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TRAGÈDIA AL PUNT QUILOMÈTRIC 333
Tretze noies perden la vida en un accident a l’autopista AP-7 al seu pas per Freginals. Les Terres de l’Ebre
i Catalunya es bolquen en l’atenció a les víctimes. / FOTO: ACN.
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P NEGATIU EN DROGUES I ALCOHOL

EL CONDUCTOR, després de ser
atès pels equips sanitaris, va ser tras-
lladat a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Tortosa. Poc després es
va saber que l’home havia donat ne-
gatiu en la prova d’alcoholèmia i de
consum de drogues i la mateixa nit de
l’accident va haver de ser ingressat de
l’HTVC en detectar-li una contusió pul-

monar en una segona exploració mè-
dica. El conductor està investigat per
un presumpte delicte de 13 homicids
imprudents. L’autocar sinistrat havia
passat totes les homologacions i no
presentava cap deficiència tècnica co-
neguda. A més, el conseller d’Interior,
Jordi Jané, va assegurar que els cintu-
rons també estaven homologats i que

el tacògraf del vehicle no indicava que
el conductor no hagués respectat el
temps de descans. El comissari Miquel
Esquius, cap de Mobilitat dels Mossos
d'Esquadra, va assenyalar que “la hi-
pòtesi que prenia força” és que el con-
ductor de l'autocar es va adormir i va
confirmar que les víctimes no porta-
ven el cinturó de seguretat. C.B.PORTADA

Diumenge tràgic a Freginals
Tretze noies de diverses nacionalitats moren en un

accident d’autocar a l’AP-7 al seu pas per Freginals

SUCCESSOS

Arran l’accident 34 persones van ser hospitalitzades de
diversa gravetat i 16 van resultar il·leses

Tretze persones van morir i al-
tres 34 van resultar ferides en
l’accident d’un autocar a l’auto-
pista AP-7 al seu pas per Fregi-
nals. El sinistre es va produir
pels volts de les sis del matí del
20 de març, Diumenge de
Rams, quan el conductor de
l’autocar va perdre el control
del vehicle, va travessar la mit-
jana de l’autopista i va topar
amb un turisme que circulava
en sentit contrari. L’autocar for-
mava part d’un comboi de cinc
vehicles que tornaven cap a
Barcelona després de veure les
Falles a València, amb motiu
d’una excursió organitzada per
l’associació Erasmus Student
Network. A l'autocar, de l'em-
presa Autocares Alejandro, de
Mollet del Vallès, hi viatjaven el
conductor i 60 persones, joves
de diverses nacionalitats. Les
víctimes van ser traslladades al
tanatori municipal de Tortosa, al
poble de Jesús, mentre que els
ferits van ser evacuats al Verge
de la Cinta i als hospitals d’Am-
posta, Vinaròs, Reus i Tarragona.
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va decretar
dos dies de dol oficial i es va
desplaçar a Tortosa. El conseller
d’Interior, Jordi Jané, va ser la
primera autoritat del país en
arribar al centre de comanda-
ment que es va habilitar a l’ho-
tel Corona de Tortosa.

Punt quilomètric 333
L'accident es va produir al punt
quilomètric 333 de l'autopista,
que va quedar tallada al trànsit
en els dos sentits. Només es va
obrir un carril en sentit Barce-
lona. La circulació va ser des-
viada per l'N-340, a l'Aldea. De

fet, la concessionària Abertis
també va activar el seu pla d'e-
mergència. 
En saber-se l’accident, el Sis-
tema d'Emergències Mèdiques
va desplaçar set ambulàncies
medicalitzades i cinc ambulàn-
cies bàsiques. També s'hi van
desplaçar serveis preventius i
caps territorials de la zona.
També hi havia almenys 17 do-
tacions dels Bombers i altres
serveis d'emergències. Protec-
ció Civil va activar el pla PRO-
CICAT; va habilitar espais
d'atenció als il·lesos, i va activar
els recursos d'atenció psicoso-
cial als afectats. Per la seua
banda, l'empresa transportista
va fer arribar un altre vehicle
per fer-se càrrec de les persones
il·leses i dur-les a l’hotel de Tor-
tosa. Per poder aixecar l’autocar
sinistrat van ser necessàries
dues grues de gran tonatge. 

Cinta Bonet / Gustau Moreno
FREGINALS

El mateix dia del sinistre l’e-
quip forense del Departament
de Justícia va fer l'autòpsia a 9
de les 13 víctimes mortals. El
resultat d’aquests exàmens es
va creuar amb la informació
mèdica que van aportar les fa-
mílies de les víctimes. D’a-
questa manera, l’Institut de
Medicina Legal i Forense va
poder determinar la identitat
dels cadàvers. Per recollir la in-
formació, els forenses i els Mos-
sos d’Esquadra es van
entrevistar amb les famílies de
les víctimes a mesura que van

anar arribant a Tortosa.  Tres
dies després ja es van poder en-
tregar els cossos als familiars.
Per la seva part, la titular del
jutjat d’instrucció número 3
d’Amposta va ser l’encarregada
d’autoritzar les repatriacions
dels càdavers 
fins al seu país d’origen. Les
víctimes mortals tenien entre
19 i 25 anys. Set d’elles eren d’I-
tàlia, dues d’Alemanya i, la
resta, de Romania, França, Àus-
tria i Uzbekistan. Els familiars
van ser allotjats al parador de
Tortosa i a mesura que van
anar arribant els parents a l'es-
tabliment hoteler, els especia-
listes atenien els familiars i
també se’ls acompanyava al ta-

natori. Concretament, l'organit-
zació sanitària va desplegar dos
equips d'intervenció en emer-
gències, amb deu experts, entre
els quals un coordinador, jun-
tament amb efectius del SEM i
treballadors socials. Tots ells
eren coordinats per la direcció
general de Protecció Civil de la
Generalitat i Protecció Civil de
l'Ajuntament de Tortosa. A l'au-
tocar accidentat hi viatjaven es-
tudiants estrangers d’Hongria,
Alemanya, Suècia, Noruega,
Suïssa, República Txeca, Regne
Unit, Itàlia, Perú, Bulgària, Polò-
nia, Irlanda, Japó, Ucraïna, Ho-
landa, Bèlgica, França,
Palestina, Turquia, Grècia, Nova
Zelanda i Finlàndia. 

Tres dies per identificar les víctimes

t L’autocar sinistrat a l’autopista AP-7 a Freginals. / Foto: ACN.

Cinta Bonet
JESÚS



4 // Abril  2016 cop d’ull

PORTADA 

En conèixer la magnitud de
l’accident d’autocar de l’AP-7
a Freginals les autoritats del
país es van desplaçar ràpida-
ment fins al centre de coman-
dament situat a l’hotel Corona
de Tortosa. El primer en arri-
bar va ser el conseller d’Inte-
rior, Jordi Jané, mentre que
minuts després ho feia el pre-
sident de la Generalitat, Carles
Puigdemont. El president va
transmetre el seu “condol i
commoció” per l'accident
d'autocar a Freginals i el seu
suport als familiars i els ferits.
Puigdemont també va garantir
que tot el Govern estava en
marxa per donar la màxima
“celeritat” al dispositiu forense
i d'assistència psicològica per
atendre els familiars. Puigde-
mont també va anunciar que
decretaria dos dies de dol a
Catalunya. 
El president de la Generalitat
va compartir uns minuts amb
els estudiants il·lesos que es
trobaven a l’Hotel Corona de
Tortosa i es va reunir amb al-
caldes de la zona. També es va
desplaçar a l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta per visi-
tar els ferits que estaven sent
atesos.

Missatges de suport
El president de la Generalitat
també va agrair els missatges
de suport que li havien trans-
mès el president de la Genera-
litat valenciana, Ximo Puig, i el
secretari general del PSOE,
Pedro Sánchez. 

Visita del Ministre
També es va desplaçar fins a

Tortosa el ministre de l'Inte-
rior en funcions, Jorge Fernán-
dez Díaz, qui va apuntar a una
“causa humana més que tèc-
nica” com a possible desenca-
denant de l'accident de
l'autocar a l'AP-7 a Freginals.
El ministre es va traslladar a
Tortosa per expressar el senti-
ment de condol a les famílies i
ferits en nom seu i del presi-
dent del govern en funcions,
Mariano Rajoy, i va garantir la
“major coordinació” amb la
Generalitat per efectuar al
més aviat possible la repatria-
ció de les víctimes. Fernández
va destacar que aquesta és
“una de les tragèdies més im-
portants” a Espanya pel que fa
al nombre de víctimes “en els
darrers quinze anys”. 

Consternació a la universitat
L’accident va consternar el
món universitari. La majoria
eren estudiants universitaris
que venien de les Falles de Va-

lència en un viatge organitzat
en el marc del programa Eras-
mus. El rector de la Universitat
de Barcelona (UB), Dídac Ra-
mírez, qui també es va despla-
çar a Tortosa, va confirmar que
l'autocar sinistrat era el que
estava designat a la UB i for-
mava part d'una expedició que
traslladava estudiants de la
Unió Europea i també de paï-
sos extracomunitaris. Associa-
cions com la Conferència de
Rectors de les Universitats Es-
panyoles (CRUE) van expres-
sar també la seva consternació
per l'accident de Freginals. En
un comunicat, la CRUE va
voler fer palès el seu “més
profund sentiment de pesar” i
traslladar les condolences i el
suport a les famílies i amics de
les víctimes.

Minut de silenci
L’endemà de l’accident, a les
dotze del migdia, es va realit-
zar un minut de silenci en me-

mòria de les víctimes de l’acci-
dent d’autocar a l’AP-7 a Fre-
ginals a les portes de la
delegació del Govern a les Te-
rres de l’Ebre, a Tortosa. L’acte
va comptar amb la presència
de molts ciutadans i autoritats,
com el vicepresident del Go-
vern, Oriol Junqueras, la con-
sellera de Presidència, Neus
Munté, el conseller d’Interior,
Jordi Jané, i el conseller de
Salut, Antoni Comín, així com
el delegat del Govern a l’Ebre,
Xavier Pallarès. També hi eren
presents l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, entre al-
tres representants locals. La
Universitat Rovira i Virgili
(URV) també es va sumar al
dol per l’accident a Freginals.
Així, el director del Campus a
les Terres de l’Ebre, Azael Fa-
bregat, va participar en el
minut de silenci a la delegació
del Govern de la Generalitat a
Tortosa. 

Dies de dol a Catalunya
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va

desplaçar a Tortosa per donar el seu condol als familiars
També el Ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz,

es va traslladar a la ciutat per acompanyar els ferits

El primer ministre italià es va desplaçar fins a Tortosa per visitar els familiars. // FOTO: GENERALITAT DE CATALUNYA

El primer
ministre d’Itàlia
també visita els
familiars i ferits

L’endemà de l’accident, a pri-
mera hora de la tarda, el pri-
mer ministre d'Itàlia, Matteo
Renzi, va aterrar a l'aeroport
de Reus i es va desplaçar a
Tortosa en el que era una vi-
sita privada per la seva relació
personal amb la família d'una
de les víctimes de l'accident
d'autocar a Freginals, segons
van confirmar fonts del Go-
vern, que van insistir que no
es tracta de cap viatge oficial.
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, el va
rebre al peu de l'avió per sa-
ludar-lo i el va acompanyar en
part de la seva visita. Set de les
tretze víctimes mortals de
l'accident, totes entres 19 i 25
anys, eren d'origen italià. Els
dos mandataris van visitar
junts els familiars de les vícti-
mes al Parador de Tortosa  i
posteriorment es van despla-
çar a diversos hospitals on es-
taven ingressats els ferits per
interessar-se per la seva evo-
lució, com l'Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta. També
acompanyaven a Renzi la de-
legada del govern de l'Estat a
Cataluna, Maria de los LLa-
nos de Luna, el conseller d'A-
fers Exteriors, Raül Romeva, el
conseller d'Interior, Jordi Jané,
el delegat del Govern a l'Ebre,
Xavier Pallarès, i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel. 
Per la seva part, el president
del govern espanyol en fun-
cions, Mariano Rajoy, va mos-
trar el seu condol als països de
les víctimes de l'accident
d'autocar a l'AP-7 al Montsià.
Rajoy va enviar telegrames de
condolença als líders polítics
de França, Romania, Ale-
manya i Itàlia. En aquest sen-
tit, Rajoy afirmava que se
sentia “profundament im-
pressionat per les conseqüèn-
cies tràgiques de l'accident”.
El papa Francesc també va
enviar un telegrama de con-
dol al bisbe de Tortosa, Enri-
que Benavent, qui va  celebrar
una missa a la Catedral en re-
cord de les víctimes. 

Cinta Bonet 
TORTOSA
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El Banc de Sang i Teixits de les
Terres de l’Ebre va rebre un total
de 43 donacions de sang pels fe-
rits de l’accident de l’autocar a
l’AP-7 a Freginals el mateix dia
del succés. Tot i que en un primer
moment l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC)  ja
tenia prou reserves, el Banc de
Sang i Teixits va obrir les seves
portes davant l’allau de donants
que, o bé per telèfon o visitant
l’hospital, s’havin ofert a donar
sang. Elisa Vallejo, promotora del
Banc de Sang i Teixits de les Te-
rres de l’Ebre, va explicar que les
necessitats de sang per l’accident
van estar cobertes en tot mo-
ment. Amb tot, davant l’allau de
gent  que es va posar en contacte
amb l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta i que volia donar
sang, l’endemà de l’accident, di-
lluns 21 de març, es va decidir
tornar a obrir de manera excep-
cional el Banc de Sang i Teixits.
Abans de les dotze del migdia, ja
s’havien fet les mateixes dona-
cions que el dia anterior i hi
havia 15 persones en espera. En
total, en un sol dia es van fer 144
donacions. Vallejo es va mostrar
emocionada per la resposta de la
ciutadania i va explicar que al-
guns dels donants que diu-
menge no es van poder atendre,
van tornar a pujar a l’hospital di-
lluns. Vallejo també va demanar
a la gent interessada en donar
sang de la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre que no es desplacessin
fins a Tortosa i que donessin sang
als equips mòbils que arriben a
les seves comarques.

Finalment,  el Banc de Sang i Tei-
xits de les Terres de l’Ebre va tor-
nar a obrir de manera
excepcional per tercera vegada el
dimecres posterior a l’accident,
ja que el dia establert per aten-
dre els donants és el dijous. Pot
donar sang qualsevol persona
sana que tingui entre 18 i 65 anys
i pesi més de 50 quilos.

