ve-
hicles, i també de bicicletes i
tractors. Les obres suposa-
ran una inversió de més de
800.000 euros.
La consellera Salvador ha
manifestat que tot i la falta
de diners “estem fent un es-
forç important en la partida
de manteniment de carrete-
res i estem apostant per in-
versions més menudes, que
suposen canvis importants
en la vida quotidiana de la
gent”.
A banda, la conselleria s’ha
compromés a construir una
rotonda en la intersecció
amb l’antiga N-340. La cons-
trucció de la rotonda supo-
saria la supressió de l’actual
pas subterrani, que passaria
a ser només per a vianants.
També s’assumirà la
instal·lació de llums fins a la
rotonda de la carxofa pas-
sada la via del tren.  A.P.

OBRES

La renovada
carretera de
Càlig per abans
de l’estiu

La carretera
suporta molt de
trànsit per accedir
al polígon
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CULTURA

C
EL MAESTRAT INSPIRA EL RAMON LLULL

Torna el cicle de teatre
AMPOSTA 

L’ESCRIPTOR I PERIODISTA Víctor
Amela s'ha proclamat guanyador del XXXVI
Premi Ramon Llull amb “La filla del capità
Groc”, una novel·la a cavall del gènere ro-
màntic i històric ambientada a les muntanyes
dels Ports de Morella i el Maestrat en temps
de les Guerres Carlines. L'obra narra uns fets
que Amela va conèixer als vuit anys al poble
on estiuejava, el Forcall, el mateix on el pro-
tagonista de la novel·la, el Groc, va lluitar

l'any 1840 per defensar els ideals carlins. “La
meva intenció era convertir un heroi ultra
local en un d'universal”, va explicar Amela.
La filla, Manuela, una xiqueta de 13 anys “de
temperament ardent”, que considera el seu
pare un heroi, i que és el seu ajut, és l’altra
protagonista de la novel·la, a la qual, de fet,
dóna nom. El guardó està dotat amb 60.000
euros i és el més reconegut de les lletres ca-
talanes. C.B.

LA TRISTA NOTÍCIA dels
darrers dies és la mort d’Um-
berto Eco, l’escriptor, el se-
miòleg, el medievalista, el
pensador, l’humanista. El
gran públic el recordarà per
ser l’autor de la novel·la “El
nom de la rosa”. Una novel·la
que és més una lliçó de com
l’alta cultura, ben treballada,
pot arribar a milions de per-
sones, pot formar i entretenir
estant ben escrita, ben docu-
mentada i magníficament es-
tructurada.

UNA DE LES SEVES frases
més cèlebres assegura que
“el món està ple de llibres
preciosos que no llegeix
ningú”. No és el cas d’aquesta
novel·la, que ha arribat a mi-
lions de lectors gràcies,
també, a la seva adaptació ci-
nematogràfica. Però la frase
és un bon resum del seu pen-
sament al voltant de la cultura
de masses, i de com els crite-
ris de consum gairebé mai
coincideixen amb els que s’a-
pliquen a l’obra artística. 

EN UN MERCAT com l’edi-
torial on l’oferta està sobresa-
turada i la demanda és cada
cop més pobra, no tan sols hi
ha llibres preciosos que
ningú llegeix, sinó que també
n’hi ha que mai arribaran a
sortir dels calaixos dels seus
autors. I això que Umberto
Eco, com ningú, va saber de-
mostrar que la creació artís-
tica de qualitat és capaç
d’arribar a les masses. 

PERÒ aquesta és només l’o-
pinió d’una apocalíptica que
qualsevol integrat podria dis-
cutir. 

El nom
d’Eco 

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS

El monòleg “Un cel de plom” 
està centrat en la biografia 
de Neus Català.

Amposta tornarà a tenir una programació teatral estable amb la recuperació del cicle de
representacions que es va interrompre l’any 2010. El cicle comença amb “Un cel de plom”

Amposta encetarà aquest mes de març una
programació teatral estable, recuperant així el
cicle de representacions que es va interrom-
pre l'any 2010. En concret, l'Ajuntament ha
programat quatre obres al llarg d'enguany.  El
cicle s'obrirà aquest pròxim 18 de març amb
“Un cel de plom”, un monòleg centrat en la
biografia de Neus Català; continuarà el 23 d'a-
bril amb “Clochard”, dirigida per Paco Mir,
del Tricicle; per finalitzar el 24 de setembre
amb “Un tramvia anomenat desig”. La regi-
dora de Cultura de l’Ajuntament, Inés Martí,
va explicar que a aquests títols s'afegirà la re-
presentació, en el marc de les festes majors
d'agost, de l'obra “Fum de Calinquenyo”,

produïda per Esgambi Teatre per a la Festa del
Mercat a la Plaça. 

Tres obres infantils i circ
Quant a la programació infantil, la Xarxa ha
programat tres obres per aquest primer se-
mestre de l'any. La primera, “The magomic
showes” es va representar el passat 20 de fe-
brer. El dissabte 12 de març tindrà lloc l'es-
pectacle de titelles “Gúlliver al país de
Lil·liput”, del Centre de Titelles de Lleida. Fi-
nalment, el 2 d'abril tindrà lloc l'espectacle
“El llibre de la selva”, de Veus Veus. 
D’altra banda, amb motiu del Dia Mundial
del Teatre, que es commemora el 27 de març,
l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta (l'EtcA)
ha preparat dos activitats. La primera tindrà
lloc el 10 de març i serà la classe magistral
de Paco Mir, del Tricicle, “La gramàtica del

gest: de la G a la T”. La segona serà el 19 de
març, i segons va explicar el director de
l’EtcA, Jordi Príncep, consistirà en una nova
edició de la Nit de gèneres teatrals, en
aquest cas centrats en la comèdia dell'Arte i
la comèdia humana. D'altra banda, EtcA ha
programat diferents tallers de circ a la plaça
del Mercat d'11 a 13 hores el 16 d'abril. La
programació de circ i teatre es tancarà amb
el FesticAM, Festival de Teatre i Circ Ciutat
d'Amposta, que enguany s'allarga un dia
més i serà del 7 al 9 d'octubre.

C.B. / ACN
TORTOSA

Mira el
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aquest
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El Museu de Tortosa ha incorporat nous elements
inèdits de la Dertosa romana i la Turtuxa andalu-
sina a l’exposició permanent. A l’àmbit de la Der-
tosa es presenten ceràmiques acompanyades d’un
mapa sobre rutes comercials durant l’Alt Imperi,
elaborat a partir dels diferents tipus de ceràmica
localitzats a la ciutat. També s’ha millorat la pre-
sentació i interpretació dels objectes exposats. En
una de les vitrines també es troba un fogonet por-
tàtil de ceràmica d’època andalusina, que no havia
format part mai de cap exposició. La directora del
Museu de Tortosa, Maria Josep Bel, va explicar que
en aquesta renovació de l’exposició ha estat im-
portant el treball realitzat per investigadors.

Cronologia amb pantalles interactives
El Museu també estrena una cronologia que il·lus-
tra amb imatges, documents i pantalles interacti-
ves, els fets més significatius de la història local i
medieval, i els enllaça amb la història moderna i
contemporània. La conservadora del Museu de
Tortosa, Eva Castellanos, va destacar que aquesta
cronologia posa de manifest que l’equipament és
un projecte viu que s’anirà renovant a mesura que
s’avanci en la recerca.  Les visites al Museu de Tor-
tosa es van situar l’any 2015 en 9.249, un 20’8% més
que l’any anterior.

Ampliació del fons pictòric
La regidora de Cultura, Dolors Queralt, també va
avançar alguns detalls del projecte d’ampliació del
Museu de Tortosa, que el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) preveu fer a partir del 2018. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Queralt va reiterar la vo-
luntat de l’equip de govern de seguir potenciant
el Museu. De fet, va dir que la incorporació de
quatre noves persones a la comissió assessora
també ha de servir perquè ajuden a dissenyar els
nous espais del Museu de Tortosa, que molt pos-
siblement estaran dedicats a exposar l’important
fons pictòric de la ciutat. Així, Queralt va assenya-
lar que caldrà habilitar com a pinacoteca el pavelló
adjacent a l’actual sala on hi ha l’exposició perma-
nent del Museu, a l’antic escorxador. De la mateixa
manera, també es preveu poder ampliar el mate-
rial exposat, ja que el fons del Museu de Tortosa té
ara més de 5.000 peces en dipòsit. 
En la mateixa entrevista, Queralt va explicar que
l’Ajuntament ha tancat el programa d’actes per
commemorar el desè aniversari de la Biblioteca
Marcel·lí Domingo. Serà tot un any d’activitats que
començaran el proper 14 de març amb la inaugu-
ració del nou tancament de la zona d’estudi. 

CULTURA     

1952.  S'edita el primer número
de la revista Geminis, el primer
dels quaranta-tres que s'edita-
rien durant deu anys.  Eina de
projecció cultural, fruit d'una
nova generació d'intel·lectuals
tortosins sorgits de la postgue-
rra, fou un dels principals focus
difusors de la cultura catalana
durant els anys difícils de la
dictadura. El recent nomena-
ment com a fill predilecte a un
dels seus col·laboradors més
il·lustres, Manuel Pérez Bonfill,
no fa mes que posar en pri-
mera línia la resistència cultu-
ral, i recuperar a una generació
sovint oblidada i que lluità per
superar els límits imposats pel
règim franquista.