Agraïments a la ciutadania
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va voler fer un agraïment a tots
els professionals, des de l'àmbit
sanitari, el policial, el judicial,
l'hostaleria i les entitats socials,
que van intervenir en la gestió de
l'accident de Freginals. Bel va re-
marcar la “disponibilitat, profes-
sionalitat i humanitat” de tots
aquells que van treballar per
atendre des dels ferits, a les famí-
lies de les víctimes mortals. Bel
també va destacar la “predispo-
sició” de la ciutadania ebrenca
que es va bolcar voluntàriament
per ajudar en aquest trist i tràgic
accident. 

Solidaritat ebrenca amb l’accident
d’autocar a l’AP-7 a Freginals

El Banc de Sang i Teixits de l’Ebre va haver d’obrir tres
dies de manera excepcional per l’allau de donants

El mateix dia de l’accident es van fer 43 donacions i
l’endemà es van registrar cues per donar sang

El Bisbe fa
una missa en
sufragi de les
víctimes

C.B.
TORTOSA

El Bisbe de Tortosa, Enrique
Benavent, va celebrar una
missa a la Catedral de Tor-
tosa en sufragi de les vícti-
mes de l’accident de
Freginals. Benavent va dir
que li agradaria trobar la
paraula adequada per
donar a les famílies que
estan patint per al mort
d'una filla però que és molt
difícil més en un moment
en què els interrogants i els
perquè pesen molt més que
la fe o la paraula que un
amic els pugui donar. A
l'homilia també hi va assis-
tir una comitiva de repre-
sentants territorials del
Govern, encapçalada pel
delegat a les Terres de l'E-
bre, Xavier Pallarès, i també
l’alcalde de Freginals, Josep
Roncero. 
Benavent va demanar ges-
tos d'afecte i acolliment per
aquestes famílies a les
quals, al dolor d'haver per-
dut una filla, se'ls afegeix la
sensació de soledat per
estar tan lluny de casa seva
i la seva gent en uns mo-
ments tan difícils. 
El Bisbe va pregar perquè
les famílies recuperin “l'es-
perança” mentre “no troben
paraules de consol”, i també
per la recuperació dels fe-
rits. En especial, va tenir pa-
raules per al conductor del
bus accidentat.
A la missa van assistir veïns
de Tortosa i també represen-
tants dels Voluntaris de
l'Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes on col·labo-
rava una de les noies mortes
en el tràgic accident. Tots els
directors dels serveis terri-
torials i altres representants
del Govern van assistir a
l'homilia. Benavent també
va vistiar els familiars al Pa-
rador on s'allotjaven i al ta-
natori de Tortosa-Jesús. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Denuncien caos a les ambulàncies 

La Plataforma Salvem les
Ambulàncies ha denunciat el
“caos” que assegura que es va
viure els primers minuts de
l’accident d’autocar a l’AP-7 a
Freginals. En un comunicat,
Salvem les Ambulàncies
afirma que hi ha haver “caos
per falta de triatge inicial” en
veure’s els primers equips
desbordats per la magnitud
de l’accident. La Plataforma
recorda que de nit els heli-
còpters d’emergències no
poden volar i denuncia que
fins al lloc de l’accident hi
van arribar ambulàncies que
van fer diferents trasllats de
persones ferides per falta de
recursos, i amb més d’un ferit
greu el mateix viatge. La pla-
taforma també afirma que
bombers i policies van haver
de fer de sanitaris per falta de
personal mentre que ambu-

làncies col·lectives programa-
des van haver de fer el trasllat
de ferits greus per falta d’am-
bulàncies d’urgències. En
aquest sentit, recorden que
arran de les retallades hi ha
cinc ambulàncies d’urgèn-
cies, quatre d’elles al Baix
Ebre i el Montsià, que no
donen servei. En aquest punt,
des de la Plataforma es pre-
gunten si algú podrà explicar
als ferits i familiars de les víc-
times per què aquestes ambu-
làncies estaven parades sense
personal sanitari. També la-
menten que no s’habilités un
hospital de campanya al lloc
de l’accident per donar una
millora atenció a les víctimes,
i assenyalen que “la falta de
recursos acaba passant fac-
tura als usuaris” cosa que
afirmen “s’ha fet patent” en
aquest tràgic accident. 

La sala de donació de sang del Banc de Sang i Teixits de les Terres de l’Ebre. / Foto: JORDI ALJARILLA.
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QUILÒMETRE AMB ALTA SINISTRALITAT
ARRAN DE L’ACCIDENT de Fregi-
nals són diverses les veus que assenya-
len que el quilòmetre 333 on es va
produir l’accident d’autocar és un punt
negre de l’AP-7 al seu pas per les Terres
de l’Ebre. En aquest sentit, cal recordar
que el 8 d’octubre de l’any 1996, l’exse-
nador de CiU, Joan Maria Roig, ja va pre-
guntar al ministre d’Interior de l’època,

Rafael Arias Salgado, sobre les previ-
sions del govern espanyol d’exigir a
l’empresa Autopistes Mare Nostrum
(Aumar) la reparació de les “anomalies
detectades” i que provocaven un “ele-
vat índex de sinistralitat” en aquest
tram d’autopista. En concret, Roig va de-
nunciar que en el tram compromès des
del quilòmetre 290 al 345, que transco-

rre pel Baix Ebre i el Montsià, des del
gener de 1991 i fins al 15 de setembre
de 1995 es van produir 279 accidents,
amb 75 morts, 258 ferits greus i 395 fe-
rits lleus. El ministre va avançar que s’in-
vertirien 500 milions de pessetes en
barreres de seguretat, tant a la mitjana
com als laterals de la calçada, i es cons-
truiria una àrea de descans. C.B.

13 víctimes a Freginals

La Setmana Santa s’iniciava amb un tràgic accident a l’AP-7 a Freginals. Un
total de 13 noies, joves estudiants d’Erasmus, van perdre la vida i 34 persones
més van resultar ferides després que l’autocar amb què viatjaven perdés el
control i invadis el sentit contrari.  L’autocar formava part d’un comboi de cinc
vehicles que tornaven cap a Barcelona després de veure les Falles a València,
amb motiu d’una excursió organitzada per l’associació Erasmus Student Net-
work. Ràpidament el Sistema d’Emergències Mèdiques, Bombers i cossos de
seguretat es van activar per atendre les víctimes. També el president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, o el ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fer-
nández Díaz, es van desplaçar al centre de comandament situat a Tortosa per
conèixer de primera mà els treballs d’atenció a les víctimes, visitar els ferits i
atendre els familiars. Puigdemont va decretar dos dies de dol oficial a Cata-
lunya i l’endemà de l’accident es va realitzar un minut de silenci en molts punts
del país, també davant de la Universitat de Barcelona on estudiaven totes les
víctimes. 

G.M. / C.B.
Fotos: ACN i Sílvia Alarcón

Accident mortal

[ ] La Universitat de Barcelona va obrir el vestíbul per a totes aquelles persones que volien fer arribar le             

[ ] Estat de l’autocar accidentat a Freginals. // FOTO: ACN.

[ ] Puigdemont acompanyat de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, a l’HTVC. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN
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Tres estudiants de la UB s’abracen davant 
les flors en record de les víctimes de 
l’accident d’autocar a Freginals

                   es seves mostres de condol a les víctimes de l’accident. // FOTO: ACN.

El pare d'una de les víctimes mortals de l'accident de l'AP-7 a Freginals va criticar que es
traslladés els joves des de València a Barcelona a altes hores de la matinada. "Era massa
tard per conduir, amb gent jove que havia vingut a aquest país a gaudir i estudiar i al final
han mort", va dir consternat. La seva filla, Serena de 22 anys, de Torino, Itàlia, estudiant de

4rt de farmàcia, és una de les joves que perdia la vida en l'accident, i el seu pare va lamentar
que no se'ls confirmés la seva mort fins passades 24 hores. Els familiars van ser atesos per
un equip d’atenció de Creu Roja amb psicòlegs, treballadors socials i efectius del SEM.
Aquests eren allotjats al parador de Tortosa a mesura que arribaven a la ciutat. 

[ ] Equips d’atenció als familiars arribant al Parador. // FOTO: ACN.
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TELEOBJECTIU 

Bloqueig viari a l’N-340
Tall per una AP-7 gratuïta

Alcaldes de l’Ebre, del Pacte de Berà i el moviment veïnal van demanar el passat 19 de
març des d’Alcanar fins al Vendrell la gratuïtat de l’autopista com a solució a la sinis-
tralitat i als col·lapses a l’N-340. En plena operació sortida de Setmana Santa, centenars
de persones van tallar el trànsit a l’N-340 al Vendrell, al Perelló i a les Cases d’Alcanar,
ocasionant cues quilomètriques. A més, quatre marxes lentes de camions van circular
per l’autopista i per la carretera. Els alcaldes esperen que el lema de la mobilització,
“Prou morts! N-340 Solucions Ja! Prou Peatges”, arribi a Madrid. També es va sumar
al tall convocat pels alcaldes el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès. 
Per la seva part, la delegada de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit a les
Terres de l’Ebre, Pilar Cabrera, va celebrar que “per fi” alcaldes i veïns vagin tots a
una. 

Cinta Bonet
Fotos: ACN i Manel Capell

Àngel Porres
EL MOVIMENT VEÏNAL de l’N-340 es
va sumar a la convocatòria amb un tall a
Les Cases d’Alcanar. Amb tot, alguns re-
presentants es van desplaçar fins al Pe-
relló, com el copresident de la Federació
de Veïns d’Amposta, Àngel Porres, qui
va remarcar que l’N-340 no és una in-
fraestructura digna per al territori. El
president de la Federació de Veïns de
Tortosa, Josep Baubí, va dir que la gra-
tuïtat de l’AP-7 ja és “innegociable”.
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TELEOBJECTIU 

4
Marxes lentes
organitzades pels
transportistes van
participar en els talls
a l’N-340. Una va
entrar a l'AP-7 a
l'Hospitalet de
l'Infant, i una altra
ho va fer a l’alçada
de Tarragona.  Quan
es van acabar les
concentracions, una
tercera marxa va
arrencar des del
Perelló cap a
Amposta per l'N-340,
i una quarta des del
Vendrell cap a
Vilafranca del
Penedès.

Alguns dels alcaldes presents al tall
com el del Perelló, Ferran Cid, van
deixar clar que no es pot parlar de
rotondes ni autovia, sinó que la
solució immediata és l’autopista
gratuïta.



10 // Abril  2016 cop d’ull

QUE EL FUTUR de Conver-
gència Democràtica de Cata-
lunya es decideixi a partir de
l’opinió dels militants i sim-
patitzants del partit, muni-
cipi per municipi, comarca
per comarca, és una gran no-
tícia per a tots aquells qui
pensem que, en l’anome-
nada i deguda nova política,
la ciutadania ha de tenir la
veu de la legitimació, racio-
nal, però decisòria.

ÉS, DE FET, a partir d’a-
questa coresponsabilitat en
l’acció política que la ciuta-
dania ha de sentir-se partí-
cip d’una nova visió i d’una
nova manera de fer que s’a-
llunyi dels tics autoritaris i
endogàmics que s’han anat
establint en els darrers anys
i que, entre d’altres coses,
tant han erosionat la imatge
dels servidors públics.

AIXÍ, EN UN CONTEXT com

l’actual, on l’escepticisme
per la política i els seus ges-
tors és creixent, és impres-
cindible obrir les portes i les
finestres del partit per tal
que entri aire fresc amb
noves cares i noves maneres
de fer i de pensar. En aquest
sentit, qualsevol regeneració
ha de passar per les idees i
per un ampli suport del món
local com a detector actiu de
les inquietuds ciutadanes
més immediates.

ESDEVÉ, per tant, aquest
procés un marc idoni, per a
fer trontollar els pilars de
CDC i realitzar una intros-
pecció que forgi un partit
modern des de la centralitat
i que aposti per dibuixar
l’estat català des de la
il·lusió, però també des del
pragmatisme, i que compti
amb una alta dosi de regene-
ració política que representi
els valors de l’esforç, l’ho-

nestedat, la responsabilitat,
la humilitat i la integritat.

TOTS ELLS i molts altres,
valors plenament irrenun-
ciables per a entendre un
partit que faci un pas més
enllà, un salt qualitatiu, per
retrobar un equilibri en què
puguin conviure totes les
sensibilitats ideològiques en
un mateix espai, i amb la
plena sobirania com a ins-
trument que permeti enlai-
rar un nou estat català
socialment just, econòmica-
ment competitiu i essencial-
ment amb valors.

AQUEST PROCÉS també és
una oportunitat per a des-
lliurar-se de tot aquell que
viu la política per a servir-se
a ell mateix i no la sent com
un motiu digne de servei a la
ciutadania. També una opor-
tunitat per a establir eines
que obliguin als càrrecs

electes a retre comptes de la
seva gestió i també de molts
altres elements que caminin
en la línia de la transparèn-
cia i que situïn a Convergèn-
cia Democràtica de
Catalunya com un partit
obert i participatiu.

AIXÍ DONCS, és el moment
de posar en crisi totes aque-
lles situacions que han debi-
litat el nostre partit i de
fomentar aquelles que han
enfortit Convergència De-
mocràtica de Catalunya. La
ciutadania no entendrà que,
després d’aquest procés, tot
quedi a mitges i que el partit
segueixi cometent les matei-
xes errades. És hora d’un
canvi transgressor que per-
meti revolucionar conver-
gència des de la base i que
faci emergir amb força un
nou partit en el camí del nou
estat català. 

DIUMENGE DE RAMS. Acabat
d’entrar en vigor l’acord entre
la Unió Europea i Turquia per
expulsar refugiats, una notícia
informa que dues xiquetes,
d’un i dos anys d’edat, han
estat trobades mortes a la mar
Egea. No hi ha cap imatge im-
pactant de la tragèdia, com la
del xiquet Aylan, de 3 anys, fo-
tografiat mort en una platja
turca l’any passat. Aquells
bracets, aquelles manetes me-
nudes, estirats sobre la sorra,
immòbils. Aquell capet que
mai no es tornaria a aixecar
per cercar els seus pares, el
seu germà, per cercar terra
ferma… Probablement sigui la
imatge més impactant que ha
donat la volta al món relacio-
nada amb la crisi dels refu-
giats. Nosaltres al tranquil,
pròsper i segur Occident,
només ens sensibilitzem a
base d’impactes emocionals
provocats per les càmeres dels

fotoperiodistes. Malaurada-
ment, però, quests impactes
duren poc temps i l’opinió pú-
blica canvia en poc temps de
tema, de prioritats.