DESPRÉS de la postguerra, la
cultura catalana comença a re-
cuperar-se, tot formant-se dife-
rents grups culturals, en què
destaca la nostra ciutat que ex-
perimentà de la mà d'aquests
intel·lectuals qualificats, una
represa cultural i artística. La

revista, fundada per Jesus Mas-
sip i Gerard Vergés, va tenir di-
ferents col·laboradors:  Joan
Baptista Manyà, Manuel Ribas
Piera, Alfons Carles Comín,
Francisco Casamajó i Manuel
Pérez Bonfill, entre altres. El
nom de Geminis va ser escollit
pel caràcter bivalent del nom
que es podia llegir tant en ca-
talà com en castellà, prescin-
dint de l'accent, i esquivant la
censura de la època.

LA REVISTA va servir de pont
de coneixement d'autors com
V. Aleixandre, G. Diego o J.R.
Jiménez, Albert Camus o C.
Riba, actuant per tant com a
avantguarda de pensament de
l'època. També fou la plata-
forma de debats sobre la litera-
tura social o el realisme
històric, a través del teatre, i
present a la revista. Fou trans-
missora d'importants valors
com el descobriment progres-
siu de la catalanitat i la defensa
de la cultura pròpia, un cristia-

nisme i religiositat oberta, molt
avançada al seu temps i que és
influència clara de mossèn
Manyà.

RESUMINT, Geminis fou punt
de confluència i afirmació
d'una generació d’ànimes
intel·lectuals inquietes mogu-
des per un projecte comú, la
cultura catalana, i que van
prendre el nom de la generació
de 1952. A tots ells, un home-
natge ben merescut.  

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

GEMINIS, llum de la cultura
catalana de postguerra 

Primera portada de l’antiga revista Geminis. / FOTO: ARXIU.

El Museu incorpora noves peces de la
Dertosa romana i la Turtuxa andalusina

PATRIMONI 

Cinta Bonet / Gustau Moreno
TORTOSA
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L’alcalde d’Horta de Sant Joan,
Joaquim Ferràs, reprendrà la ne-
gociació amb el Bisbat de Tor-
tosa per a la rehabilitació de
l’antiga Casa Abadia, on fa més
de cinc anys que projecten ins-
tal·lar el nou Centre Picasso.
Durant una entrevista a Canal
21 Ebre, Ferràs va explicar que el
Bisbat ha bloquejat el projecte
perquè ha demanat que l’edifici
puga acollir també la casa del
mossèn. Però l’alcalde va assen-
yalar que això ara no és possi-
ble, ja que caldria refer un
projecte en què la Diputació de
Tarragona va destinar-hi uns

100.000 euros. Ferràs va recordar
que el Centre Picasso ha pogut
subsistir amb un model d’auto-
gestió, però que necessita un
nou espai per rellançar-se i
poder rebre exposicions de pri-
mer nivell. Segons l’alcalde, les
pretensions actuals del Bisbat
podrien fer descartar la
instal·lació del Centre Picasso a
la Casa Abadia.
En canvi, l’Ajuntament ha arri-
bat a un acord amb l’Estat per a
l’aprofitament de l’antiga ca-
serna de la Guàrdia Civil, que
també van ser les antigues esco-
les del poble. Horta pagarà
40.000 euros durant els propers
10 anys, però ja podrà disposar
de l’edifici, que té tres plantes.
L’antiga caserna es podrà desti-

nar a activitats culturals, com
ara l’arxiu municipal o un espai
amb l’obra del desaparegut Ro-
bert Anglada, un pintor que re-
sidia a Horta i que després de
morir ha deixat el seu llegat al
municipi. Amb tot, a la planta
baixa també es podria fer una
nova oficina de turisme.
A banda, l’Ajuntament preveu
incloure en el nou pressupost
per al 2016, una nova fase de la
reforma del nucli antic, a partir
de l’ajut de l’1% Cultural del
Ministeri de Foment.  

L’historiador Joan-Hilari Muñoz
acaba de publicar el llibre  “Art i
Patrimoni a Tortosa”. Al llibre
Muñoz  destaca alguns dels ele-
ments de l’art i el patrimoni de
Tortosa com ara la portalada de
l’antiga església de Sant Domè-
nech o el jaspi de Tortosa o pedra
de la Cinta, amb una història tan

antiga com la ciutat. El llibre
també repassa altres elements
com les columnes de granit del
castell de la Suda, portades fa
1.800 anys des de Turquia. També
s’hi troben la capella del Palau del
Bisbe o l’escut gòtic de Tortosa de
l’antic portal de Vimpesol. De l’e-
dat moderna,  destaquen sobre-
tot, els tapissos de Les Edats de
l’Home, una obra del segle XVI
que actualment es troba en un
museu de Nova York. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Un llibre redescobreix
l’art i patrimoni tortosí

TORTOSA

CULTURA 

Perilla el Centre Picasso a l’antiga
Casa Abadia d’Horta de Sant Joan

PINTURA

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN

El professor Manuel Pérez Bonfill va ser nomenat fill
predilecte de Tortosa, en un acte que es va celebrar a
l'Espai Sant Domènec. Catedràtic de llengua i litera-
tura castellanes, pioner de l'ensenyament del català
durant els primers anys de la democràcia, director de
teatre, cronista cultural, assagista, escriptor, poeta o
agitador cultural són algunes de les etiquetes que se
li van posar durant l'homenatge. També va ser fun-
dador de l'aula de teatre de l'Institut Joaquim Bau i
ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va destacar el “compromís polític,
pedagògic i cultural” de l'homenatjat. 
En el torn dels portaveus municipals, la representant
del grup de CiU, Meritxell Roigé, va dir que Tortosa
homenatjava “un dels grans de la cultura de casa
nostra, un referent per a molts estudiants que el van
tenir de professor, als qui ensenyava a pensar perquè
ningú pensés per ells”. El portaveu d'ERC, Josep Felip
Monclús, va dir que era un homenatge merescut per

al Pérez Bonfill home i escriptor, i va recordar que “les
seves classes ens van fer lliures i estimar la llengua”.
El regidor portaveu del grup Movem Tortosa, Jordi
Jordan, va qualificat Pérez Bonfill de “ciutadà exem-
plar” per la seva lluita política i el treball “incansable”
amb la cultura i l'educació. De la seva banda, el por-
taveu del PSC, Enric Roig, va dir que l'acte era “just i
necessari”, perquè implica reconèixer la seva trajec-
tòria vital i cultural, la d'un “home culte, amable i
enemic de la mediocritat”. El portaveu de la CUP, Xa-
vier Rodríguez, va fer notar el compromís de Pérez
Bonfill amb la democràcia i l'antifranquisme, i va as-
senyalar que Tortosa "creix com a ciutat" amb aquest
homenatge. El portaveu del PP, Xavier Dalmau, va
reiterar el valor de la trajectòria vital i cultural de l'-
homenatjat. L'acte va acabar amb unes paraules de
Pérez Bonfill qui va dir que l'únic mèrit que tenia era
haver intentat ser amic dels seus amics, dels seus
conciutadans i d'aquelles persones compromeses
amb la cultura, la política i el seu poble. La trajectòria
de Pérez Bonfill va ser objecte de glossa per part d'un
exalumne i exprofessor de l'Institut Joaquim Bau,
Manel Ollé, qui va recordar la profunda estima que
professava per les llengües i per la cultura. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Manuel Pérez Bonfill ja és fill
predilecte de Tortosa 

HOMENATGE

Manuel Pérez Bonfill
durant l’acte de nomena-
ment com a fill  predi-
lecte de Tortosa. / FOTO:
IRENE LÓPEZ

El nou llibre de Joan-Hilari Muñoz. / FOTO: CANAL 21

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçL’antiga Casa Abadia d’Horta. / Foto: ACN
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US RECOMANEM
LA PASSIÓ DE VILALBA DELS ARCS
Del 19 al 26 de març

Menjar i beure

Amposta
‘Sweet home’, d’Asbel Esteve
Fins el 5 de març
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Més info: www.lopati.cat

La Ràpita
‘Plomes i colors. Il·lustradors
d’aus a les Terres de l’Ebre’
Fins el 27 de març
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre

La Sénia
‘Aviadores de la República’
Fins el 31 de març
Lloc: Centre Marcel·lí Domingo

Vilalba ens ofereix una visió de la Passió de Jesús que recull
la vessant més social de la història bíblica. D’aquí la impor-
tància de la gent del poble i sobretot de les dones, sempre
oblidades, que cobren un especial protagonisme des del pri-
mer moment fins arribar al peu de la creu, al Calvari de Vi-
lalba. Una obra sense efectes especials, i on la importància de
la paraula i el diàleg són els principals protagonistes.

Tortosa

La flauta màgica
Companyia Dei Furbi

Divendres, 11 de març
Hora: 22 h.
Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu: 12 euros amfiteatre i 15 euros platea

Adaptació lliure de l’òpera ‘La Flauta Màgica’ que fa la
Companyia, sota el subtítol Variacions Dei Furbi. Una ver-
sió de teatre i música “a cappella”. És a dir, només veus.
La part instrumental passa també a través de les veus i els
cants dels intèrprets en unes polifonies adaptades i origi-
nals per a aquesta proposta. És una combinació, doncs, de
teatre i música en la qual l’espai escènic es resol a partir
de la síntesi de l’òpera de Mozart.