LES DUES xiquetes, Aylan i
tants com ells, han perdut la
vida fugint de Síria, fugint del
terror i de la misèria per acon-
seguir una vida millor, un
futur. Però per a la Unió Euro-
pea són una càrrega i són im-
migrants irregulars. I per això
els governs de la UE han acor-
dat fer-los fora, tornar-los a
Turquia. En un principi havien
acordat fer-ho de forma
col·lectiva, però per salvar els
problemes legals es farà de
forma individual. Tècnica-
ment legal; a la pràctica, una
expulsió col·lectiva, moral-
ment indignant.

L’ACORD de la vergonya,
però, no resol la inoperància

europea durant tot aquest
temps, en un conflicte que ja
dura cinc anys. Idomeni, a
tocar de Macedònia, és l’e-
xemple de la deixadesa euro-
pea. Milers de persones
esperen sortir de Grècia cap a
Europa, en un entorn fangós,
brut, i en ple hivern, i amb un
futur no definit pels senyors
ben vestits que governen.

EL GOVERN CATALÀ s’ha
ofert a acollir 4.500 refugiats.
La vicepresidenta del govern
espanyol ho ha tractat com un
capítol més del desafiament
sobiranista català. Menyspreu
perquè un govern autonòmic,
regional, interfereix en un
problema que estan intentant
arreglar els estats.

DIUMENGE DE RAMS. L’Eu-
ropa cristiana celebra l’en-
trada de Jesús a Jerusalem, a
cavall d’un ase, rebut amb

palmes i branques d’olivera.
Molts polítics reivindiquen la
tradició cristiana en l’origen
d’aquesta federació d’estats.
Però aquesta tradició cristiana
no es veu reflectida en el
tracte a les persones que ho
estan passant malament, dins
i fora d’ella. Grècia ha estat
víctima d’una asfíxia insupor-
table perquè pagui els seus
deutes; asfíxia que s’ha patit
en altres països com Espanya,
malgrat que no s’hagi arribat
als extrems grecs. Grècia és
un dels punts d’arribada de
milers de refugiats a qui des
d’avui es nega l’entrada, es
nega la condició de refugiat,
per establir qui pot i qui no
pot entrar al paradís. Un para-
dís on creixen els populismes
xenòfobs per culpa de com
han conduït la crisi econòmica
i la crisi de refugiats aquells
que han estat triats per resol-
dre-ho. 

O
OPINIÓ

EL TRENCAMENT D’ESQUERRA D’AMPOSTA
ICV-EUiA va anunciar el 30 de març
que deixava de donar suport al go-
vern d’Adam Tomàs a la ciutat d’Am-
posta. El principal motiu, asseguren,
és la voluntat de l’alcalde i l’equip de
govern de “privatitzar la gestió de la
nova residència d’avis de la ciutat, de-
cisió que ICV-EUiA no comparteix”. A
més a més, ICV-EUiA va recordar que
no té presència al govern municipal

des del novembre del 2015, moment
en què es va formalitzar la renúncia de
la regidora Rosabel Recio. De fet, més
enllà dels motius de salut adduïts per
la regidora, no era cap secret que la
gent d’ICV-EUiA no es trobava còmoda
amb el funcionament de la coalició
que va aconseguir la majoria absoluta
en les eleccions municipals del maig
del 2015. Tot i així, ICV-EUiA i ERC van

acordar que es mantindria la coalició a
través de reunions periòdiques, tot
garantint el dret d’informació sobre
l’actuació del govern, i que es buscaria
el consens al voltant dels grans temes
de ciutat. Però això “no s’ha produït”.
ICV-EUiA ha advertit que tampoc estan
d’acord amb el pressupost del 2016, i
que volen es deixe d’utilitzar el nom
de la coalició Esquerra d’Amposta. 

LLUÍS SOLER
ALCALDE 
DE DELTEBRE
I PRESIDENT DE CDC
AL BAIX EBRE

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Un nou partit en el camí
del nou estat català

L’Europa de la vergonya
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L’1 D’ABRIL el subdele-
gat del govern de l’Estat a
Barcelona, Emilio Ablanedo,
assumirà temporalment les
funcions de subdelegat a Ta-
rragona. El motiu és que el
fins ara subdelegat, Jordi
Sierra, ha decidit renunciar

al càrrec per motius perso-
nals i professionals. Aquest
1 d’abril, Sierra torna a fer
de funcionari a l’Ajunta-
ment de Tarragona. La reso-
lució tenia data de 16 de
març, quatre dies abans de
l’accident de Freginals.

OPINIÓ 

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

CARTES AL DIRECTOR
cartes@uncopdull.com

Amb totes les víctimes dels 
accidents de trànsit

La primera pedra 
de la nova piscina

De qui és el campanar de
l’església de Benicarló?

EDITORIALS

l dolor col·lectiu per la
tragèdia de Freginals,
en què van perdre la

vida 13 noies estrangeres que
estaven realitzant el programa
Erasmus a la Universitat de
Barcelona, no ens hauria de
fer oblidar el dolor par-
ticular i privat de la
resta de víctimes dels
accidents de trànsit i les
seues famílies. L’acci-
dent del 20 de març a
l’autopista AP-7 ha
estat un fet terrible, que
va acabar de cop amb la
vida de 13 joves que ha-
vien vingut a Catalunya
per estudiar i per gau-
dir del país. També és
un fet que marcarà per sem-
pre la vida de les seues famí-
lies, així com de les persones
que van resultar ferides en
l’accident. Però hem de pensar
que això passa sempre que hi
ha un accident de trànsit. I
que malauradament no totes
les víctimes reben les aten-
cions que han tingut les famí-
lies de les noies mortes i dels
ferits de Freginals. Una aten-
ció que haurien de rebre sem-
pre, més enllà de la xifra de
morts en els accidents.

MEDIÀTICAMENT, també

el tractament és diferent si un
accident de trànsit registra
una víctima mortal o si són 13
les persones que perden la
vida. És a dir, els mitjans de
comunicació som els primers
que mesurem de manera dife-

rent un accident, pel nombre
de víctimes mortals. Però da-
rrera de les estadístiques sem-
pre hi ha persones que es
deixen la vida a l’asfalt i els
respectius drames familiars. 

El 2015 van morir a les carre-
teres de Catalunya un total de
172 persones, un 22,8% més
que l’any anterior. A Espanya,
en canvi, el nombre de morts
es va mantenir estable en re-
lació al 2014. Amb aquest re-
punt, Catalunya s’allunyava
de l’objectiu de reducció de
mortalitat en carretera que

havia fixat la Unió Europea. I
d’entre aquests morts, cal des-
tacar les 15 persones que van
perdre la vida en el tram
ebrenc de l’N-340. I és evident
que, tot i l’impacte mediàtic
dels accidents i de les mobilit-

zacions per solucio-
nar l’alta sinistralitat
a l’N-340, els 15
morts que van haver-
hi a les Terres de l’E-
bre -19 en el conjunt
de la demarcació de
Tarragona- no han
rebut la mateixa
atenció que les 13
noies mortes a Fregi-
nals. Per tant, els mit-
jans de comunicació i

la societat en general hauríem
de reflexionar sobre el tema. 

L’ALTRA QÜESTIÓ és la
prevenció i la cerca de solu-
cions per evitar aquesta alta
sinistralitat a les carreteres.
Segons el RACC, caldria des-
viar el trànsit pesat de les ca-
rreteres convencionals a les
autopistes; una mesura que
serviria per reduir en un 8% el
nombre de morts a les carre-
teres catalanes. Però també cal
renovar les carreteres i resol-
dre els possibles punts negres
de la xarxa viària. 

L’ALCALDESSA de Beni-
carló, Xaro Miralles, ha con-
firmat que l’Ajuntament ha
trobat documents del segle
XVIII que certifiquen que el
campanar de l’església de
Sant Bartomeu pertany al
consistori. Uns papers que
haurien de servir per con-
vèncer el Bisbat de Tortosa,

ja que va acudir al registre
per inscriure l’edifici al seu
favor amb un certificat ca-
dastral en què la torre apa-
reix unida a la parròquia.
Miralles insisteix que no
volia portar el Bisbat al jut-
jat, però ha reiterat que la
seua obligació és defensar el
patrimoni local.

Ferran 
Bel
ALCALDE 

DE TORTOSA

EL MUR

Durant el 2015 van
morir 15 persones al
tram ebrenc de l’N-340;
dos més que a Freginals

SERÀ NOTÍCIA

E

L’alcalde de Tortosa va
fer un agraïment als
professionals que van

actuar pel tràgic accident de Fre-
ginals, així com als que van tre-
ballar per atendre ferits i les
famílies de les víctimes. Tortosa
també va estar a l’alçada.

Xavi Vela
REMER OLÍMPIC

El remer tortosí s’ha
classificat per competir
als Jocs Olímpics de Rio

2016. Vela ho farà defensant la
bandera del Brasil, on viu des de
fa uns mesos. També seran a Rio
el seu germà Pau i un altre tor-
tosí, Àlex Sigurbjörnsson.

Mariano
Rajoy
PRESIDENT DEL

GOVERN 

ESPANYOL 

EN FUNCIONS

El president del govern
en funcions no es va des-
plaçar a l’Ebre per inte-

ressar-se per l’accident d’autor de
Freginals, ni tampoc va contactar
amb la Generalitat. A més, la visita
de l’italià Matteo Renzi gairebé
provoca un conflicte diplomàtic.

Gemma
Carim
PRESIDENTA
DEL CONSELL
DE LA RIBERA
D’EBRE

El Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre ha im-
pulsat una ruta turística

i literària basada en l’obra de
d’Artur Bladé i Desumvila. Una
iniciativa que implica tots els po-
bles de la comarca, en el 20è ani-
versari de la mort de l’escriptor.

Marc Mur
ALCALDE DE FLIX

L’Ajuntament de Flix
ha actuat amb dignitat
i contundència, després

que Ercros haja anunciat que in-
vertirà a l’Aragó més del que
hauria de destinar per salvar la
fàbrica flixenca. Ercros vol tallar
una relació de 120 anys amb Flix.

TORTOSA ha aprovat el
sistema de finançament per
costejar la construcció de la
nova piscina. Ho va fer en el
ple ordinari del 7 de març,
amb els vots en contra del
PSC i l’abstenció de Movem
Tortosa. Segons la planifica-
ció de l’obra, enguany hi
haurà una despesa de
586.000 euros, mentre que
l’any que ve es destinaran
3,2 milions d’euros, i el 2018,
uns 1,6 milions. Això vol dir
que la nova piscina i la resta
d’instal·lacions que es cons-
truiran a l’estadi municipal
costaran uns 5,4 milions.

AIXÒ POTSER ÉS la pri-

mera pedra de la nova pis-
cina, una obra que l’Ajunta-
ment emprendrà en dos
fases, amb un projecte més
realista i ajustat a les neces-
sitats i, sobretot, a les possi-
bilitats del municipi. Han
passat gairebé sis anys des
de l’adjudicació de les obres
del fallit  complex d’aigües, i
gairebé vuit des de l’adjudi-
cació de la redacció del pro-
jecte. Però cal recordar que
Tortosa parla de noves pisci-
nes des de fa uns 10 anys. El
govern municipal té ara una
nova oportunitat per resol-
dre aquesta qüestió. És el
moment d’encertar i de girar
full d’aquesta polèmica.

SOL·LICITAT CONTROL PGD
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No regalem la democràcia al franquisme
L’1 DE DESEMBRE de 2015,
l'actual alcalde d'Esquerra
Republicana a Amposta,
Adam Tomàs, arran de l'a-
nunci del consistori de can-
viar els noms dels carrers de
feixistes encara presents a
la ciutat, feia la següent afir-
mació: "La memòria histò-
rica no és una qüestió a
sotmetre a la participació
ciutadana". I hi estic total-
ment d'acord perquè a Tor-
tosa, el que està a punt de
succeir és la vergonya de re-
galar l'essència de la demo-
cràcia al franquisme.

TINGUEM CLAR que, si bé
durant un període de 8 anys
que va del 1999 al 2007, Tor-
tosa va estar governada per
partits d'esquerres (PSC,
ICV i ERC), és cert que du-
rant este temps només es va
retirar l'àguila franquista a
l'interior del consistori. I
encara pitjor, es va catalogar
com a Bé Cultural d'Interès
Local el monument fran-
quista més gran de Cata-
lunya i dels Països Catalans,
situat al mig del riu Ebre.
Ara però, després de nou
anys de governs de CiU,
cinc dels quals amb coalició
o suport d’ERC, l'actual al-
calde, vicepresident fins fa

poc de l'Associació de Mu-
nicipis per la Independència
(AMI), Ferran Bel, i el seu
partit, CDC, s'han negat fins
a 2 vegades, sí, sí, DOS VE-
GADES (2008 i 2010) a reti-
rar el monument franquista.
Ambdues vegades amb el
suport del PP, com no! I una
tercera vegada, l'any 2015,
CDC amb el suport de PP i
PxC, i a proposta d'ICV, va
oposar‐se a fer una consulta
per retirar el monument. Sí,
la consulta que ara defensa
amb dents i ungles. Llavors,
què ha canviat durant este
temps? I la resposta és que
no ha canviat res. Ferran Bel
i CDC, durant nou anys
s'han negat a obrir la parti-
cipació a la ciutadania i fins
i tot s'han negat a reconèi-
xer que el monument siga
franquista alhora que nega-
ven la tasca feta pel Memo-
rial Democràtic. Per què?
Perquè no volia sentir a dir
que el monument franquista
havia de ser retirat.

ARA, FERRAN BEL s'ha
atrevit a segrestar el Parla-
ment de Catalunya obligant
a dividir el grup parlamen-
tari de Junts pel Sí a trossos.
Però la votació dividida no
és el problema, el problema

és que ha forçat gent ferma-
ment antifranquista a abste-
nir‐se o votar en contra de
retirar el monument fran-
quista més gran de Cata-
lunya!! Fins aquí ha arribat!
I només gent com Carme
Forcadell, Raül Romeva,
Eduardo Reyes i Lluís Llach
s'han mantingut ferms en la
seua ideologia, fidels a la
memòria històrica i fidels a
la lluita antifranquista. Fins
i tot ha gosat comparar el
centralisme de Barcelona
amb el de Madrid amb un
nou "La culpa és de Barce-
lona", que no fa més que re-
cordar‐nos al
"tortosinismo" de l'època
franquista.

ARA, FERRAN BEL ja té
l'armament preparat: des-
qualificacions i prepotència
contra els qui pensen dife-
rent sobre el monument i la
consulta, la utilització d'al-
guna gent d'esquerres, a qui
fa 2 anys tractava de "po-
bres intel∙lectuals", per a
justificar‐se a ell mateix i fi-
nalment treure's de la mà-
niga un suposat "dret a
decidir dels tortosins i tor-
tosines". Suposem que és el
mateix dret que li ha per-
mès a ell i CDC tombar les

cases de davant de la cate-
dral de Tortosa contravenint
els informes dels experts o
aprovar de gastar‐se 5,5 mi-
lions d'euros en les noves
piscines o fer pàrquings pri-
vats a la ciutat en sòl públic.
"Rius de gent" han partici-
pat en totes estes decisions
incentivades pel govern de
Ferran Bel i el suport fidel
d'ERC, veritat? No ens
prenguin més el pèl, perquè
ara ja sabem que Conver-
gència no farà campanya
per a retirar el monument
franquista.

I TOT AIXÒ ara li ho expli-
carà a la presidenta del Par-
lament, Carme Forcadell, a
qui li ha demanat una reu-
nió. Suposem que per a
dir‐li que a "Tortosa no s'hi
fique" que allí mano jo i faig
el que vull, quan vull i com
jo vull i tu, "centralista de
Barcelona", amb molt de ca-
rinyo eh Carme, no ho en-
tens que "allí baix som
diferents?”. I ella, que és
també d’”allí baix” esperem
que li diga, “Ferran, sóc xer-
tolina i pel bé de les Terres
del’Ebre i del país, el monu-
ment se’n va fora i no ens
faces passar més vergonya,
per favor”. 

MANOLO ROMEU
MILITANT 
DE LA CUP TORTOSA

EL PASSAT diumenge, 20 de
març, es va produir el malau-
rat accident en el qual van per-
dre la vida 13 joves, a les
famílies de les quals fem arri-
bar per aquesta nota el nostre
més sentit condol. Uns quants
més van resultar ferits, de di-
ferent consideració. Des del
primer moment es van posar
en marxa tots els mecanismes
per atendre degudament els
afectats i els seus familiars i, el
mateix diumenge, vam veure
per la televisió els diferents
responsables donant la cara i
explicant com anava l’opera-
tiu.

LA SENSACIÓ va ser correcta,
la d’haver atès de manera ade-
quada i com calia a totes les
afectades i afectats per l’acci-
dent. Però darrere de les de-
claracions dels responsables,
hi havia, primer, els serveis

d’emergències que varen ac-
tuar en primera instància, am-
bulàncies i personal sanitari,
bombers i policia, que varen
intervindre al lloc dels fets, a
més dels metges forenses i
tècnics de laboratori de justí-
cia, que es varen trobar una si-
tuació molt delicada i la varen
afrontar amb celeritat, profes-
sionalitat i discreció.

DESPRÉS anaven traslladant
els ferits a diferents hospitals
del territori, on hem de desta-
car al personal sanitari que es
va incorporar tot i la seva lliu-
rança i no podem obviar al
personal voluntari, tant de
protecció civil, com de creu
roja i d’altres. No podien tor-
nar la vida a les 13 noies però
podien, amb el seu esforç i de-
dicació, a més de la gran pro-
fessionalitat demostrada,
vetllar per tal que les conse-

qüències fossin les menors
possibles per als supervivents.
Més serveis públics varen in-
tervenir, com els serveis so-
cials i psicòlegs per atendre
els ferits, familiars i algun pro-
fessionals i d’altres, com els
serveis funeraris, malaurada-
ment.

I NO PODEM ACABAR sense
expressar la solidaritat de la
ciutadania, omplint el banc de
sang. Tots aquests serveis,
menys els voluntaris als qui
no s’agrairà mai prou la feina
feta, són serveis públics, ser-
veis que paguem amb els nos-
tres impostos i que alguns
d’ells han estat retallats i
qüestionats durant els darrers
temps. És per això que, en un
moment com aquest, cal, entre
tots, posar en valor i agrair la
gran tasca que fan els serveis
públics d’aquest país.  

En agraïment a la tasca dels serveis públics
que van actuar per l’accident de Freginals

VALENTÍ MARÍN
SECRETARI GENERAL
DE SERVEIS PÚBLICS
DE LA UGT A LES 
TERRES DE L’EBRE

Des del primer 
moment es van
posar en marxa
tots els 
mecanismes per
atendre 
degudament els
afectats i els seus
familiars”

“



13Abril  2016 // cop d’ull

BORJA MENCHERO
MEMBRE 
DEL COMITÈ LOCAL
DE DEMÒCRATES DE
TORTOSA 

OPINIÓ 

TOTS ESTEM d’acord i reco-
neixem que la carretera N-
340 actualment és una via
saturada de vehicles i sobre-
tot pesants, amb grans índex
de sinistralitat, i sobre la
qual cal prendre mesures
per tal d’intentar garantir la
màxima seguretat, on és im-
possible un desdoblament
pel seu traçat travessant els
pobles costaners. El nombre
d’accidents a aquesta via és
continu i la població, farta
d’aquesta situació, ja fa
temps que ha iniciat mobilit-
zacions per tal de posar
remei i solució a aquest pro-
blema, reclamant, ara per
ara, la gratuïtat dels peatges
de l’AP-7, l’autopista que va
per la costa i no per l’inte-
rior, amb peatge en el seu
pas per les Terres de l’Ebre.
Un peatge que no tenim clar
que al 2019, data a la qual
acaba la concessió, sigui alli-
berat de pagament per la
Generalitat. 

D’ALTRA BANDA, el Minis-
teri de Foment, lluny de faci-
litar una solució immediata,
aposta per la construcció
d’onze rotondes per tal d’a-
lentir la velocitat del trànsit.
Està clar que les rotondes
poden ajudar a regular la ve-
locitat i hi ha altes països on
són habituals a les carreteres
principals, però l’N-340 és
ara per ara la principal i
única via gratuïta que trans-
corre pel corredor del Medi-
terrani, i el fet d’omplir-la de
rotondes suposarà, a més del
cost que comporta, un consi-
derable alentiment del tràn-
sit en trams com el

d’Alcanar a l’Ametlla, on en
cinquanta quilòmetres hi
hauran cinc rotondes, i lluny
de solucionar el problema
pot suposar un nou entre-
banc si tenim en compte que
es tracta d’una via d’evacua-
ció dels municipis sota la in-
fluència de les centrals
nuclears.

SI BÉ la gratuïtat dels peat-
ges a l’AP-7 o la implantació
d’alguna rotonda poden ser
solucions al problema,
aquestes no han de ser la les
úniques ni les definitives. Al
meu parer la solució passa
per finalitzar el desdobla-
ment de l’autovia A-7, la in-
fraestructura bàsica, que va
des d’Algesires fins a Barce-
lona, que ha de vertebrar el
nostre territori i que, en el
seu recorregut per l’interior
de les Terres de l’Ebre, ha de
servir per dotar a les pobla-
cions interiors de les infraes-
tructures necessàries per al
seu creixement econòmic,
posant en valor la proximitat
al polígon Catalunya Sud. És
bàsica per al creixement eco-
nòmic i el desenvolupament
industrial del territori i més
tenint en compte que tant
Tortosa, capital de les Terres
de l’Ebre, com el conjunt
d’aquestes comarques es
troben allunyades dels cen-
tres econòmics i industrials
com Barcelona, València o
Saragossa i, per tant, les co-
municacions són bàsiques
per a una bona situació i pel
creixement econòmic, tal i
com s’hauria de recollir al
Pla Estratègic de les Terres
de l’Ebre.

EL 19 DE NOVEMBRE de
2014, el Parlament de Cata-
lunya va aprovar una moció
que instava al Ministeri de
Foment a respectar l’acord
del 2005, a executar les obres
de l’A-7 de forma immediata
i establir la gratuïtat de
l’AP-7 per al trànsit intern
de la mateixa al seu pas per
les Terres de l’Ebre. I els da-
rrers anys diversos alcaldes
de les Terres de l’Ebre han
mantingut reunions amb di-
ferents responsables del Mi-
nisteri de Foment, per tal
d’impulsar la construcció
immediata de l’A-7. Tot i
això, els pressupostos de
l'Estat per a 2016 confirma-
ven la intenció del Ministeri
de Foment de no seguir en-
davant amb el projecte. Per
això, el Partit dels Socialistes
de Catalunya ja va presentar
dues esmenes als pressupos-
tos generals per al 2016, per
tal que es destinés una par-
tida al projecte del tram que
va de la Jana al Perelló i al
projecte del tram entre el Pe-
relló i l’Hospitalet de l’In-
fant. Tanmateix, el PSC va
presentar al Congrés dels
Diputats una proposició no
de llei per tal que es redac-
tés immediatament el pro-
jecte, però el govern segueix
enrocat en no afrontar el
problema i així seguim fins
ara tot i les contínues reivin-
dicacions per part de veïns i
veïnes i alcaldes i alcaldes-
ses del litoral tarragoní.

RECOLZEM completament
aquestes reivindicacions i
estem a favor de demanar
l’obligatorietat de pas dels

vehicles pesants a circular
per l’AP-7, tal com s’ha fet a
la CN-2 a Girona compor-
tant un descens notable i
molt significatiu de la sinis-
tralitat, així com que, amb
caràcter immediat, l’AP-7
sigui gratuïta des d’Alcanar
Ulldecona fins l’Hospitalet
de l’Infant per als trajectes
interns. Però el que està clar
és que no podem ni devem
renunciar al desdoblament
de l’autovia A-7 i no podem
permetre que aquesta sigui
discontínua al nostre terri-
tori, acabant a la Jana i tor-
nant a començar a
l’Hospitalet. És just i neces-
sari que lluitem i reivindi-
quem la importància
d’aquesta infraestructura
per al nostre territori i hem
de continuar treballant des
de totes les Terres de l’Ebre
per aconseguir una A-7 justa
i necessària.

LES TERRES DE L’EBRE i
Tortosa hem de ser exigents
a l’hora de reclamar unes in-
fraestructures viàries ade-
quades que permetin que el
nostre territori tingui el des-
envolupament econòmic per
garantir el benestar dels ciu-
tadans i ciutadanes de les
Terres de l’Ebre. Però sembla
ser que els actuals governs
no ho tenen tan clar. I men-
tre es busquen solucions, els
accidents, molts d’ells amb
víctimes mortals, es conti-
nuen succeint dia rere dia.
Fins quan? 

ENRIC ROIG
PORTAVEU 
DEL PSC DE TORTOSA

L’A-7 justa i necessària, irrenunciable!

UN DIA li vam preguntar a
l’avi què era aquella cicatriu
que tenia a la cama. Ens va dir
que era per metralla de quan
va lluitar a la guerra, encara la
portava baix la pell. Li vam dir
que per què no se la feia
treure, a lo que va contestar
amb un somriure tot seguint
amb lo que estava fent.

NO VA FER que li traguessin
perquè no volia tornar a recor-
dar tot allò? O ans el contrari,
per no oblidar el que va passar
a l'aguait de no repetir antics
errors? Potser en cas d'inten-
tar-lo convèncer que tant fes
una cosa com l'altra, ens ha-
gués dit (una mica emprenyat)

que la cicatriu i la metralla
eren tan seves com un peu o
una cama, que era part de la
seva història i ja decidiria ell
què fer-ne, que ja tenia una
edat.

TORTOSA TAMBÉ té una cica-
triu de guerra, el Monument
de la Batalla de l' Ebre. Igual
que aquell avi, els ciutadans de
Tortosa ja tenen una edat per a
començar a ampliar els seus
drets i deures més en enllà d'e-
legir un equip de govern cada
quatre anys. La consulta sobre
què fer amb el monument ha
de ser el primer pas per desen-
volupar un sistema d'escolta
activa per part dels responsa-

bles polítics. Coherent en
aquests termes, l'actual equip
municipal en aquesta convoca-
tòria farà realitat un dels prin-
cipals punts del programa que
més suport en forma de vots va
rebre a les darreres eleccions.

PERÒ NO ens hem de quedar
aquí, s'ha de desenvolupar un
sistema pràctic, racional, periò-
dic i econòmicament sosteni-
ble que permeti als ciutadans
la presa de decisions col·lecti-
ves transcendents i de relleu al
llarg del mandat. I no menys
important, preguntes a l'alçada
de la responsabilitat que enco-
manem, transparents i acom-
panyades de la informació més

acurada possible relativa a
cost, implicacions mediam-
bientals o simulació gràfica de
resultat final, si escau.

NO ES PODEN lloar les deci-
sions assembleàries i demanar
dret a decidir amb una mà i
amb l'altra intentar posar fre a
consultes municipals, quan el
resultat final pot no concordar
amb la ideologia d'un partit
que només és part d'un consis-
tori. És el moment d'una nova
política per a un nou país que
giri al voltant del ciutadà, un
país que sigui radicalment de-
mòcrata des dels seus fona-
ments: els nostres pobles i
ciutats.  

La cicatriu de Tortosa
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El ple de l’Ajuntament de Tor-
tosa va aprovar el 7 de març la
plurianualitat per la construcció
de les noves piscines, amb els
únics vots en contra del PSC i
l’abstenció de Movem Tortosa.
Les obres costaran 5,4 milions
d’euros i es finançaran íntegra-
ment a través de tres préstecs
que es consignaran el 2016, el
2017 i el 2018. Tal i com està pla-
nificada l'obra, enguany hi
haurà una despesa de 586.000
euros; el 2017, de 3,2 milions; i el
2018, d'1,6 milions. El portaveu
del grup municipal d’ERC,
Josep Felip Monclús, va assegu-
rar que amb l’aprovació d’a-
questa plurianualitat es posava
“la primera pedra de les pisci-
nes”.
En canvi, Enric Roig va defensar
el vot contrari del PSC, tot la-
mentant que a hores d’ara en-
cara no es coneix el projecte.
També va criticar les “falses pro-
meses” del govern municipal en
relació a les piscines.
Des de Movem Tortosa, Jordi
Jordan va explicar que optaven
per un vot d’abstenció per mos-

trar que estan oberts a poder
consensuar el projecte.
Per la seua banda, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va avançar
alguns detalls del nou projecte
de piscines, que l’Ajuntament
farà en dos fases. El regidor del
PP, Xavier Dalmau, també va
donar suport a la proposta,
mentre que el regidor de la CUP
no va poder assistir al ple en tro-
bar-se de baixa indefinida per
motius de salut.

El ple també va aprovar les mo-
cions del PSC, de suport als tre-
balladors processats per la
derogació de l’article 315.3 del
Codi Penal; de Movem Tortosa
per a no prorrogar la vida útil de
la central nuclear de Garoña, i
d’ERC, per a la recuperació de la
làpida jueva de la muralla del
Rastre. També es va aprovar la
moció del PSC a propòsit del
Dia Internacional de les Dones.
En canvi, es van rebutjar una

moció de Movem Tortosa per
garantir la participació ciuta-
dana en la redacció del Pla
d’Actuació Municipal (PAM), i
una altra del PSC que reclamava
un pla de xoc per a la millora
immediata de la plaça d’Alfons
XII.  