Música

Deltebre

4a Calçotada
popular-Centre
Social ‘Lo Maset’

Exposicions

En família

Alfara de Carles
Ports d’Alfara
Dies 5 i 6 de març
Distància: 22 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Tivissa
Georuta per les muntanyes
Dissabte, 12 de març
Distància: 12 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Dissabte 5 de març

Tortosa
‘Ibèrica: divulgació, ciència i
enginys’
Fins el 12 d’abril
Lloc: Museu de l’Ebre

Gandesa
‘Gandesa crea’
Fins el 17 d’abril
Lloc: Celler cooperatiu

Tortosa
‘Creativitat al Museu de
l’Ebre’
Fins el 31 de maig
Lloc: Museu de l’Ebre

Tortosa
Duo de violí i piano
Dijous 3 de març
Hora: 20 h.
Lloc: Conservatori de Música

Amposta
‘Terròs!’, d’Andreu Rifé
Diumenge 6 de març
Hora: 19 h.
Lloc: La Lira Ampostina
Preu: 6 euros

Amposta
Albert Pla en concert
Divendres 11 de març
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

Tortosa
Concert ‘El violoncel’
Dijous 17 de març
Hora: 20 h.
Lloc: Conservatori de Música

Fires i festes

Godall
13a Fira de l’Oli i l’Espàrrec
Dies 12 i 13 de març
Lloc: carrers de la ciutat

Ulldecona
‘7 ratolins’, de la
companyia Petit Bon Hom
Dissabte, 5 de març
Hora: 18 h.
 Lloc: Teatre Orfeó Montsià
Preu: 6 euros

Móra d’Ebre
‘Quatre dones i el sol’,
de Jordi-Pere Cerdà
Dissabte, 12 de març
Hora: 22 h.
Lloc: Teatre Municipal La Llanterna
Preu: 5 euros

Móra d’Ebre
‘23 centímetres’, de Carlos
Alberola
Dissabte, 19 de març
Hora: 22 h.
Lloc: Teatre Municipal La Llanterna
Preu: 5 euros

EspectaclesMou-te!

La Sénia
La vall del Cèrvol
Dies 25, 26, 27 i 28 de març
Distància: 51 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Arts

Amposta
Documental 'La filla del farer'
de Mario Pons
Divendres, 4 de març
Lloc: Casal Municipal
Hora: 19 h.

Tortosa
‘Delebre’ - Urviart
Fins el 31 de març
Lloc: Campus Terres de l’Ebre

Tortosa
‘El llop ferotge’, de Ca l’Ubú
Diumenge, 13 de març
Hora: 12 h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
A partir de 3 anys
Preu: 3 euros

En família
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ELS XIQUETS  de l’escola de Beni-
fallet s’han posat a llegir per prepa-
rar el Petits Artistes d’aquesta
edició. I és que, què millor que la lec-
tura per passar els dies freds de l’hi-
vern i alimentar la fantasia que cada
xiquet porta dins?
En una època on preferim el consum
ràpid de televisió o dels ordinadors i
telèfons mòbils, la lectura tendeix a

oblidar-se per aquests dispositius
tecnològics. Tots no! A l’escola de
Benifallet, com en moltes altres,
n’estem segurs, eduquen als Petits
Artistes en aquest hàbit, i el més sor-
prenent de tot és que als xiquets els
agrada, cada dia, llegir una estona
els seus títols de novel·la i aventures
favorits.
El conte de la ‘Blancaneu’, ‘Winnie

the Pooh’, ‘Moby-Dick’, ‘Misteri a
l’Orient Exprés’ o ‘Dràcula’ són al-
guns dels exemples de llibres que
darrerament han llegit els alumnes
de Benifallet.

“‘Moby-Dick’ és
el llibre que més
m’ha agradat de
tots els que he
llegit. Tracta
sobre una balena
molt gran.”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA LLORENÇ VALLESPÍ I VIDIELLA DE BENIFALLET

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

““La lectura m’agrada molt perquè em re-laxa quan estic nerviosa i m’ajuda a
aprendre paraules noves. Els llibres que
més m’agraden són els d’aventures.”

“M’agrada llegir
en llocs tran-
quils. A casa
meva sempre lle-
geixo a la meva
habitació.”

2 PINZELLADES

Joan Faneca

Nerea Fernández

“Jo sempre lle-
geixo a l’escrip-
tori. M’agraden
els de misteri i la
comèdia. La lec-
tura em serveix
per a expressar-me correctament i
escriure millor.”

“A mi els llibres
que m’agraden
són ‘Moby-Dick’,
Víctor i els Vam-
pirs i Dràcula. La
lectura serveix

per a divertir-nos i per a saber es-
tudiar millor.”

Júlia Espinós

Eimantas Eitavicius

“A classe cada
dia llegim una
estona. Els llibres
que més m’agra-
den són els d’a-
ventures. Crec
que és important llegir per apren-
dre molt.”

“Jo crec que la
lectura és molt
important. Tots
els xiquets apre-
nem a comuni-
car-nos amb els

altres.”

Jordi Ferré

Ariadna Tobias
“Llegir és molt
bonic. Quan ho
faig intento
posar-me dins de
la història, com si
fos un dels per-
sonatges.”

“A mi m’agrada
llegir a casa, a
l’escola, i a la bi-
blioteca.  Els lli-
bres són el meu
millor amic.”

Marc Videllet

Júlia Uriz

“A mi m’agrada
Winnie the Pooh
perquè parla de
moltes aventures
divertides.”

“Llegint s’apre-
nen moltes coses
i el que més m’a-
grada dels contes
és que aprenem
noves històries.”

Domènec Faneca

Cinta Ferré

“Els Reis em van
donar un regal
molt especial: el
conte de la Blan-
caneu. És espe-
cial perquè és el

llibre més gran que tinc.”

Àngela Vallespí

“La lectura per a
mi és molt im-
portant perquè
així aprenc noves
paraules que fins
ara desconeixia,

paraules molt interessants!”

Abril Borràs

Èrika Espinós
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 RELLEU A LES BANQUETES
Aquest tram de temporada està marcat pel relleu a les banque-
tes de nombrosos equips de les nostres comarques. La més re-
cent és la del fins fa poc entrenador del CD Tortosa, Daniel
Sereno de la Viña, acomiadat el passat 19 de febrer. Segons el
club, la ratxa de mals resultats encadenats durant tres jornades,
que han fet perdre el lideratge al Tortosa (al tancament d’a-
questa edició el club roig-i-blanc és tercer a tres punts del pri-
mer), ha estat suficient per desfer-se de l’entrenador.
Tampoc s’han salvat altres entrenadors. Al Jesús i Maria van

destituir a entrenador i part del planter per donar més prota-
gonisme als locals, en un equip que ara dirigeix amb força èxit
Antoni Teixidó, que venia cessat de l’Amposta. El Jesús i Maria
ara per ara és el millor equip ebrenc de la primera catalana. El
centenari Amposta també va canviar la banqueta, Teixidó va
ser substituït per Albert Company, que venia d’entrenar els ju-
venils del Ginmàstic de Tarragona. Tot i que l’equip està entre-
gat i ofereix bons partits, no hi ha sort de cara al gol. Uns errors
que s’estan pagant amb massa punts perduts.  A.P.

LA NEU és escassa al nostre
país, però aixó no és obstacle
per al múixer ebrenc Kiko
Vallespí i els seus gossos.
Aixó ho va demostrar a la
prova Valgaude Traineau ce-
lebrada als Alps francesos.
Sense gairebé haver pogut
entrenar amb neu, ja que a
les vacances de Nadal anava
a entrenar al Pla de Beret
però no n’hi havia, Vallespí
va acabar quart en la catego-
ria de vuit gossos sobre tri-
neu. Tot un èxit. “A mi
m’agradaria veure als que
han guanyat, què aconsegui-
rien si entrenaren en les con-
dicions de clima mediterrani
en les que entreno als meus
gossos” afegeix Vallespí en la

seva sincera resposta.
A Vallespí l’apassiona aquest
esport perquè “combina els
animals, la competició i la
natura. Però el meu lloc és
on visc [Tortosa] i on està la
meva família.”
Vallespí també ens ha expli-
cat els bons moments pas-
sats als Alps francesos.
L’amistat que hi ha entre els
muixers, per a ell és més ac-
centuada amb els valencians:
“Ens coneixem molt, i gai-
rebé cada dia vam organitzar
una paella al mig de la neu i
menjant del paelló.” Ara,
Kiko ja prepara el campionat
d’Espanya al Pla de Beret. El
que més costarà serà mante-
nir el pic de forma dels gos-
sos després de la seva estada
a França. A.P.