T
TORTOSA

Les piscines, en tres anys
L’Ajuntament aprova una plurianualitat per pagar en

tres exercicis el complex d’aigües, que costarà 5,4 milions
Només el PSC vota en contra de la proposta i acusa el

govern municipal de fer “falses promeses”

La nova piscina es construirà a l’espai de l’antiga piscina d’estiu de l’estadi municipal. // FOTO: ARXIU.

Les obres 
poden 
començar 
passat l’estiu

L'alcalde, Ferran Bel, ha explicat
que, per impulsar el nou pro-
jecte de piscina, s'ha optat per
endeutar el consistori després
de la millora dels darrers mesos
del mercat financer, amb possi-
bilitat d'accedir al crèdit. També
per la situació financera del
propi consistori, que ha tancat
la liquidació del 2015 amb ro-
manent positiu de tresoreria.
Bel va afegir-hi que amb un en-
deutament per sota del 75%
s'ha considerat viable demanar
un préstec per finançar íntegra-
ment el complex de les piscines.
Es farà a través d'una pluria-
nualitat per generar una des-
pesa dividida en tres exercicis.
Segons Bel, si després es cobra
una subvenció de la Generali-
tat, l’ajut anirà destinat a reduir
el deute contret pel crèdit de les
piscines. A més, la previsió és
que els imports del 2017 pu-
guen variar si l'empresa guan-
yadora de l'adjudicació de
l'obra redueix els terminis pre-
vistos d'execució. De moment,
per la primera fase són 16
mesos, i per a la segona fase,
cinc mesos. Amb tot, l'alcalde
confia que durant el 2017 puga
estar acabada tota la primera
fase, que és el gruix de les noves
piscines i els vestidors indivi-
duals, que es construiran a la
nova piscina d’estiu. La licitació
del projecte i de les obres de les
noves piscines podria fer-se el
proper mes de maig, amb l'ob-
jectiu que després de l'estiu pu-
guen començar les obres. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

URBANISME

SUPERÀVIT DE 4,3 MILIONS
L’AJUNTAMENT de Tortosa ha tan-
cat la liquidació del pressupost del 2015
amb un superàvit de 5,2 milions, inclo-
ent-hi les empreses municipals. Aquesta
xifra que, en el cas de l'Ajuntament, és
d'un resultat positiu de 4,3 milions, per-
met complir amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, així com disposar d'un
romanent de tresoreria positiu per a

despeses generals de 5,9 milions. Ferran
Bel ha volgut destacar que aquest supe-
ràvit s’ha assolit tot i haver destinat 3,9
milions a amortitzar l’endeutament, tot
rebaixant la ràtio fins al 79% (quan el
màxim permès és del 110%). Una situa-
ció favorable que permet que no es
note tant el deute de 7 milions de la Ge-
neralitat amb l’Ajuntament. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORTOSA 

Tortosa ven ciutat i territori al Born
TURISME

L’Ajuntament fa una acció de promoció turística a
Barcelona, amb el Renaixement com a punta de llança

La cultura popular, la gastronomia i l’artesania de les
Terres de l’Ebre també van tenir un paper destacat

Tortosa i les Terres de l'Ebre
van desembarcar el 19 de març
a Barcelona per presentar al-
guns dels seus principals atrac-
tius turístics, amb la Festa del
Renaixement com a punta de
llança. També, però, mostrant la
cultura i les tradicions de la ciu-
tat i del territori. Degustació
gastronòmica -amb vins i olis
com a productes estrella, exhi-
bició de jota, la música dels
Quicos, l'artesania de la
pauma, el passat jueu de Tor-
tosa, la ruta turística vinculada
a la Tortosa sota les bombes que
va descriure Ernest Heming-
way, o la lluita del territori en
defensa del riu Ebre, són algu-
nes de les activitats que els cen-

tenars de visitants que van pas-
sar per les instal·lacions del
Born Centre de Cultura i Me-
mòria van poder gaudir en una
intensa jornada organitzada
per la revista Descobrir, el Born
i l'Ajuntament de Tortosa.
La pluja de les primeres hores
no va espantar el públic. El di-
rector de la revista Descobrir,
Joan Morales, va recordar que
aquesta era la tercera jornada
del cicle Born.cat, i que era una
excel·lent oportunitat per co-
nèixer "un territori, l'Ebre, que
ens sentim molt nostre". L'al-
calde, Ferran Bel,  va voler
“agrair l'esforç de les desenes
de persones i empreses” que
van dedicar el seu temps a què
la jornada fos un èxit. “La gent
de Barcelona ha tingut l'opor-
tunitat de conèixer el bo i millor
de Tortosa i l'Ebre, però per

gaudir-ho de veritat el que s'ha
de fer és venir a visitar-nos", va
concloure Bel.
A la plaça Comercial, des de
primera hora del matí, va
haver-hi una fira de productes
agroalimentaris i artesans. Els
abanderats de la Festa del Re-
naixement van entrar en escena
acompanyant al seguici de fa-
mílies nobles, mentre resso-
nava la música de la Fanfara de
la Vegueria. Molts turistes no
van desaprofitar l'oportunitat
per fer-se fotos amb els nobles
i els seus vestits colorits.
En els diferents auditoris del
Born van anar succeint-se con-
ferències, tallers i exhibicions
de tot tipus. Manolo Tomàs, de
la Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), va explicar el per
què de la lluita en defensa del
riu, mentre que els guies de

Terra Enllà van evocar els bom-
bardejos de la Batalla de l'Ebre
a Tortosa, de la mà de les cròni-
ques del periodista Ernest He-
mingway. Blanca, la Jueva de
Tortosa, va entrar en escena
amb els seus cants sefardites
per reivindicar el passat es-
plendorós de la jueria tortosina.
Entretant, una exposició dels
millors olis del territori, junt a
una selecció de vins de la Terra
Alta, van servir per presentar
l'aparador gastronòmic de Tor-
tosa i l'Ebre, mentre un grup de
llatadores dels Reguers van en-
senyar l'art de la pauma. 
La festa va acabar amb una ex-
hibició dels diferents grups de
la Festa del Renaixement, amb
desfilada inclosa, per convidar
tothom a visitar Tortosa en la
propera edició, que enguany
serà del 21 al 24 de juliol.  

Gustau Moreno
TORTOSA

Un moment de la jornada de promoció turística al Born de Barcelona. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA

Centre 
d’interpretació
a Remolins

L’acció promocional al Born
Centre de Cultura i Memòria va
ser una de les accions que l'A-
juntament de Tortosa i Tortosa
Turisme han previst per promo-
cionar la ciutat en els mercats
emissors importants com el de
Barcelona i la seua àrea d'in-
fluència. Així ho va explicar el
regidor de Turisme, Alfredo
Ferré, durant una entrevista a
Canal 21 Ebre. D’altra banda,
Ferré va confirmar que Tortosa
projecta un centre d’interpreta-
ció de les tres cultures per po-
tenciar l’atractiu turístic del call
de Remolins. A més, també
prepara una actuació per millo-
rar la imatge de l’antic barri
jueu, en la mateixa línia del que
ja es va fer ara fa uns tres anys. 
Ferré va detallar que estan tre-
ballant per instal·lar aquest cen-
tre d’interpretació a l’entorn de
l’antic balneari de Porcar i dels
Jardins del Príncep. En aquest
sentit, va remarcar que Tortosa
necessita un espai per comple-
mentar i millorar la visita al call,
i que l’Ajuntament estudia re-
habilitar un edifici a la zona de
l’antic balneari per instal·lar-hi
un centre d’interpretació sobre
la presència de les cultures cris-
tiana, jueva i musulmana du-
rant l’Edat Mitjana.
Durant la campanya electoral
de les eleccions municipals del
2015, la candidatura de CiU va
es va comprometre a obrir l’an-
tic call de la ciutat al turisme. El
candidat i actual alcalde, Ferran
Bel, ho va explicar amb motiu
de la recuperació de l’espai que
comunica el Manantial de l’Es-
perança dels Jardins del Príncep
amb el Balneari de Porcar i,  en
conseqüència, amb l’antic barri
jueu. Bel va afirmar aleshores
que l’objectiu era que la visita a
l’antic call tingués entrada des
dels Jardins del Príncep, I a la
vegada, crear un nou centre de
les Tres Cultures per aprofitar el
creixent turisme cultural que
cada cop més visita Tortosa.  

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORTOSA 

Més pressió per retirar el monument
MEMÒRIA HISTÒRICA

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes insta
l’Ajuntament a obeir la moció del Parlament del 3 de març

L’ANC de l’Ebre també rebutja la consulta, però Bel 
respon que complirà el compromís de “posar les urnes”

La Comissió per la Retirada
dels Símbols Franquistes de
Tortosa ha reprès els contactes
amb els grups municipals de
l’Ajuntament, per aconseguir
un canvi d’opinió sobre la cele-
bració de la consulta sobre el
monument de la Batalla de l’E-
bre. El col·lectiu dóna molt de
valor a la moció aprovada pel
Parlament el 3 de març, en què
s’insta l’Ajuntament a retirar el
monument franquista més gran
de Catalunya sense consultar-
ho a la ciutadania. El portaveu
Alons Navarro, ha lamentat que
la moció de la CUP -aprovada
per 42 vots a favor i 41 en con-
tra-, haja provocat una reacció
“victimista” i de “tancament
tortosinista”. De fet, ha instat
Convergència, Esquerra i les al-
tres forces nacionalistes del
consistori a no voler “legitimar”
la presència del monument
franquista amb la celebració de
la consulta, que l’Ajuntament
podria convocar al maig. 
Per la seua banda, la també por-
taveu Marisa Panisello ha dit
que el monument “no és de Tor-
tosa”. Així, Panisello creu que
l’Ajuntament hauria de recon-
siderar la seua decisió de cele-

brar el referèndum. De fet, ha
volgut remarcar que no és cert
que Convergència o Esquerra
portessin al seu programa elec-
toral la celebració de cap con-
sulta sobre el monument.
A més, Panisello també ha as-
senyalat que el monument con-
serva encara tots els símbols del
franquisme i del nacional-cato-
licisme. En aquest sentit, la por-
taveu també ha advertit que no
es pot mantenir al mig del riu
un homenatge al general que
va bombardejar Tortosa durant
la Guerra Civil espanyola. De
fet, la comissió només accepta-
ria una consulta ciutadana des-
prés de retirar el monument,
per saber què s’ha de fer a la pi-
lastra de l’antic pont de la
Cinta, o per decidir en quin lloc
del municipi s’han de museït-
zar els diversos elements.

Suport de l’ANC de l’Ebre
D’altra banda, l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) de les
Terres de l’Ebre ha donat su-
port a la moció del Parlament
de Catalunya que insta l’Ajun-
tament de Tortosa a retirar el
monument franquista sense ce-
lebrar una consulta prèvia. A
través d’un comunicat, l’ANC
de l’Ebre demana que “per dig-
nitat, per justícia i per recupe-
ració de la memòria històrica”

siguen retirats dels espais pú-
blics totes les simbologies que
exalten el règim franquista, d’a-
cord amb la llei de la Memòria
Històrica. El col·lectiu també
destaca que el cas del monu-
ment franquista de Tortosa
“transcendeix l’àmbit local i
constitueix una ofensa a tota la
població de les Terres de l’Ebre
i també de tot el país”. De fet,
assegura que cal retirar el mo-
nument per construir “una Re-
pública Catalana lliure de
simbologia franquista”, però

també per respecte a la memò-
ria històrica, al Parlament de
Catalunya, als vençuts en la Ba-
talla de l’Ebre i a les víctimes de
la repressió franquista, així com
al conjunt del país i a la història
col·lectiva. 

Resposta de Bel
Per la seua banda, en saber-se
la votació del Parlament, l’al-
calde de Tortosa va reiterar que
només obeirà al ple de l’Ajun-
tament. Per tant, es va refermar
en la seua voluntat de convocar

la consulta. Dies després, i amb
motiu del comunicat de l’ANC
de l’Ebre, Ferran Bel va assen-
yalar que és “una paradoxa”
que l’Assemblea no vulga que
es posin les urnes. També va
apuntar que l’ANC de Tortosa
no tenia la mateixa opinió sobre
el tema. 

Gustau Moreno
TORTOSA

El monument franquista ocupa la pilastra de l’antic pont de la Cinta.  // FOTO: G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

SEMPRE m’he estimat Tortosa,
i més enllà. Als set anys vaig
aprendre a ballar la jota, amb
els meus germans. Haver nas-
cut a Santa Clara em donava
un plus de llibertat de carrer.
Investigàvem cada racó dels
Quarters (actual Hospital Verge
de la Cinta), les mifes de l’es-
glésia dels Dolors, carretejà-
vem mobles i trastos vells per a
la foguerada de Sant Joan de la
Tabacalera i jugàvem fins a ben
tard, a l’estiu.

AIXÍ VAIG ANAR conformant
una mirada desperta cap als
llocs i els fets que m’acompan-
yaven mentre creixia. Una ve-
gada, de manera insistent, vaig
suplicar a mos pares d’anar a
viure a Barcelona, com feien di-
versos veïns.

L’ADOLESCÈNCIA em va dur

una mirada de queixa i de crí-
tica cap a certes realitats de la
vida tortosina que es mante-
nien invariables: festes avorri-
des i balls de societat, tot molt
controlat.

VAIG VEURE que a la meua
ciutat el comportament de
molta gent no era el d’altres
llocs on es respirava més lliber-
tat i obertura. I jo em pregun-
tava el per què. Encara avui, tot
i ser la ciutat més poblada de
les Terres de l’Ebre, Tortosa
mostra peculiaritats i certes
mancances que fa que no sigue
l’atractiva que li pertoca.

SÍ QUE HEM SABUT estar a
l’alçada acompanyant la PDE.
Com sempre: primer el poble i
després els polítics. Això ha
comportat una sacsejada
enorme a nivell del què votà-

vem. El PP, gairebé ha desapa-
regut (i era molt fort), les forces
d’esquerra han pujat i CiU ha
hagut de rectificar i sumar-se a
la causa. Veure junts gent de
totes edats, condicions i op-
cions polítiques ha trencat la
letargia de decennis.

TOT I AIXÍ, penso que hi ha
molta feina a fer per normalit-
zar i dinamitzar esta nostra
vella ciutat. A nivell urbanístic
tenim pendent refer el gran
nucli històric, amb Santa Clara
i el Garrofer, Sant Jaume, el
Call Jueu, els voltants del Cas-
tell, i no ens en sortim!