Mantenir el pic
de forma dels
gossos és el més
difícil al nostre
territori”

“

Kiko Vallespí
MUIXER

Animals, natura
i competició

1ENTREVISTA
Vuitena edició de la Cursa per la
Muntanya Cameta Coixa de Mi-
ravet. Zaid Ait Malek i Marta Mo-
list són els guanyadors d’aquesta
exigent i vistosa prova, la quarta
del circuit ebrenc i com a novetat,
part del campionat de Catalunya
per equips que organitza la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes. La
Cameta Coixa va començar pun-
tual diumenge al matí a les 9:30
des de l’interior del pati d’armes
del Castell de Miravet. La sortida
la va donar el tret d’un canó.
Quatre modalitats van ser les
protagonistes d’aquesta edició de
la Cameta Coixa. La cursa abso-
luta amb 21 kilòmetres i 1350 me-
tres de desnivell i la Modalitat
Marxa amb la meitat de recorre-
gut i 450 metres a més de les mo-
dalitats júnior i cadet. En conjunt
participaren uns 600 corredors.
Pel que fa als guanyadors, la cursa
absoluta se la va emportar Zaig
Ait Malek de l’equip BuffTeam,
amb un temps de 1:52:08. A con-
tinuació el seguia Andrey Simó,
de l’Associació Esportiva Intem-
pèrie, amb un cronòmetre de
1:55:29. El tercer classificat absolut
masculí fou Mario Bonavista, del
Club de Mur i Castell-Tuga, amb
1:55:31.

Pel que respecta a la cursa abso-
luta femenina, la victòria se l’en-
dugué Marta Molist, del
Matxacuca, amb una crono de
2:16:21. La seguia Ragna Debats,
del CEM Cameta Coixa, amb
2:19:49, i de Sílvia Leal del Centre
Excursionista Pontsicà amb
2:24:05.
Al Campionat de Catalunya per
equips, la victòria se la va empor-
tar el Matxacuca de Santa Cris-
tina d’Aro, seguit del Borges Trail

i de l’Associació Esportiva Moun-
tain Runners del Berguedà. L’e-
quip amfitrió,  el CEM La Cameta
Coixa va acabar quart.
Un altra novetat enguany ha estat
el caràcter solidari de la Cameta
Coixa amb els xiquets malalts de
càncer. Per cada inscripció s’ha fet
un donatiu d’un euro a AFA-
NOC, l’associació de nens amb
càncer, formada per pares, amics,
i familiars de xiquets afectats per
aquesta malaltia. 

CURSES DE MUNTANYA

Miravet amb la Cameta Coixa
Zaid Ait Malek i Marta Molist guanyen la

quarta prova del calendari ebrenc

Albert Pascual
MIRAVET

El podi absolut de la Cursa Cameta Coixa. // FOTO: VICENT BORRÀS VIVES.

Corredors de
Catalunya i la resta
d’Espanya han
tornat a participar a
la Cameta Coixa”

“

L’equip local CEM Cameta Coixa queda
quart al Campionat de Catalunya per equips
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AGENDA ESPORTIVA
Dissabte 5 de març 
3r Canicròs Montbike
Amposta

Dissabte 5 de març 
CH Amposta -  H. Sant
Joan Despí.
Pavelló d’Amposta

Diumenge 6 de març 
8a Pujada a la Foradada.
Memorial Joan Aloy i 

Canicross.
Sant Carles de la Ràpita

Diumenge 6 de març
Futbol 3a Divisió Nac.
FC Ascó - AE Prat 
Estadi Municipal d’Ascó

Diumenge 6 de març
Running Series Terres de
l’Ebre. Mitja marató i 10
Km a Amposta

Dissabte 12 de març
Campionat Comarcal de
Natació a Tortosa (Jocs 
Escolars).
Piscina Municipal

19 i 20 de març
EnduBítem BTT 2016 
organitzat pel Club 
Esportiu Montaspre.
Bítem

ESPORTS 
RUNNING SERIES

La Cursa del Pont de Deltebre
ha inaugurat aquest mes de
febrer una nova edició del
Running Series Terres de l’E-
bre. Al voltant de 200 perso-
nes han participat en les dos
modalitats de 10 kilòmetres i 5
kilòmetres marxa. El impedi-
ment més gran ha estat el
vent, que ha dificultat la
marxa dels corredors.
A la prova reina de 10 kilòme-
tres, el guanyador en la cate-
goria absoluta masculina va
ser Mohammed Sedrani amb
un temps de 33’ 08’’, seguit
d’Azziz El Jihaoui que ha fet
un cronòmetre de 33’ 53’’, i
tercer el corredor del Club
BTT Montbike d’Amposta
Juanma Martínez amb 34’ 20’’.
En categoria femenina destaca

el triomf d’Andrea Dragó del
Paleodelta Runners amb un
temps de 45’ 30’’, seguida de
Cristina Lendines (47’ 53’’), i
Gemma Caballé de l’Ampolla
Runners que és tercera amb
49’ 35’’. En circuit curt va
guanyar Lluís López (inde-
pendent) i Dayana Alemany
(Club Atletisme Terres de l’E-
bre).
Pel que fa a l’organització,
aquesta Cursa del Pont ha
comptat en algunes novetats
com la marxa de handbikes
vingudes de Vinaròs. Aques-
tes curioses bicicletes també
competien en 10.000 metres.
El primer en arribar va ser
Oliver Gil amb 24’ 01’’ seguit
a tres segons per Javier Santi-
llana. En 5.000 metres el pri-
mer en arribar va ser Ramon
Meseguera seguit de Manolo
Celma. 

Comença el calendari de curses
Mohammed Sedrani i Andrea Dragó

guanyen la Cursa del Pont de Deltebre
Per primer cop participen a la competició

un grup de handbikers vinguts de Vinaròs

Albert Pascual
DELTEBRE

El podi masculí de la Cursa del Pont. // FOTO: ESRIUGEST.

HANDBOL

L’equip femení del Club Hand-
bol Amposta trencava la bona
ratxa de sis victòries consecuti-
ves en el partit que les enfron-
tava contra el líder, el BM
Castelló, un equip que fa dos
temporades que no perd cap
partit a la lliga regular.
Les noies de Mateu Castellà no
van tenir cap opció de ficar-se
dins el partit, ja que des dels
primers minuts, les castellonen-
ques van deixar clar que venien

a la capital del Montsià a pels
dos punts. 
El BM Castelló va dominar en
tot moment el partit i l’Amposta
va anar sempre darrere en el
marcador. Al final de la primera
part, la diferència era de 9 gols,
8 a 17 a favor de les de Castelló.
La segona part no va ser millor
per als interessos ampostins
mantenint la diferència de nou
gols  amb resultat final de 19 a
28.La jugadora de l’Amposta
Alba Simón va ser desqualifi-
cada a nou minuts per acabar el
partit. També va ser amonestat
l’entrenador, Mateu Castellà. 

Fi dels bons resultats
Albert Pascual
AMPOSTA

Foto de grup del primer equip. // FOTO: CLUB HANDBOL AMPOSTA.

La ulldeconenca  Merit-
xell Benito ha estat una
de les protagonistes del
Miting del Centenari de
la Federació Catalana
d’Atletisme celebrat a
Sabadell. L’atleta va su-
perar el llistó a la mateixa
altura de 4,07 metres.
Això suposa una millora
de sis centímetres res-
pecte a l’anterior millor
marca espanyola en cate-
goria juvenil, que curio-
sament havia aconseguit
ella un cap de setmana
abans en un salt de 4, 01
metres realitzat al Gran
Premi Ciutat de València.
A la competició valen-
ciana va superar en dos
ocasions aquest registre,
primer saltant 4,02 me-
tres i després amb un salt
de 4,07.
Finalment no va poder
superar els 4,12 metres
que l’hagueren situat se-
gona en el rànking euro-
peu d’atletes juvenil.
   A.P.

Meritxell Benito:
rècord nacional
juvenil de pèrtiga

ATLETISME

Daine Cordero no va
poder superar la primera
eliminatòria de l’Obert
Europeu celebrat a Roma
a meitats de febrer.
La judoca del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tor-
tosa que participava en la
categoria de -48 kilos, no
va poder fer res enfront
de la colombiana Luz Ál-
varez. L’ebrenca i la sud-
americana lluitaven a la
Pool B, on també compe-
tien la mexicana Edna
Carillo, la brasilera Na-
thalia Brigida i Anne So-
phie, de Bèlgica.    A.P.

Daine Cordero
cau a la primera

JUDO

Agustí Fornós és la sensació de
les darreres setmanes. Ha aca-
bat la primera part del campio-
nat de Tercera Catalana com a
pitxitxi amb 33 gols marcats.
Fins a finals de febrer ja en porta
42, el que fa una mitja de dos
gols per encontre.
Hores d’ara, Fornós podria estar
entre les estadístiques dels mi-
llors jugadors dels millors
equips del món, però ell és el
davanter del Batea durant els

caps de setmana. Nascut a Mira-
vet fa 26 anys, durant la setmana
treballa a la nuclear d’Ascó, i en
cap de setmana és el responsa-
ble de dos terceres parts dels
gols d’aquest modest equip de
la Terra Alta. Havent jugat fins
ara tots els partits, només ha
rebut tres targetes grogues en 21
partits. Un jugador alt i robust
amb totes les qualitats per ser el
millor. De moment, el millor de
Catalunya. A.P.