QUANT A L’IMPULS d’idees
ens cal més cultura de debat
que ens incorpore plenament a
la nova Catalunya que naix.
Tortosa i el conjunt de les Te-
rres de l’Ebre ara tenen l’opor-

tunitat d’exercir amb veu prò-
pia i amb capacitat de decisió,
abandonant per sempre més
aquell posicionament del torto-
sinisme, crossa de l’espanyo-
lisme més ranci. El mateix que
va erigir el monument que
exalta la figura de Franco. Este
monument que parla de guerra
i de la pau imposada per qui no
acceptava una altra opinió que
la de Una, Grande y Libre.

ESTIC D’ACORD a conservar
la memòria, però tenim l’obli-
gació de fer prioritària la mi-
rada democràtica i la de la
defensa de la pau a la de la im-
posició del totalitarisme. Este
monument mai s’hauria d’ha-
ver alçat, ni aquí, ni a Amposta,
ni a Móra, ni a cap banda! El
seu lloc és al museu, no al mig
del nostre riu. Ponts volem, que
no punxes! 

Memòria sí, però democràtica!

ALONS NAVARRO
PORTAVEU 
DE LA COMISSIÓ
PER LA RETIRADA
DELS SÍMBOLS 
FRANQUISTES DE 
TORTOSA
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El portaveu de Movem, Jordi
Jordan, va explicar que ja
s’ha produït un primer con-
tacte per consensuar la data i
la pregunta de la consulta
sobre el monument fran-
quista de Tortosa. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre,
Jordan va detallar que
aquesta trobada va celebrar-
se abans de les vacances de
Setmana Santa, i que va ser-
vir per posar damunt de la
taula les opinions dels grups
municipals que donen suport
a la consulta. Segons Jordan,
en els propers dies hauria de
celebrar-se una segona reu-
nió, ja per convocar la con-
sulta que hauria de servir per
desencallar el futur del polè-
mic monument. En aquest
sentit, el portaveu de Movem
va afirmar que la pregunta
de la consulta hauria de ser
consensuada, amb una pre-
gunta clara sobre la transfor-
mació del monument en un
altre símbol per a la ciutat, o
bé sobre la seua retirada i
museïtzació.
De fet, Jordan va advertir que
Movem Tortosa no acceptarà
una consulta amb una pre-
gunta del tipus monument sí
o monument no. Així, va re-
marcar que la gent de Tortosa
ha d’entendre que el monu-
ment dóna una imatge molt
negativa de la ciutat. Per tant,
Jordan va dir que caldria
apostar per la seua retirada i
museïtzació en un altre lloc
de Tortosa, per explicar mi-
llor la Batalla de l’Ebre.
De la mateixa manera, Jordan
va recordar que Movem Tor-
tosa portava al programa
electoral la celebració d’una
consulta sobre el monument.
Per tant, va rebutjar les críti-
ques de la Comissió per la
Retirada dels Símbols Fran-
quistes, que es contrària a la
convocatòria d’una consulta
sobre el tema.

L’exalcalde veu bé la consulta
D’altra banda, l’exalcalde de
Tortosa, el socialista Joan Sa-
baté, va afirmar que cal reti-
rar i substituir el monument
franquista de la Batalla de

l’Ebre. Sabaté tampoc no va
qüestionat la celebració de la
consulta que l’Ajuntament
convocarà en els propers
mesos. Però el president del
PSC de Tortosa va matisar
que cal deixar clar que el mo-
nument que Franco va inau-
gurar fa 50 anys hauria de
substituir-se i eliminar
aquesta referència a la dicta-
dura. Segons Sabaté, no és bo
que Tortosa continue aparei-
xent com un exemple de la
pervivència de simbologia
franquista a Espanya.
Sabaté va recordar que du-
rant la seua etapa a l’alcaldia
ja va proposar la celebració
d’un concurs d’idees per
substituir el monument, just
ara fa 10 anys. Però aquella
proposta de Sabaté a la junta
de portaveus no va prospe-
rar. L’exalcalde també va ex-
plicar per què el monument
es va incloure en el catàleg
del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) del 2007.
De fet, quant a la polèmica
per la seua descatalogació,
Sabaté va remarcar que ara
l’important és traure el mo-
nument del mig de l’Ebre,
més que traure’l d’un llistat.
Així, Sabaté considera que el
nou monument o la nova
passarel·la hauria de recupe-
rar la simbologia de la pilas-
tra de l’antic pont de la Cinta
com a lloc de pas, en un punt
estratègic i emblemàtic en
què s’unien les dues princi-
pals vies de comunicació de
la Península durant molts se-
gles: la Via Augusta dels ro-
mans i l’Ebre com a via
fluvial. Segons l’exalcalde, es
podria aprofitar part del
ferro del monòlit actual per
refondre’l i aixecar un nou
monument. 

Gas, també per la retirada 
En canvi, l’alcalde de Roque-
tes, Francesc Gas (ERC), va
apostar clarament per retirar
el monument, sense fer cap
consulta prèvia. Gas va ad-
vertir que es tractava de la
seua opinió personal, però va
recordar que sempre ha de-
fensat la retirada del monu-
ment franquista de Tortosa.
Segons Gas, la ciutat veïna
hauria d’haver-ho fet amb total
normalitat fa molts anys.

El nou edifici de les 
delegacions pren forma 
al nucli antic de Tortosa
Les obres avancen a bon ritme i la darrera previsió de la Generalitat

és començar el trasllat dels serveis territorials durant l’any 2017

SOCIAL

Gustau Moreno
TORTOSA

Jordan demana
una pregunta clara

Els treballs per construir el nou edifici del carrer Montcada avancen a bon ritme.  // FOTO: G.M.

Les obres del nou edifici de
les delegacions de la Genera-
litat a les Terres de l’Ebre
avancen a bon ritme i segons
el calendari previst. L’actuació
es va reemprendre al desem-
bre passat, després d’haver
estat tres anys paralitzada a
causa de la crisi econòmica.
De fet, només es va construir
el pàrquing soterrat del carrer
Montcada. Però després de
tres mesos d’obres, ja es pot
veure clarament l’estructura
del nou edifici i fins i tot s’ha
començat a pujar algun mur.
El delegat del Govern a les Te-
rres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
ha confirmat que les obres
avancen segons les previ-
sions, i que a finals de 2016
l’edifici ja estarà acabat.
L'edifici de les delegacions
tindrà planta baixa més dos.
Amb més de 3.400 metres
quadrats, el complex englo-
barà els diferents serveis que
la Generalitat té majoritària-
ment a Tortosa i que, actual-
ment, estan en edificis i locals
de lloguer. Pallarès ha explicat
que des de la Delegació del
Govern s’està realitzant una
aproximació de l’espai que
ocuparà cada departament
que s’instal·larà al nou edifici.
Així, confia que durant el pri-

mer semestre del 2017 ja es
podran realitzar els primers
trasllats. Amb això, no només
serà possible un estalvi en llo-
guers, sinó que també millo-
rarà el servei a la ciutadania.
Al nou edifici es traslladaran
els serveis territorials d’Agri-
cultura, Benestar Social i Fa-
mília, l’Institut Català de les
Dones, Joventut, Empresa i
Ocupació, l’Agència Catalana
de Consum, l’Oficina de Ges-
tió Empresarial i el Servei
d’Ocupació Catalunya. També
Governació, Territori i Soste-
nibilitat Interior, Justícia, l’A-
gència de Salut Pública i
CATSalut, l’Agència Catalana
de l’Aigua, Habitatge, Urba-
nisme i l’Idece. A més, hi
haurà una oficina d'atenció
ciutadana. Així mateix, Palla-
rès s’ha mostrat convençut
que la posada en funciona-
ment del nou edifici de les de-
legacions també repercutirà
positivament en la dinamitza-
ció del nucli antic de Tortosa.

Anys de retard
La construcció de l’edifici de
les delegacions va quedar atu-
rada el 2012 a causa de la crisi
econòmica, i només es va
construir el pàrquing soterrat.
De fet, al juliol del 2011 el go-
vern va decidir introduir mo-
dificacions per abaratir el
projecte, que inicialment
havia de costar uns 12,6 mi-

lions. A més, l'aparició d'ai-
gües subterrànies durant la
construcció del pàrquing
també va retardar les obres.
Amb tot, el govern encara
mantenia que les obres po-
drien acabar abans del 2014.
L’últim entrebanc per a la
construcció de l’edifici de les
delegacions es va viure l’estiu
passat, quan l’empresa que
havia d’executar les obres va
rebutjar la proposta de la Ge-
neralitat de redimensionar el
projecte i abaratir els costos
dels treballs. El Govern tenia
previst reprendre les obres de
l'edifici durant l’estiu passat,
amb una durada de 16 mesos
i una inversió prevista de sis
milions d’euros, dos milions
menys que el projecte original
que havia dissenyat l’arqui-
tecta Carme Pinós. Però en el
moment de signar el con-
tracte, l’empresa que ha de
construir el nou edifici al ca-
rrer Montcada va manifestar
que no estava d’acord amb
una sèrie de partides perquè
el contracte del projecte li ga-
rantia uns ingressos més im-
portants. En aquest sentit,
Pallarès va admetre un cert
malestar per part de l’em-
presa adjudicatària, però va
reiterar la intenció del Govern
per arribar a un acord, per
evitar que el tema acabés als
jutjats i l’execució de les obres
no es demorés encara més. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

TORTOSA 
MEMÒRIA HISTÒRICA

L’exalcalde Sabaté defensa la retirada i
posterior substitució del polèmic monument 
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El ple de l’ens
comarcal es
caldeja per
EbreTerra
La polèmica sobre el cost del
centre d’inspiració turística
EbreTerra va arribar al ple or-
dinari del mes de març del
Consell Comarcal del Baix
Ebre. L’ambient es va caldejar
després que el portaveu ad-
junt de CiU a l’ens comarcal i
regidor de Deltebre, Kilian
Franch, demanés la paraula
per defensar la gestió de l’an-
terior  govern comarcal presi-
dit per Lluís Soler. Franch va
negar novament cap sobre-
cost i va tornar a posar en

qüestió la capacitat de l’actual
govern comarcal, i en especial
del conseller de Turisme, el
deltebrenc José Emilio Berto-
meu, per tirar endavant el
centre. Bertomeu va respon-
dre Franch que en prendre
possessió del càrrec i veure
els números va alertar ràpi-
dament el president de la si-
tuació. Per la seva part, el
president del Consell del Baix
Ebre, Dani Andreu, va insistir
que la idoneïtat del projecte
no seria discutible si el cost
d’EbreTerra hagués estat
“raonable” i que es treballarà
perquè funcioni.  C.B.

B
BAIX EBRE

IMPULS AL LLAGUT FLUVIAL
EL CONSELL COMARCAL del Baix
Ebre ha cedit el llagut turístic “Lo Sirga-
dor”, destinat al transport de passatgers
pel riu Ebre, a l'Ajuntament de Tortosa.
El president de l'ens comarcal, Dani An-
dreu, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
van signar el document notarial que for-
malitza la cessió per quatre anys -reno-
vable dos més- en la modalitat
d'usdefruit. El llagut fluvial té capacitat

per transportar 53 passatgers i dos tri-
pulants. Des del Consell Comarcal del
Baix Ebre es considera que, amb la ces-
sió, l'Ajuntament tortosí podrà impulsar
de forma més efectiva el desenvolupa-
ment del turisme fluvial a través d'em-
barcacions de tipologia tradicional com
el llagut “Lo Sirgador”.  El consistori s'ha
compromès a pagar 4.000 euros anuals
per la cessió. C.B.

El centre d’inspiració turística
EbreTerra, construït a Deltebre
l’anterior mandat presidit pel
convergent Lluís Soler, va costar
el doble del previst inicialment.
El nou govern d’ERC i el PSC al
Consell Comarcal del Baix Ebre
va denunciar que després de re-
alitzar una tasca de recerca han
pogut comprovar aquest incre-
ment de cost que ha passat de
779.800 euros inicials a 1,5 mi-
lions d’euros. A més, dues im-
portants subvencions de Turisme
i de la Diputació de Tarragona
han caigut i el cost de manteni-
ment s'apropava als 13.000 euros
mensuals. El president del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, va afirmar que l’ens co-
marcal no es podia permetre
aquesta obra ja que la infraes-
tructura ha superat la capacitat
financera lògica de l’administra-
ció, que depèn en la seva majoria
de recursos finalistes. El consell
haurà d'assumir amb recursos
propis gairebé un milió d'euros,
una aportació que s'ha incre-
mentat un 150%. Des del Consell
Comarcal han advertit que
aquest sobrecost limita la gene-
ració de nous projectes per a l’ac-

tual equip de govern com la con-
tinuïtat de la Via Verda fins al
delta de l'Ebre, i ha calgut dema-
nar nous préstecs i pòlisses. Amb
tot, l’equip de govern ha volgut
deixar clar que no renuncien al
centre ni al seu funcionament, i
que EbreTerra es mantindrà en
serveis mínims mentre s’elabora
un full de ruta per dinamitzar-lo.

Inoperància i engany
L’expresident del Consell Co-
marcal del Baix Ebre i alcalde de
Deltebre, el convergent Lluís
Soler, va negar cap sobrecost del

centre d’inspiració turística i va
carregar contra la “inoperància”
de l’actual govern comarcal del
PSC i ERC. Acompanyat de l’e-
xecutiva comarcal de CDC, Soler
va dir que és cert que el cost total
d’EbreTerra és 1,4 milions d’eu-
ros, però que aquesta xifra no co-
rrespon només a l’obra sinó que
inclou quatre projectes més: la
museïtzació de l’espai, la plaça
exterior, l’espai gastronòmic i la
cuina industrial. En aquest punt,
Soler va afirmar que el nou go-
vern comarcal o bé enganya a la
ciutadania o no sap com fun-

ciona l’administració local. Soler
també va dir que el nou govern
comarcal menteix quan diu que
no podrà tirar endavant nous
projectes de caire turístic o algu-
nes polítiques socials tot remar-
cant que el 90% dels recursos
que rep el Consell Comarcal són
finalistes. L’expresident del Baix
Ebre va dir que el nou govern ha
tingut gairebé un any per buscar
com dinamitzar l’espai i va ser
especialment dur quan va dir
que si no saben com gestionar-lo
que el cedeixin a l’Ajuntament
de Deltebre. 

Polèmica pel sobrecost d’EbreTerra
ECONOMIA

L’actual govern es veu obligat a deixar-lo sota mínims
mentre busca un nou rumb al centre d’inspiració turística

L’expresident del Baix Ebre, Lluís Soler, carrega
contra la “inoperància” de l’actual govern comarcal

Cinta Bonet
TORTOSA

En centre d’inspiració turística EbreTerra a Deltebre. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

CiU nega cap
sobrecost

Andreu respon que la
idoneïtat del projecte
no seria discutible
amb un cost raonable
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BAIX EBRE 

Estudien fer un hotel a la residència
L’Ajuntament manté tancat l’equipament perquè la

Generalitat no pot concertar les seues 125 places
L’alcalde, Jordi Gaseni, afirma que tenen totes les

opcions damunt de la taula, fins i tot la venda de l’edifici

L’AMETLLA DE MAR

La residència de l’Ametlla de Mar.  // FOTO: ACN.