El pitxitxi que juga al Batea
MILLOR QUE MESSI
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L’HTVC PENALITZA LES MONEDES
TREBALLADORS de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC) han denunciat
un increment desmesurat del preu dels pro-
ductes de les màquines de vending. Les mà-
quines ofereixen ara la possibilitat de
comprar amb monedes  o amb una targeta
amb descompte. Així, una llauna de refresc
passa de 90 cèntims a 1’20 euros en moneda
i 90 amb targeta; una aigua de litre i mig

que costava 80 cèntims ara costa 1’20 euros
i 50 amb targeta, i un cafè que valia 55 cèn-
tims ara en val 90 o 51 si es paga amb la tar-
geta moneder. Els treballadors consideren
que d’aquesta manera es penalitza per
pagar amb monedes amb gairebé el doble
del preu anterior. També lamenten que els
usuaris de la sanitat hagin de pagar més per
un servei ja “prou car”. C.B.

Un decàleg orienta els comer-
ciants amb pautes sobre com
tractar les persones amb disca-
pacitat intel·lectual en restau-
rants i botigues. La Federació
catalana de la discapacitat
intel·lectual (Dincat) i la Funda-
ció Mercè Pla van presentar a
Tortosa aquest document que
du per títol “10 pautes per
donar suport a una persona
amb discapacitat intel·lectual o
del desenvolupament com a
client”. El responsable de l’àrea
de lleure de Dincat, Susi Cor-
dón, va explicar que encara pre-
domina cert desconeixement
sobre com dirigir-se a les perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual quan són clientes d’un
restaurant o una botiga. Segons
Cordón, hi ha una visió desfa-
sada sobre elles i aquests este-
reotips s’han de trencar.
En la presentació del catàleg,
diversos membres de la Funda-
ció Mercè Pla van explicar
algunes de les situacions quoti-
dianes que no són fàcils ni cò-
modes per a ells i la necessitat

que la informació que se’ls hi fa
arribar sigui clara. Cordón va
posar com exemple de les difi-
cultats en què es troben les per-
sones amb discapacitat quan
han d’escollir els plats de la

carta d’un restaurant cosa que
es podria resoldre amb l’acom-
panyament amb fotografies.
El decàleg vol ser una eina útil
per ajudar a superar les barre-
res que dificulten una relació

adequada amb les persones
amb discapacitat i que aquestes
puguin gaudir de l’oferta d’oci i
cultura que ofereix el seu en-
torn igual que la resta de ciu-
tadans.

Un decàleg orienta en el tracte a
persones amb discapacitat 

SOCIAL

El document vol ser una eina per ajudar a
superar les barreres i trencar esteorotips

Encara hi ha un cert desconeixement sobre
com dirigir-se a aquestes persones

El decàleg es va començar a repartir entre els paradistes del mercat de Tortosa.  // FOTO: FUNDACIÓ MERCÈ PLA.

Cinta Bonet
TORTOSA

Tot just un any després de
l'obertura les 24 hores del
servei d'hemodinàmica, els
sindicats veuen “insufi-
cient” la unitat de l'Hospital
Joan XXIII de Tarragona i ja
reclamen l'obertura d'una
nova sala, així com la posada
en marxa una nova unitat a
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa. Així ho van expli-
car, tant des del sindicat
CGT del centre hospitalari
com des del Grup de Treball
en Defensa de la Sanitat Pú-
blica, que no descarten
noves mobilitzacions. Se-

gons el portaveu del sindi-
cat, Agustí Aragonès, a les
Terres de l'Ebre “estan com
estàvem nosaltres fa un
any”, mentre que a Tarra-
gona caldria ampliar el ser-
vei per poder atendre els
casos de cateterismes ordi-
naris del Baix Penedès, que
ara es deriven a Barcelona.
Aquest mes de febrer, l’Ins-
titut Català de la Salut  (ICS)
va fer públic que des de
l’ampliació del servei d’he-
modinàmica de 12 a 24
hores a l’hospital Joan XXIII
el nombre d’activacions del
codi d’infart ha crescut un
61% i el nombre de casos ha
passat de 295 a 476. Aquest
increment ha evitat la deri-
vació de 18 malalts de la de-
marcació a l’hospitals  de
Barcelona. Un cop consta-
tada l’evolució de la de-
manda, des de l’ICS es  va
afirmar que es valorarà una
possible ampliació estructu-
ral de la unitat d’hemodinà-
mica per tal de mantenir la
resposta a les necessitats as-
sistencials. C.B.

LOCAL

Reclamen un 
nou servei
d’hemodinàmica
a l’HTVC

Eviten el trasllat
de 181 pacients
de Tarragona a
Barcelona
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AL MES DE desembre parlava de la
violència masclista i hem de tenir en
compte que un dels factors que mol-
tes vegades genera aquesta violència
són els cels. Els cels són una res-
posta a un procés emocional que
sorgeix quan una persona considera
amenaçada la seva propietat, en
aquest cas la parella, ja que molts de
cops la considera seva en exclusivi-
tat. Ens estem referint als cels que hi
ha en una relació de parella, però els
cels també es donen en altres situa-
cions com a la feina, entre germans
o entre veïns. Quan és el cas de ger-
mans, també es dóna la circumstàn-
cia de la necessitat de posseir, en
què el germà presenta el temor a
perdre l’atenció de la mare o el pare,
i que considera que és sols d’ell i en
què no vol que ningú li prengui,
passant això en tota la franja d’e-
dats.

AIXÒ ENS PORTA a preguntar-nos
quin és l’origen d’aquest estat emo-
cional. Doncs bé, n'hi ha diversos de
factors que expliquen el comporta-

ment gelós, entre els quals està que
ja des de petits podem trobar un
aprenentatge deficient de patrons
afectius, en els quals els models han
estat poc efectius, podent afegir
aquí, encara que de manera no ge-
neralitzada, que en molts de casos, a
més de l'aprenentatge incorrecte, els
pares alguns cops poden haver estat
molt crítics i exigents amb alguns
dels fills , a més de no valorar ade-
quadament el desenvolupament i la
capacitat com a persones dels nens.

PERÒ NO SOLS això portarà a la
persona als cels. Moltes vegades
també està present un patró de per-
sonalitat inadequat, la falta de con-
fiança en un mateix i en la parella, a
més d'una falta d’autoestima i d’un
cúmul de distorsions cognitives, les
quals ens derivaran a un historial de
dubtes, actuacions de manera poc
apropiada i impulsives amb la pare-
lla. No obstant això, moltes vegades
pareix que la percepció que té la
persona gelosa és el contrari del que
succeeix a la realitat, ja que a criteri

d’ells, només volen el millor per a la
parella, presentat així un dèficit de
la qualitat empàtica.

COM A MESURA de prevenció dels
cels, és important que els pares ja
des de petits inculquen als fills els
valors de la tolerància i el respecte.
El futur de les noves generacions re-
sideix en una bona educació, en la
que a més dels nostres, han de ser
evidents els drets dels altres. Aques-
tes línies estan escrites des de la
més nítida asèpsia dels coneixe-
ments que la psicologia ens brinda i
si hi ha algú que pot tenir dubtes i
que creu que pot presentar la pato-
logia dels cels, seria recomanable
que consultés amb un professional
de la salut mental, ja que el primer
pas per solucionar un problema és
reconèixer-ho. Hem de tenir present
que hi haurà gent amb una impor-
tant càrrega de cels a la seva vida i
no obstant serà incapaç de veure-ho.
Per tant, animo des d’aquí a fer una
petita reflexió i a valorar els nostres
comportaments.

SALUT 

Cels

Lluís Vergés
PSICÒLEG

BREU

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona va comptabilitzar
l’any passat un total de 17 donants d’òrgans, davant
dels 8 comptabilitzats el 2014  i, per primer cop, no
va registrar cap negativa a la donació en les entre-
vistes amb familiars. La coordinadora de transplan-
taments a la demarcació, Maria Bodí, va destacar
que el 2015 ha estat “el millor any” en aquest àmbit,
fet que ha atribuït a un major coneixement de la do-

nació tant per part dels familiars com dels profes-
sionals. Del total de casos registrats, 12 van ser do-
nants en mort cerebral i, per primer cop, es van
extreure òrgans de donants en situació d’aturada
cardíaca. La cap del servei d’Urgències del Joan
XXIII, Carme Boqué, subratlla que el 60% de les per-
sones que arriben al centre ho fan a través del servei
d’urgències i destaca que esdevé essencial per de-
tectar possibles donants i poder ampliar el nombre
de transplantaments. Boqué explica que, sovint, els
professionals no pensen en la donació per desconei-
xement.  C.B.

Creix el nombre de donants d’òrgans

TOT I QUE AVUI DIA la majoria dels
ous que es comercialitzen duen im-
presa la data de consum preferent,
sempre ens podem trobar amb algun
ou del qual no disposem de la infor-
mació de caducitat i ens podem pre-
guntar... Com puc saber si aquest ou
és fresc? 

UNA FORMA FÀCIL de saber-ho, és
agafar l’ou amb la mà, i moure’l de
dalt a baix amb una mica de força, a
cau d’orella. Si escoltem en el seu
interior que alguna cosa es mou,
això és indicatiu que l’ou no és fresc.
En els ous frescos, la clara de l’ou es
manté ferma i compacta esmorteint
el rovell,  de manera que l’ou sembla
sòlid i no s’escolta res. Si noteu un
so en el seu interior, aquest ou està

passat i no s’ha de menjar. També
podeu trencar la closca de l’ou i abo-
car-lo amb delicadesa sobre una su-
perfície plana, com la paella, si l’ou
és fresc, el rovell es mantindrà en el
centre i la clara tindrà un aspecte
gelatinós i compacte, i podrem men-
jar-lo amb tranquil·litat.

UN ALTRE MÈTODE senzill per
comprovar la frescor d’un ou, con-
sisteix en submergir-lo en un reci-
pient ple d’aigua freda amb un
grapat de sal. Si l’ou s’enfonsa, vol
dir que és fresc, acabat de pondre. Si
li falta un pèl per tocar fons, podem
assegurar que aquest ou no té més
de dos dies de vida. Si es queda su-
rant a la meitat del líquid, té de 4 a 5
dies. En el cas que l’ou es quedin su-

rant sobre la superfície de l’aigua,
serà millor que el llencem amb molt
de compte de no trencar-lo, ja que
ens podríem penedir per la pudor
que ocasionaria.

I JA PER ACABAR... És un ou dur o
està cru?  Si el fem girar sobre si ma-
teix i gira amb facilitat, és un ou dur,
si es balanceja i gira amb dificultat,
a causa del seu contingut líquid, l’ou
està cru. 

Trucs per saber si un ou és fresc

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

Cinta Bonet
TARRAGONA
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Amposta Es ven pis primer,
2 habitacions, cuina
menjador, bany, traster, a
prop Hospital Comarcal,
estació autobusos, centres
comercials i col.legis. 
� 645888266

Tortosa pis en venta situat
al centre de Ferreries,
quarta planta amb ascensor,
terrassa i galeria, 3
habitacions, cuina,
menjador, 1 bany, 1 wc.
Interessats trucar al
609765297 .

Tortosa zona centre.
Superfície útil de 142m² i de
163m² construïts distribuïts
en dues plantes. Primera
planta on es troba la cuina,
sala d'estar i menjador.
També disposa, la primera
planta, d'un bany amb dutxa
separada del vàter i lavabo.
Preu: 173.250 euros
� 699 910 364

Amposta segona planta de
55m2,bany,menjador,cuina
office i safareig, traster al
terrat, equipat amb mobles i
electrodomèstics per entrar

a viure disposa d'ascensor,
lliure, de barreres arquitec-
tòniques. Preu: 36.000
euros.  � 699 910 364

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

Tortosa Es traspassa Bar
en centre de Tortosa, prop
de col.legis Mèdics, en ple
funcionament, 19.000 euros.
Tellf. 650756727 tota
equipada. 

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

La Ràpita Zona plaça
Carles III. Es lloga local
comercial planta baixa,
95,32 m2, ampliable 163,19
m2, annexant altre local

67,87 m2, cantoner.
� 676919378

La Ràpita Zona plaça
Carles III. Es lloga pis
tercera planta, sense
moblar, 3 habitacions, totes
exteriors, menjador, cuina
independent, lavabo com-
plet, galeria.  � 676919378

Cotxes VW Golf 1.6 TDI,
Bluemotion, Negre, blanc,
5P, 2014,16.900 Km  . Preu:
16.700€    � 606 974 315

Cotxes VW Polo 1.4 TDI,
Advance, Roig, 5P, Any
2015, 16.500 Km  . Preu:
12.500€    � 606 974 315

Ofertes M'ofereixo per
treballar de cambrer, repartir
propaganda, carretoner,
cuidar persones majors. Tinc
cotxe � 650756727

Ofertes Cambrer amb molta
experiència, s’ofereix per
treballar d’extra, per torns,
caps de setmana, rentar

plats, Amposta, Tarragona,
Tortosa.        
� 650756727

Ofertes M’ofereixo per
treballar de cambrer tinc
llarga experiència, des de 5
euros hora. Amposta i
comarca. � 650756727

Ofertes Cambrer amb llarga
experiència, treballaria per
torns, rentar plats. 
� 650756727

Ofertes Repartiria tota
classe de fullets i
propaganda. 
� 650756727

Contactes Home de 56
anys, net i respetuós, cerca
dona agradable, afectuosa,
per tenir moments
agradables i possible relació
de parella. Zona Maestrat o
Montsià.                         
� 639879025.

Contactes Noi de 47 anys,
independent, educat,
agradant passejar, cerca
dona per amistat i possible
relació de convivència .
Zona Vinaròs, Benicarló,
Amposta. Manuel. 
� 696362400

Contactes Home busca
dona per amistat. Enviar per
correu postal carta de
presentació a Antonio

Fàbregas. Joan Lamote de
Grignon 23 1º A, 43500
Tortosa.

Varis Es ven mobiliari format
per 3 mòduls de fusta, en
prestatgeries de vidre,
mous, ideal per a tot tipus de
negoci, perruqueria,
perfumeria, farmacia, tenda
de roba.                         
� 977580536

Varis Es ven additiu per al
cotxe  gasolina, gasoil,
menys consum, menys fum,
4 pastilles 25 Euros. 
� 650756727 

Varis Es venen 4 rodes amb
llantes. 260 euros.
� 650756727

[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

HORITZONTALS 
1.Aquella imbecil·litat que pot
atènyer tal pregonesa que causa
estupor. Pilar prim / 2. Defeca-
cions reciclades. Augmenten
fins a onze el nombre d’anglesos
/ 3. Imant al cel. Biòleg a la me-
nuda. La Cabré i companyia / 4.
Les últimes sacres paraules. Mo-
delador de cabells per a ús de la-
canians / 5. De cara és bíblica,
d’esquena eivissenca. Ordenar
la detenció del secret (o del se-
creter?) / 6. Em comportaria com
un bon client del casino. Tan
raret que no té ni vocals / 7. Si
és així és que va parir. S’aproxi-
min discretament al tiberi /
8.Practico la I+D. Gairebé com el
mateix Quasimodo / 9. Abans i
després de la trencadissa. Les
seves dues personalitats conegu-
des són cetaci i balena. De cul al
tobogan / 10. Si mai es fan grans
hauran de renunciar als graus.
Feu la migdiada de cara a la
paret / 11. Un terç d’aigua. Veu
el carnaval més descordat des
del balcó de casa. Els dos terços
que faltaven / 12. Vent sobtat a
casa d’en Bofarull i la Rut. Car-
golí de cabells molt típic dels
convergents / 13. Vagant enmig
del limbe. Efluvi amb caràcter
clarament nacional.

[AMISTAT]

PASSATEMPS

[MOTOR]

[TREBALL]

VERTICALS 
1.Pastor de cavalls de la Peguera.
Podria ser de l’interès d’aquell
biòleg que dèiem / 2. Nucli dur
del PSUC. Creixença sense pros-
peritat. Cor de puma / 3. Té un
acord tàcit que els altres xerren i
ell escolta. Estan en consonància
amb la nosofòbia / 4. Enganxat a
la comunitat. Si venera sant Jordi
és per orgull nacional / 5. Una
coça com aquesta podria arribar a
causar una topada. Al gust preferit
de Shakespeare / 6. Un a la ro-
mana. Fa ofrenes que el poden fer
confondre per uns grans magat-
zems. Només la meitat del llegum,
va / 7. Quina fruïció, en veure la
delicadesa de na Letícia! Tot i ser
apèndix d’un cuc és capaç de
donar corda al català / 8. Electri-
citat insuficient. S’assembla molt
a un rasclet però és una llima.
Obre la nevera / 9. D’aquest d’ara
ja en portem consumit un quinze
per cent. Llangardaix neozelandès
que et carrega el mort de la tara
(però en italià) / 10. Va cap dalt.
No són coses dels altres ans dels
atris. Cuc acèfal / 11. Burles que
el liberalisme ha tornat a posar de
moda. Grec molt oliós / 12. Delata
que el cor ja n’està tip. Exposo a
un excés de llum i de repics de ba-
teria.

ÀRIES
Tot serà una mica més pesat del
normal, haureu de tenir pacièn-
cia uns dies, ja passarà aquest
efecte. De fet, amb el que haureu
d’anar en compte és amb la salut
que serà el vostre punt dèbil. Si
hi ha passa de refredats, sereu
els primers en notar els símpto-
mes, però no us hi capfiqueu, tan
sols heu de prevenir i ja està. En
el tema de la feina, molt bé.

TAURE
La vostra harmonia contagiarà a
totes les persones que teniu al
voltant, cosa que serà d’agrair ja
que posareu pau i, això, sempre
és bo. A més, tindreu una facilitat
de paraula important, cosa que
us pot ajudar molt en el camp de
la feina i, també, en el  terreny de
les amistats, que us donaran bas-
tant de suport en les vostres de-
cisions. 

BESSONS
Necessitareu molt d’afecte i que
estiguin molt per vosaltres, en
principi no és pas per res de mal,
el que passa és que estareu molt
sensibles a tot i qualsevol cosa us
tocarà la fibra. La sort és que teniu
molts amics que us ajudaran a pas-
sar més bé aquests dies. Per des-
comptat, els canvis d’humor seran
molt presents i es bo que mireu
d’estar pensant en coses alegres.  

CRANC
Tindreu molta facilitat de pa-
raula i, això, us anirà molt bé so-
bretot en tema de feina. Si podeu
aclariu tots els vostres dubtes i, si
us cal preguntar alguna cosa una
mica complicada, és el moment.
També es un bon moment per
tenir alguna aventura ja que es
posaran les coses fàcils per
aquesta qüestió. 