La situació econòmica i finan-
cera de l’Ajuntament continua
sent el principal maldecap per
al nou govern de l’Ametlla de
Mar, format per Esquerra i
Compromís per la Cala. El
deute puja a més de 45 milions
d’euros, i en les darreres set-
manes han rebut dues noves
sentències judicials que els
obligarien a pagar uns 300.000
euros més. En aquest sentit,
l’alcalde Jordi Gaseni no va
voler fer sang sobre el fet que
s’ha sabut que l’exalcalde, el
convergent Andreu Martí, con-
tinua com a imputat en el cas
sobre la relació de La Cala
Gestió amb la consultora Efial.
Però va dir que el consistori ja

ha iniciat l’auditoria sobre la
gestió del govern anterior, que
se centrarà en l’anàlisi de 52
expedients per determinar que
tots els processos s’han fet co-
rrectament i poder exigir res-
ponsabilitats. Un d’aquests
expedients és el de la residèn-
cia per a la gent gran, que l’A-
juntament manté tancada
perquè la Generalitat no pot
concertar les 125 places. A més,
el consistori ja té un deute amb
la constructora de més de dos
milions d’euros fora de ter-
mini. Gaseni va assenyalar que
tenen totes les opcions al da-
munt de la taula; fins i tot la
venda de l’edifici i un canvi
d’usos perquè la residència es
puga convertir en un hotel.

Nou vial d’evacuació nuclear
D’altra banda, l’Ajuntament de

l’Ametlla de Mar seguirà de
prop l’execució de les obres de
la segona fase de la carretera
d’evacuació nuclear que dóna
sortida al nucli urbà cap al sud.
Es tracta d’un vial projectat fa
més de 25 anys, dins del con-
veni marc del Pla d’Emergèn-
cia Nuclear de Tarragona
(PENTA). De fet, la primera
fase del vial es va construir fa
uns 15 anys, i ara han començat
unes obres que tenen un pres-
supost d’1,3 milions d’euros, a
càrrec del govern de l’Estat.
L’alcalde de l’Ametlla de Mar
va recordar que la seua funció,
més enllà d’evacuar els veïns
en cas d’un hipotètic accident
a Vandellòs, és millorar la co-
municació del poble amb les
platges i un càmping de la
zona, tot salvant el barranc de
Santes Creus amb un pont.  

Gustau Moreno
L’AMETLLA DE MAR
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L’alcalde d’Amposta, el repu-
blicà Adam Tomàs, va defensar la
decisió del govern municipal de
deixar en mans privades la gestió
de la nova residència per a la
gent gran. Tomàs va reiterar que
a l’estiu voldrien obrir la residèn-
cia que l’Ajuntament manté tan-
cada, tot i que fa gairebé un any
que va ser inaugurada després
de fer una inversió de 12 milions
d’euros. Segons l’alcalde, l’exter-
nalització de la gestió de la resi-
dència és la millor solució
possible per evitar el dèficit de
600.000 euros anuals que tindria
l’Ajuntament.
Però tot i la polèmica, Tomàs va
descartar celebrar una consulta
ciutadana sobre aquesta qüestió.
L’alcalde va dir que el tema de la
residència està molt polititzat.
També va afegir que en els pro-
pers mesos l’Ajuntament tirarà
endavant un concurs públic per
externalitzar la gestió de la resi-
dència, per poder-la obrir i per
garantir un servei de qualitat.
Altres qüestions que sí que es

consultaran a la ciutadania
d’Amposta seran els propers
pressupostos municipals. A més,
l’Ajuntament també consultarà
amb el veïnat la nova nomencla-
tura dels carrers que encara
tenen noms de personatges fran-
quistes. Segons Tomàs, la idea
del govern municipal és posar
noms de dones als carrers Ruiz
de Alda, García Morato i Gover-
nador Sol, igual que s’ha fet re-
centment ∫amb la nova plaça
dedicada a Neus Català.  

A
AMPOSTA

PRIMERES MULTES PER PISOS BUITS
LA SEGONA tinent d’alcalde d’Am-
posta, Susanna Sancho, ha explicat que
l’Ajuntament ha iniciat l’expedient per
facilitar que 145 pisos buits que són
propietat d’entitats bancàries passin a
formar de la borsa d’habitatge de llo-
guer social. Sancho ha detallat que el
consistori ja ha aconseguit que una vin-
tena d’aquests habitatges hagin que-
dat integrats en programes de lloguer

social. A banda, l'Ajuntament ampostí
ha imposat les deu primeres multes co-
ercitives als propietaris d'habitatges
buits. Són sancions de 3.000 euros ca-
dascuna, que volen forçar els grans te-
nidors d'habitatges per posar-los en
lloguers socials. D'entrada se'ls dóna
un termini d'un mes perquè en justifi-
quin l'ocupació. Si no ho fan, el consis-
tori pot imposar-los fins a dos multes

més. La segona sanció serà de 4.000
euros. Si després d'aquestes tres mul-
tes el pis continua sense ser posat a llo-
guer social, l'Ajuntament iniciarà un
expedient sancionador, amb multes
que poden arribar als 250.000 euros. El
serveis socials s'ofereixen a gestionar
aquests pisos a través de la borsa d'ha-
bitatge social i poder oferir-los a les fa-
mílies més necessitades. G.M.

Descarten una consulta
sobre la nova residència
Adam Tomàs diu que el tema està massa

polititzat i defensa l’externalització prevista
L’alcalde assegura que la privatització és la

millor solució, pel dèficit de 600.000 euros

Els veïns
volen revisar
el conveni
amb EUSES

C.B.
AMPOSTA

La Federació d’Associacions
de Veïns d’Amposta ha re-
gistrat a l’Ajuntament una
petició perquè es revisi el
conveni amb l’Escola Uni-
versitària de la Salut i l’Es-
port (EUSES). Els veïns no
veuen amb bons ulls que
l’Ajuntament cedís a EUSES
l’edifici de l’auditori i les
aules dels pisos superiors,
de manera gratuïta i durant
50 anys. Els veïns han recor-
dat que la idea inicial, quan
es va construir l’edifici, era
traslladar-hi l’Escola d’Art,
però que finalment l’ante-
rior govern de CiU va deci-
dir cedir l’espai a EUSES. El
copresident de la Federació
d’Associacions de Veïns
d’Amposta, Llorenç Nava-
rro, ha denunciat que una
universitat privada només
s’està fent càrrec de la llum,
aigua i neteja per utilitzar
un edifici que va costar 1,8
milions d’euros.
D’altra banda, quant a la
nova residència d’avis, els
veïns d’Amposta conside-
ren que la residència està
redimensionada, i han ma-
nifestat certes reticències
pel que fa a la gestió de l’o-
bra i el seu cost. Pel que fa a
la seva possible externalit-
zació, els veïns han advertit
al govern municipal que vi-
gilaran que no “regalin”
aquesta residència.
Finalment, la Federació de
Veïns d’Amposta també ha
volgut donar la seua opinió
sobre la celebració d’una
consulta sobre el monu-
ment franquista de Tortosa.
Així, la federació ampostina
ha reclamat la seua retirada
i han manifestat la seua po-
sició contrària a la celebra-
ció d’una consulta sobre el
futur del monument.  

POLÍTICA SOCIAL

Gustau Moreno
AMPOSTA

Mantindran la titularitat municipal 

La regidora de Sanitat i Ser-
veis Socials, Susanna Sancho,
també va defensar l’externa-
lització de la gestió de la nova
residència per a la gent gran.
Sancho va remarcar que la re-
sidència seguirà sent de titu-
laritat municipal, i també va
anunciar que el patronat de la

fundació Fussmont aprovaria
les obres pendents per poder
obrir la residència durant el
proper estiu. També es va
mostrar convençuda la ciuta-
dania d’Amposta entendrà
que cal privatitzar la gestió de
la residència, si es vol obrir
aquest equipament.  

Una imatge de la nova residència per a la gent gran d’Amposta. / Foto: CANAL 21 EBRE.
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AMPOSTA 

Unes 200 persones van concen-
trar-se el 10 de març a les portes
de l’escola Soriano Montagut,
en contra de la supressió d’una
línia de P3. Vestits amb samarre-
tes grogues i amb consignes a
favor de l’escola pública, tant els
professors com els familiars i
alumnes van reclamar al Depar-
tament d’Ensenyament que faci
marxa enrere i no elimini la
línia anunciada el proper curs
escolar. Des d’Ensenyament ar-

gumentaven un descens del
padró al municipi, mentre que
la comunitat educativa d’Am-
posta considera que s'han de
reduir les ràtios per garantir el
manteniment de grups i la mi-
llora de la qualitat educativa. La
presidenta de l’AMPA de l’Es-
cola Soriano Montagut, Beatriz
Aixendri, també va retraure a
Ensenyament que la mesura no
afectés l’escola concertada.
De fet, les famílies dels alumnes
van advertir que la qualitat de
l'ensenyament en un centre pú-
blic com el Soriano Montagut
pot decaure amb aquesta me-

sura. A més, van apuntar que la
supressió pot suposar la pèrdua
de la plaça d'una mestra que
s'encarrega de P3, en situació
d'interinatge, i que podria ser
traslladada a un altre centre.
Ensenyament assegura que a
l’Ebre farà una oferta inicial de
places de P3 -respecte al padró-
més àmplia que els cursos ante-
riors. Detallen que a P3 s’oferei-
xen 2.163 places, 560 més de les
que correspondrien segons el
padró, que preveu 1.603 infants.
Això seria un 35% més de places
ofertades inicialment, respecte
els xiquets empadronats.  

L'Ajuntament d'Amposta s'ha
sumat al recurs contenciós
que la Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) presentarà
davant el Tribunal Suprem
(TS) contra l’aprovació de la
revisió del Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre. Ho ha fet
amb l'atorgament de poders
als advocats que tiraran enda-
vant aquest recurs. El d'Am-
posta ha estat el primer
Ajuntament de les Terres de
l'Ebre que ha fet arribar l'a-
cord de la seua Junta de Go-
vern Local, o que es va
aprovar el passat  22 de febrer.
A més a més, en el marc del
front institucional impulsat
per l'Ajuntament ampostí, el
consistori ha fet arribar l’a-
cord als altres 51 municipis

del territori, a les 5 EMD, i als
quatre consells comarcals, per
tal que se sumin al recurs.
Així es va acordar en una reu-
nió mantinguda entre els al-
caldes d'Amposta, Deltebre,
Sant Jaume d'Enveja i Tortosa
i representants de la PDE, i
convocada a Amposta amb
per agilitzar el suport local a la
PDE. Segons el regidor de
Serveis Municipals, Pagesia i
Medi Natural, Dani Forca-
dell,”la unió institucional,
amb independència dels par-
tits polítics que governin als
diferents consistoris, s'anirà
desenvolupant a través de di-
ferents accions, una d'elles el
fet de presentar un recurs
contenciós conjunt". A més,
Amposta també dóna suport a
la recollida de signatures con-
tra el pla hidrològic que s’en-
viaran al Síndic de Greuges. 

G.M.
AMPOSTA

Suport total a la PDE
contra el pla de conca

Un moment de la protesta del passat 10 de març. // FOTO: ACN.

Amposta es mobilitza per salvar una
línia de P3 a l’escola Soriano Montagut

ENSENYAMENT

Cinta Bonet
AMPOSTA

Una imatge de la manifestació de la PDE a Amposta. // ACN.

MEDI AMBIENT
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MÉS FINANÇAMENT CONTRA ELS MOSQUITS 
ELS AJUNTAMENTS d'Alcanar i
Sant Carles de la Ràpita demanaran fi-
nançament a les administracions com-
petents per efectuar tractaments
addicionals contra els focus larvaris de
mosquits dins del Parc Natural del Delta
de l'Ebre i, per primer cop, a la zona de
la Punta de la Banya. Recorden que, en
aquest espai, precisament es va origi-

nar la plaga que va afectar de forma ex-
traordinària els dos termes municipals
el passat estiu. Els regidors de Medi
Ambient dels dos consistoris han anun-
ciat que els tractaments es duran a
terme de forma coordinada amb el CO-
PATE, que ja actua anualment en zones
del parc natural per controlar les larves
dels mosquits. Després de mantenir

una reunió amb el COPATE asseguren
que ja s'han definit quines actuacions
així com els passos per efectuar-les.
Resta conèixer el cost i d'on procedirà
el finançament. Després de les cates
efectuades ja s'han detectat les zones
primàries i secundàries a tractar en una
superfície d'entre 123 i 158 hectàrees
aproximadament. C.B.

El Port de Sant Carles de la Rà-
pita no rebrà cap creuer aquesta
propera campanya turística. La
companyia Star Clippers ha de-
cidit canviar la seva ruta i aquest
estiu no farà escala a la Ràpita
cap vaixell. Els creuers Star
Flyers, amb capacitat per poc
més de 150 passatgers, van arri-
bar per primera vegada a la Rà-
pita el juliol de 2014, després de
diversos intents a causa del fort
vent i la manca de calat. Una
problemàtica que es va resoldre
l’estiu passat amb el dragatge
del canal del port de Sant Carles
de la Ràpita per tal de garantir
la correcta maniobrabilitat dels
vaixells comercials. Fonts de
Ports de la Generalitat van asse-
gurat que la decisió de la com-
panyia de creuers no és per una
manca de calat al Port o per falta
d’atractiu de la destinació. De
fet, les mateixes fonts ho han
emmarcat dins de la “normali-
tat” i “forma de fer” de Star
Clippers, que variaria l’oferta de
creuers en períodes relativa-

ment curts per donar resposta
als seus clients habituals. En la
mateixa línia es va pronunciar
l’alcalde de la Ràpita, Josep Ca-
parrós, qui va afirmar que l’A-
juntament ja va conèixer la
noticia l’abril de 2015.
Des de Ports de la Generalitat
també afirmen que s’està treba-
llant per portar noves compan-
yies creueristes fins a Sant
Carles de la Ràpita. De fet, re-

centment el port de la Ràpita ha
participant a la fira Seatrade
Cruise Global 2016 a Florida, als
Estats Units, per a impulsar l’ac-
tivitat de creuers, tot i que per a
aquest estiu ja queda totalment
descartat.  També hi ha contactes
per establir una línia de trans-
port de passatgers entre les illes
Balears i el port de la Ràpita.
Una oferta que Caparrós consi-
dera complementària a l’activi-

tat de creuers. L’activitat de
creuers de la temporada 2015 al
port de Sant Carles de la Ràpita
va acabar amb sis escales i un
miler de passatgers. L’impacte
econòmic de cada creuer al te-
rritori es va estimar en uns
10.000 euros per escala, tenint
en compte la despesa dels pas-
satgers en excursions, restaura-
ció, compres, transport i
prestacions de serveis . 