LLEÓ
La mandra formarà part del vos-
tre tarannà diari, és com si tot us
costes el doble a l’hora de fer-ho.
La sort és que quan arrenqueu ja
està i llavors sereu capaços de fer
molt més del que us pensàveu,
són coses que passen. Ara bé, en
el camp dels diners la cosa està
molt bé, hi ha bones configura-
cions perquè aquest sigui el mi-
llor aspecte d’aquests dies.

VERGE
Si us costa concentrar-vos en el
que dieu i, a sobre, quan és l’-
hora de parlar es lliguen les pa-
raules, no en feu cas són coses
dels astres que estan una mica
revolucionats en el vostre cas. De
totes maneres no patiu perquè
això no vol pas dir que tingueu
problemes, al cap i a la fi us hi
podeu fer un bon tip de riure.   

BALANÇA
Serà molt fàcil que feu girar a la
gent amb els vostres encants, i és
que el vostre instint de seducció
serà molt important en tot el que
feu. Gràcies a ell podreu aconse-
guir favoritismes en diferents as-
pectes, ho heu d’aprofitar per
anar bé. De fet, seran uns dies
força genials per a vosaltres
també en el camp de la feina on
és fàcil fer girar les coses.  

ESCORPÍ
És molt possible que al llarg d’a-
quests dies algú important per a
vosaltres hagi d’estar ingressat
per algun motiu en certa forma
no massa important però que us
afecte fort a vosaltres, heu de
pensar que quan passa alguna
cosa la serenitat és la clau perquè
tot funcioni bé i que després no
hi hagi problemes. Per tant, con-
sell: Tranquil·litzeu-vos.

SAGITARI
Ho teniu tot molt ben posat per
gaudir d’uns dies fantàstics, en
companyia de qui vulgueu i si
convé viatjar ara si que ho teniu
bé per fer-ho. Això no vol dir que
no hagueu de tenir precaució,
ara bé, si que ho teniu millor que
fa dies enrere. A més, seran dies
de fer grans amistats i de tenir
molts contactes per el dia de
demà.

CAPRICORN
Són dies de moviments interns,
esteu molta estona pensant i
buscant sortides a la vostra vida,
no és d’estranyar que penseu
tant ja que us costa prendre de-
cisions i clar s’ha de pensar bé
com s’han de fer les coses, ara bé
el suport dels vostres amics es
farà notar i ho valorareu molt ,
de vegades pensar tant no és bo.      

AQUARI
El que us caracteritza aquests
dies és la facilitat que tindreu per
canviar d’estat d’ànim en un
segon. Els vostres alts i baixos
d’humor en un moment donat us
poden fer estar angoixats. Ara
bé, si us ho treballeu una mica no
teniu perquè estar malament, de
vegades acceptar que es tenen
uns dies baixos ajuda a remun-
tar-los.

PEIXOS
No us estranyi si us dona per
voler arreglar el lloc on viviu
portant això la conseqüència de
que llençareu moltes coses que
ja no us fan servei, no està mala-
ment, si més no tindreu mes lloc
per posar-ho tot i respirareu mi-
llor. D’altra banda, us hauré de
dir que vigileu amb el que dieu,
ja que tindreu una mica mal en-
carada la manera de parlar.  

HORÒSCOP
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Una de les novetats més desta-
cades que s’han donat a conèi-
xer a la recent Fira Mundial de
Telefonia de Barcelona “Mobile
World Congress” ha estat la
presentació de la nova tecnolo-
gia de connexió mòbil 5G.
Aquesta nova xarxa es perfila
com un ecosistema compost de
tres parts: la pròpia xarxa, el
núvol i la infraestructura, supe-
rant les velocitats de l’actual 4G.
Un dels pilars del nou estàn-
dard 5G serà la millora de la
gestió de les connexions segons
el seu consum de dades. Així,
no s’usarà el mateix servei per
iniciar una videotrucada que
per enviar un missatge Whats-
App, ja que és obvi que no re-
quereixen el mateix tràfic. Tot
això ens aportarà un millor ús i
optimització de les xarxes de te-
lefonia, oferint a cada usuari el
que realment requereixi en de-
terminat moment. Aquesta tec-
nologia s’espera disponible al
voltant de l’any 2020, data en
què s’esperen més de 50.000
milions de dispositius connec-
tats en línia arreu del món, xifra
que les xarxes actuals no estan
capacitades per gestionar.
Un altre benefici serà la millora
de la latència de connexió. Ac-
tualment una bona connexió
4G ofereix ja uns esplèndids
10msg., però amb el 5G es vol
arribar a 1msg., cosa que per-
metrà la connexió instantània.
Mentre esperem les noves xar-
xes 5G, el gegant xinès Huawei
anuncia per a aquest 2016 ma-
teix la posada en marxa del
4.5G, una tecnologia pont que
ens promet millors i ràpides
connexions, de fins a 1Gb/seg.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P TERRA PERDUDA, DOCUMENTAL LLIURE
LA PRODUCTORA River Movies ha
presentat la pel·lícula documental ‘Terra
perduda o ampantanada’, que recull
molts arguments per lluitar a favor de la
recuperació dels sediments, després de
parlar amb experts i agents implicats en
la gestió del riu Ebre, des de la Granja
d’Escarp i Mequinensa fins al Delta. De
fet, és un treball del realitzador Josep

Juan Segarra, qui també és un dels por-
taveus de la Campanya pels Sediments.
El treball es pot veure lliurement a la
xarxa i el passat 24 de febrer va ser
emès íntegrament per Canal 21 Ebre.
L’autor va explicar els problemes que
causen els sediments acumulats tant a
l’Aiguabarreig dels rius Segre i Cinca
com a Mequinensa i Riba-roja. G.M.

TECNOLOGIA

El MWC
perfila el nou
estàndard de
connexió 5G

per Jaume Querol

El periodisme arriba a l’aula

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i
l’Obra Social de “la Caixa” han impulsat
enguany tallers de periodisme a cinc cen-
tres de secundària de les Terres de l’Ebre,
en el marc del programa ‘La Premsa a les
Escoles’ que enguany ha arribat a un total
de 70 instituts d’arreu del país.  Durant tot
el mes de febrer, prop d’una vintena de
col·legiats de totes les demarcacions del
Col·legi de Periodistes s’han desplaçat a di-
ferents centres escolars. En el cas de les Te-
rres de l’Ebre, més de 200 alumnes s’han
beneficiat dels tallers. 
La iniciativa, impulsada conjuntament pel
Col·legi de Periodistes i l’Obra Social de “la
Caixa” des del 2009, parteix del consens
entre ambdues institucions de la importàn-
cia que té el coneixement de l’actualitat per
a la formació integral de la ciutadania. En el
cas de l’Ebre, els centres beneficiats han
estat l’institut Sòl de Riu, d’Alcanar; l’insti-
tut Deltebre; l’institut Camarles; l’institut
de Tecnificació d’Amposta i l’institut
Ramon Berenguer IV, també a la capital del
Montsià. Quatre d’aquests instituts han
gaudit per primer cop de les xerrades. 
Durant aquestes cinc edicions, el programa
ha arribat a 14 instituts d’una dotzena de
poblacions, com ara Flix, Móra d’Ebre, Gan-
desa, Roquetes, Tortosa, Deltebre, Camar-
les, Santa Bàrbara, Ulldecona o Sant Carles
de la Ràpita. En total, en aquestes cinc edi-
cions a les Terres de l’Ebre, el programa ha
arribat a gairebé 800 alumnes d’ESO i de
Batxillerat, i els tallers i xerrades han anat a
càrrec d’un total de set col·legiats de la de-
marcació de l’Ebre del Col·legi de Periodis-

tes. Enguany, les últimes dues sessions van
fer-se el passat 24 de febrer als instituts
Ramon Berenguer IV, d’Amposta, i Sòl de
Riu, a Alcanar.
Cada sessió ha comptat amb una participa-
ció mitjana d’entre 40 i 80 alumnes, que
tenen l’oportunitat d’analitzar, entre altres
temes, les diferents visions de la realitat
que aporten els mitjans de comunicació, co-
nèixer millor l’ofici dels periodistes, la seua
funció i els seus valors. En molts casos,
també es fan tallers per veure de forma

pràctica com treballen els professionals de
la comunicació. En aquest sentit, els perio-
distes que participen en el projecte tenen
tots una àmplia trajectòria professional en
l’àmbit periodístic, que els permet transme-
tre la seua experiència i el seu coneixement
sobre l’ofici i la importància que tenen els
mitjans de comunicació en la nostra socie-
tat. Per això es fan servir exemples i casos
pràctics amb diferents materials, com ara
projeccions de vídeos, portades històriques
i notícies recents. 

G.M.
AMPOSTA

La xerrada del 9 de febrer a l’institut de Tecnificació d’Amposta. // FOTO: COL·LEGI DE PERIODISTES.
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

13a FESTA DE LA CLOTXA
La Palma d’Ebre és enguany l’escenari, el
proper 6 de març, de la 13a Festa de la
Clotxa de la Ribera d’Ebre. Aquesta cita
gastronòmica també donarà el tret de sor-
tida a les Jornades Gastronòmiques de la
Clotxa als restaurants de la Ribera d’Ebre:
del 6  de març al 3 d’abril, en restaurants
d’Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Miravet,
Rasquera, Móra d’Ebre i Móra la Nova. La
Festa de la Clotxa començarà a les 10.30 del

matí amb la cercavila de la Banda de Be-
nissanet, i just després es farà el pregó,
que anirà a càrrec del director de l’Institut
Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils,
Jordi Jardí Serres. A les 11.30 tindrà lloc el
repartiment de les clotxes. Els tiquets es
podran adquirir el mateix dia de la festa a
l’Ajuntament de la Palma d’Ebre, a un
preu de 3 euros. La festa s’acabarà amb un
concert a càrrec del duet Marta & Gregori. 

Ingredients

3 albergínies

5 tomates de penjar*

3 cebetes tendres

1 got i 1/2 de vi blanc

1/4 de litre d’aigua

2 rametes de frígola*

100 grams de formatge 

ratllat

oli d’oliva

100 grams de pinyons

sal

Albergínies 
gratinades

Elaboració

Talleu les albergínies a
talls i poseu-les dintre un
bol amb aigua i sal durant
una mitja hora.

Mentrestant, talleu les 
cebetes ben menudes i
fregiu-les fins que 
comencen a daurarse.

Fregiu les albergínies a
part i una vegada estiguen
al punt, poseu-les al 
damunt d’un paper de
cuina per a absorbir-ne
l’oli, poseu-les a una 
plàtera* de forn. 

Cobriu-les amb les 
tomates*, tallades a 
trossets menuts, la ceba, 
l’aigua, la frígola*, el vi i
els pinyons. I per acabar
empolsineu-les amb 
formatge ratllat. 

Enforneu-les durant una
mitja hora. Si es desitja, es
poden servir amb llesques
de pa de pagès torrat.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Escalfem el forn a 200º
2. Barregem el sucre amb l'oli
i l'esperit d’arròs.
3. Incorporem la farina i l'a-
nem barrejant amb la mà
(obrint i tancant-la). No s'ha
d'amassar!
4. Formem muntets i els
col·loquem a la safata del
forn, on prèviament haurem
posat una làmina de paper
vegetal.         
5. Els enfornem uns 30-35 mi-
nuts (tot dependrà del ta-
many), fins que observeu que

estan daurats. Guieu-vos per
l'olor que desprenen!                                 
6. Deixeu-los refredar da-
munt una reixeta. 
7. Abans que estiguin freds,
els ensucreu.  

*NOTA: Aquesta recepta
també es pot fer amb farina
sense gluten.

Podeu trobar aquesta i altres
receptes al meu bloc d’inter-
net, La Cuina de l’Olga.

Muntets
d’esperit
d’arròs

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Són fàcils i ràpids
de preparar! Ara
que comencem a fer
dinars fora (calçota-
des, graellades, clot-
xes, rostides,
barbacoes...), els
muntets d’esperit
d’arròs són ideals
per portar alguna
cosa dolceta per
acompanyar el cafè. 
És una variació dels
cócs d’aiguardent,
dolços típics de la
Terra Alta”

“
Agafant com unitat de mesura
tassa una tassa de café:

• 6 tasses d’oli d’oliva
• 1 tassa de sucre
• 2 tasses de licor d’esperit
d’arròs 

• 1 kg de farina 
• 1 bol de sucre 

INGREDIENTS: 
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P
CAU LA PRODUCCIÓ D’HORTA

UNIÓ DE PAGESOS ha posat l'ac-
cent en l'horta ebrenca que ha estat el
sector més afectat aquesta campanya
d'hivern, amb temperatures més suaus
de l'habitual que han fet caure la pro-
ducció entre un 60 i un 65%. El sindicat
agrari ha advertit que “aquesta conside-
rable pèrdua” està fent inviables algu-
nes explotacions i ha reclamat a Hisenda
rebaixes en el sistema de mòduls a la

pagesia, i préstecs 100% bonificables.
En el cas de l'arròs, es demana al govern
espanyol usos excepcionals o menors de
productes, ara no autoritzats, però efi-
cients en la lluita contra les plagues com
el caragol maçana. El sindicat està satis-
fet amb els resultats provisionals del
trampeig per a la mosca de l'olivera i se-
gueix lluitant contra casos de venda i
etiquetatge d'oli fraudulents. C.B.PAGESIA

CENS D’AUS

L'assecament dels arrossars per
lluitar contra el caragol maçana
ha reduït les aus d'aigua dolça
que hivernen al Delta de l’Ebre.
En concret, només s’han inun-
dat 3.500 hectàrees de 22.000.
Aquesta sembla que ha estat la
causa de la important davallada
de població de les espècies que
més depenen de les aigües dol-
ces, com són el bernat pescaire,
la daurada grossa o la gavina
riallera. Altres que depenen
més de les llacunes o les marees
salines han augmentat i han
ajudat a mantenir una població
hivernal d'ocells aquàtics de
244.707 exemplars, un 7%
menys que la mitjana dels úl-
tims 10 anys. El tècnic del Parc
Natural del Delta de l'Ebre, An-
toni Curcó, va reconèixer que la
causa “més probable i raona-
ble” de la davallada de les po-
blacions més depenent de
l'aigua dolça estigui en la dis-
minució de les hectàrees inun-
dades d'arrossars. 
Per la seva part, el director del
Parc Natural del Delta de l'Ebre,
Francesc Vidal, va advertir que
allargar molt en el temps l'asse-
cament dels camps a l'hivern
per aturar la plaga del caragol

tindrà un important impacte en
la biodiversitat i altres activitats
humanes del Delta i ha defensat
que caldrà trobar “un punt in-
termedi”. 

Les xifres
El grup més nombrós del cens
han estat els ànecs que suposen
el 39,5% dels ocells que passen
l'hivern al Delta. Destaquen els
ànecs collverd, els cullerots i el
xarxet comú. El segon grup d'o-
cells aquàtics als hiverns del

delta de l'Ebre, amb un 22,3%
del total, són els limícoles, els
que s'alimenten d'animals que
viuen en els fons fangosos. La
seva població, però, ha estat in-
ferior als màxims històrics dels
últims anys. Ha caigut un 6,5%
respecte a la mitjana. En aquest
grup destaquen el territ variant
i la fredeluga. La davallada im-
portant ha estat en el grup dels
ardeids, amb una població del
42,6% menys que la mitjana
dels últims anys. També s'han

censat 11.125 flamencs i 2.950
capons reials, els quals es men-
gen les cries de caragol maçana
però només en la seva època de
cel. Aquestes dades del cens es
creuaran ara amb la d'altres es-
pais humits i possibiliten l'es-
tudi de les migracions de les
aus. S'integren dins l'Interna-
tional Waterbird Census (IWC)
i quantifica anualment el nom-
bre d'ocells que hivernen en
més de 80 països d'Europa, Àsia
i Àfrica.  

Hivernen menys aus al Delta
L'assecament dels arrossars ha reduït les

aus d'aigua dolça que hivernen al Delta 
La població hivernal d'ocells aquàtics és de

244.707 exemplars, un 7% menys 

Una grua a punt de volar davant una llacuna del Delta. // FOTO: ACN

Cinta Bonet
AMPOSTA

LA TERMITA és un insecte
social, de cos tou, que formen
colònies quasi sempre subte-
rrànies encapçalades per un
rei i una reina. La majoria dels
individus d’una colònia són
termites obreres, però també
s´hi troben les soldat, encarre-
gades de la defensa del termi-
ter, i les alades, que són
reproductores joves. 

EXISTEIXENa la península
bàsicament dos espècies: les
”kalotermes “i les” reticuliter-
mes”, les dos amb un compor-
tament semblant: viuen baix
terra alimentant-se de troncs i
arrels d´arbres morts, però
com són capaces de digerir
qualsevol tipus de cel·lulòsics
(paper, cartró, fusta i derivats)
poden provocar danys consi-
derables en les cases.

NO RESULTA FÀCIL la detec-
ció de la activitat dels tèrmits,
normalment percebem la seva
presència quan els danys cau-
sats són evidents i apareix de-
teriorament en els elements
atacats.

UNA VEGADAes detecta la
activitat i es confirma que es
tracta de termita, és important
actuar amb rapidesa, perquè
habitualment ja hi ha un grau
d’afectació que en el cas de
l’estructura d’un habitatge cal
aturar i valorar el seu abast. La
colònia de termites atacant pot
ser eliminada per dos siste-
mes:
1) un tractament químic al
voltant dels fonaments de
l’habitatge
2) a través d´uns esquers amb
cel·lulosa impregnats d´inhibi-
dors del creixement.

Termita, danys i
comportament

Roger Turch
Expert en plagues

1apunt



El monument
franquista de Tortosa
arriba al Parlament

50.000 persones es
manifesten a Amposta
en contra del nou Pla
Hidrològic de l’Ebre

L’Aldea busca
dinamitzar el Catalunya
Sud i reclama el suport
de la Generalitat

Amposta destinarà
900.000 euros a
polítiques d’ocupació i
formació, i prepara
plans locals

Perilla el Centre
Picasso a l’antiga Casa
Abadia d’Horta

Zaidd Ait Malek i
Marta Molist guanyen
la cursa de la Cameta
Coixa de Miravet

Un decàleg orienta
en el tracte a persones
amb discapacitat
intel·lectual

El periodisme arriba
a l’aula amb tallers
a cinc centres de
secundària
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com
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