La Ràpita es queda sense creuers pel
canvi de ruta de la companyia

Star Clippers ha decidit variar la seva oferta de creuers
per donar resposta als seus clients habituals

Ports de la Generalita ho emmarca dins “la normalitat”
i ja treballa per portar nous creuers a la Ràpita

La Ràpita posa
en valor la
cuina de
l’escamarlà

C.B.
ALCANAR

Sant Carles de la Ràpita ja
treballa en l’organització de
les properes jornades gas-
tronòmiques del municipi.
Ara és el torn de l’escamarlà.
El tret de sortida se cele-
brarà el proper dissabte 2
d’abril amb el Vermut de
l’escamarlà, a la plaça del
pavelló firal. Una jornada
que tindrà lloc de les 11 a les
13 hores i que permetrà de-
gustar dos tastos i una be-
guda al preu de cinc euros.
La regidora de Turisme de la
Ràpita, Rosa Anglès, va afir-
mar que l’objectiu és dina-
mitzar l’economia del
municipi a través de la gas-
tronomia. 
En aquesta ocasió, seran 14
restaurants membres del
Col·lectiu de Cuina de la Rà-
pita-Delta de l’Ebre els que
participaran en les jornades
gastronòmiques de l’esca-
marlà, que s’allargaran fins
al 24 abril, amb menús entre
33 i  39 euros.
El secretari de la Confraria
de Pescadors Verge del
Carme de Sant Carles de la
Ràpita, Joan Balagué, va afir-
mar que tant el llagostí com
l’escamarlà són peces bàsi-
ques a la llotja rapitenca
amb captures de més de 35
tones a l’any. 

TURISME

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Un dels creuers que l’estiu passat van atracar al port de la Ràpita. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.
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OCUPACIÓ

L’Ajuntament d’Ulldecona
destinarà per primera vegada
una partida de 25.000 euros a
la rehabilitació d’habitatges
del nucli antic. El ple ordinari
d’aquest passat mes de març
va aprovar per unanimitat les
bases reguladores de les sub-
vencions que els veïns inte-
ressats podran sol·licitar a
partir del mes de maig. Poden
accedir a aquesta línia d’ajuts
els propietaris d’habitatges
del nucli antic amb una anti-
guitat superior als 50 anys i
que no hagin sofert cap gran
rehabilitació en els últims 10.
En concret, se subvencionaran
fins a un 20% les obres que ac-
tuen sobre façanes i elements
patrimonials, cobertes, estruc-
tures i accés i mobilitat a l’in-
terior de l’habitatge; i fins un
10% la millora de l’aïllament
tèrmic i acústic dels edificis.
En tots els casos, la subvenció
mínima serà de 50 euros i la
màxima 5.000 euros. 
L’alcaldessa d’Ulldecona,
Núria Ventura, va explicar que
aquesta primera línia de sub-
vencions és una prova per
copsar si existeix la complici-
tat entre els veïns. Així mateix,

Ventura va dir que més enllà
de la rehabilitació dels edifi-
cis, l’Ajuntament treballarà en
la realització d’actuacions de
neteja i manteniment de la via
pública per tal de potenciar el

nucli antic. Ventura va insistir
que aquestes mesures han de
contribuir també a la dinamit-
zació comercial del nucli
antic. El ple de l’Ajuntament
d’Ulldecona també va apro-
var, amb els únics vots en con-
tra del grup del PP, una moció
de rebuig al Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre i de suport
a les accions que impulsi la
Plataforma en Defensa de l’E-
bre (PDE) en la lluita contra el
pla.  

C.B.
ULLDECONA

Ulldecona atorgarà
subvencions per a
rehabiliar habitatges
al nucli antic

t Carme Navarro, al centre, signa l’acord. // FOTO: ACN

Acord per la reactivació econòmica 

El Consell Comarcal del Montsià
va ser l’escenari de la signatura
de l’Acord Territorial per a la Re-
activació Econòmica i l’Ocupa-
ció, que impulsen les entitats
locals del Montsià, empreses de
la comarca i la comunitat educa-
tiva. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, la presidenta del
Consell Comarcal del Montsià va
destacar que els ajuntaments, les
empreses i la comunitat educa-
tiva de la comarca han sabut
posar en comú les seues estratè-
gies, per començar a treballar

conjuntament. Segons Carme
Navarro, calia detectar les man-
cances del territori, però per ac-
tuar traspassant les fronteres de
cadascun dels municipis. 
En aquest sentit, Navarro va ex-
plicar que en cada municipi del
Montsià es crearan equips de
participació ciutadana, que seran
els encarregats de posar fil a l’a-
gulla per impulsar aquells pro-
jectes que ajudin a crear
ocupació. 
De fet, la presidenta del Consell
Comarcal va deixar clar que no
es tracta de fer un pla estratègic,
sinó que aquest acord suposa un
pla d’acció. 
Navarro també va remarcar que

inicialment aquest acord té cost
zero, ja que la inversió serà a par-
tir de l’aprofitament dels tècnics
i l’experiència del programa
Montsià Actiu. En aquest sentit,
Montsià Actiu va donar suport a
la contractació de 233 persones
durant el 2015. Navarro va asse-
gurar que enguany se seguirà
potenciant aquesta atenció per-
sonalitzada, sobretot per donar
suport a la gent en situació
d’atur.

Gustau Moreno
AMPOSTA

URBANISME

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

[ LA XIFRA ]

50
anys d’antiguitat
per poder accedir
als ajuts 
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

LES MILLORS OLIVES DE TAULA
ELS ALUMNES del Cicle Formatiu de
Grau Mitjà d’Olis d’Oliva i Vins de l’Es-
cola de Capacitació Agrària de Gandesa
han organitzat el primer Concurs d’Oli-
ves de Taula. L’objectiu és recuperar re-
ceptes tradicionals de la zona. Els
participants han hagut de presentar una
recepta de la conserva i un pot de vidre
d’1 quilo amb la mostra, i un jurat for-
mat per restauradors i empreses del sec-

tor n’han fet la selecció en un acte al
Palau del Castellà de Gandesa. La guan-
yadora en la categoria de recepta tradi-
cional en negre ha estat Sandra
Balagué, mentre que en la categoria de
recepta en verd ha estat Mari Carmen
Navarro, ambdues de Gandesa. S’hi van
presentar un total de 24 mostres, majo-
ritàriament de les comarques de la Terra
Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat. C.B.

Casa Amella construirà en-
guany una planta de sucs de
fruita ecològica a Batea. L’em-
presari Dani Amella va comen-
çar l'any 2002 la seua aventura
empresarial en un garatge de
Castellterçol, al Moianès. En
concret, Amella va arrencar el
negoci comercialitzant olives i
oli de Siurana, però, amb el
temps, ha anat afegint nous pro-
ductes com salses, pasta, cre-
mes, llegums o hamburgueses.
Sempre amb una condició: que
siguin ecològics, vegans i sense
gluten. L'ampliació del negoci,
que actualment té unes 150 re-
ferències, va requerir construir
el primer obrador l'any 2011 a
Moià. I fa tot poques setmanes,
l'empresa s'ha traslladat a
Artés, on ha fet una inversió de
mig milió d'euros. Tot seguit, en-
guany construiran una nova
planta a Batea per produir-hi
sucs de fruita ecològics. Amb
això preveuen doblar la factura-
ció i arribar als 2,6 milions.
Amb 15 anys, Amella va desco-

brir l'oli de Siurana i això el va
portar a interessar-se pels page-
sos del Priorat i de la Franja. A
partir d'aquí, l'atracció d'Amella
pels productes ecològics i de
proximitat va anar creixent fins
que l'any 2002 va decidir deixar
la seua feina de comercial en
una fàbrica de conserves i enge-
gar el seu propi projecte de pro-
ductes saludables, Casa Amella.
L'empresa va començar en un

garatge i, al cap de dos anys, va
unir-s'hi el seu germà, fins arri-
bar a la vintena de treballadors
actuals.
En el cas de la nova planta a
Batea, la inversió de Casa Ame-
lla sumarà un milió d'euros. En
realitat, es tracta d'una societat
compartida que porta per nom
EcoBatea. En aquesta població
de la Terra Alta, Casa Amella ja
hi té un centre productiu, on s'hi

fan principalment olives. 
L'obertura de les noves fàbri-
ques permetrà a la companyia
ampliar el seu catàleg de pro-
ductes. Alguns dels darrers pro-
ductes que han llançat al mercat
són una salsa de calçots ecolò-
gica i vegana –la primera de
l'Estats- i estan a punt de treure
mueslis –flocs de cereals amb
fruita deshidratada i fruits secs-
vegans i sense gluten.  

Casa Amella invertirà en una
planta de sucs ecològics a Batea
L’empresa originària del Moianès preveu

destinar un milió d’euros a la nova fàbrica
En aquesta població de la Terra Alta ja hi té

un centre productor d’olives ecològiques

Aubà 
pregunta al
Senat per les
variants

G.M.
GANDESA

El senador ebrenc d'ERC,
Miquel Aubà, ha registrat les
seues primeres iniciatives
parlamentàries al Senat en
forma de pregunta. "Volem
saber l’estat en què es troben
les variants de Gandesa,
Corbera d’Ebre i Riudecols,
que són la vergonya més
gran dels governs espan-
yols", ha afirmat Aubà. És
per això que l'exalcalde de
Gandesa ha presentat set
preguntes per saber en quin
estat es troba la tramitació de
les tres variants de la carre-
tera N-420 i quines són les
previsions futures. Aubà ha
manifestat que "després de
setze anys de començar els
tràmits per fer les variants, i
malgrat tenir partides pres-
supostàries, la situació està
estancada". "Volem saber
per què estem així, quan es
pensa desencallar i com es
farà", va manifestar Aubà.
En aquest sentit, el senador
ha lamentat "la desídia dels
governs del PSOE i del PP
amb aquestes variants, i
també el retard acumulat,
que és digne d’estudi", va
ironitzar. De la mateixa ma-
nera, Aubà també ha regis-
trat tres preguntes més
sobre les obres de millora
del ferm del tram de l’N-420
entre Móra d’Ebre i Marçà.
Les obres entre els punts
quilomètrics 820 i 840 estan
adjudicades des del 27 d’oc-
tubre de 2015, però a hores
d’ara encara no han comen-
çat. D’aquí que les preguntes
formulades pel senador
d’ERC demanin saber el ca-
lendari d’execució i els mo-
tius pels quals encara no
s’han portat a terme aquests
treballs tan necessaris. 

ECONOMIA

G.M. / ACN
BATEA

Dani Amella, amb un dels seus productes ecològics. / Foto: ACN.

POLÍTICA
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L’Ajuntament de Flix va mani-
festar, amb la celebració d’un
ple extraordinari, la seua indig-
nació per la deslocalització de la
producció de clor de la fàbrica
d’Ercros. L’empresa va anun-
ciar que invertirà 28 milions
d’euros en una fàbrica de clor a
l’Aragó, just dos mesos després
de confirmar que tancarà
aquesta línia de producció al
polígon flixenc. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, l’al-
calde de Flix, Marc Mur, va
remarcar que Ercros està fent
una deslocalització “desca-
rada”. Segons Mur, serà més car
emportar-se la seua producció a
l’Aragó i Vila-seca que invertir
els 20 milions que necessitaria
la fàbrica de Flix per deixar d’u-
tilitzar cel·les de mercuri i im-
plantar la tecnologia de
membranes, tal i com obliga la
Unió Europea. 
Segons Mur, la Generalitat no
pot mirar cap a un altre costat,
davant del que suposarà la pèr-
dua de més d’un centenar de
llocs de treball. Per tant, hauria
d’obligar Ercros a descontami-
nar els terrenys, i també no
posar-li cap facilitat perquè
marxi de Flix. Així, Mur va con-
cloure que Ercros “vol fugir de
Flix després de 120 anys”. L’al-
calde va insistir que la intenció
d’Ercros és trencar amb les con-
notacions negatives que té la
seua presència a Flix, a causa de
la contaminació que la mateixa
empresa ha provocat. 
La decisió d’Ercros ha provocat
un gran malestar en la població,
però també en el conjunt de la
Ribera d’Ebre. De fet, al ple ex-
traordinari van assistir la presi-
denta del Consell Comarcal,

Gemma Carim, i també la ma-
joria d’alcaldes i regidors de la
Ribera d’Ebre, a més de diver-
sos diputats i senadors. Paral·le-
lament, desenes de veïns també
van seguir el ple en directe des
de la plaça de l’Església i des de
la sala de Ca Don Ventura. A
més, els comerços de Flix van
realitzar un tancament de pro-
testa. Mur va afirmar que el ple
va ser l’inici d’una sèrie d’ac-
cions de pressió i mobilitza-
cions. També va dir que
l’Ajuntament seguirà treballant
al costat de la Generalitat per
trobar noves inversions indus-
trials a Flix i a la comarca.

ECONOMIA

Flix expressa la seua total
indignació amb Ercros 
L’alcalde de Flix, Marc Mur, diu que Ercros

està fent una deslocalització descarada
Creu que vol trencar amb les connotacions

negatives de la seua presència a Flix

ECONOMIA

La paràlisi del projecte que
va guanyar Villar de Cañas, a
Conca, junt a una moció que
el PSOE va registrar al Con-
grés dels Diputats que pro-
posa la revisió del projecte, i
les declaracions de l’alcalde
de Tivissa i director general
de Seguretat, Jordi Jardí, de-
fensant que Ascó és la millor
localitat per instal·lar-hi un
cementeri nuclear, va gene-
rar cert neguit a la Ribera
d’Ebre. L’alcalde de Tivissa
va aclarir que en cap mo-
ment va voler oferir la pobla-
ció d’Ascó com a destí del
magatzem temporal centra-
litzat (MTC) de residus nu-
clears, si finalment no
s’acaba construint a Villar de
Cañas. Però Jordi Jardí va re-

fermar que tècnicament
Ascó era la millor candida-
tura per acollir l’MTC. També
va afegir que si Catalunya ha
d’esdevenir un estat inde-
pendent “en algun lloc
haurà de posar els seus resi-
dus nuclears”. Així, l’alcalde
de Tivissa va recordar que el
diputat i expert Germà Bel
també defensa aquesta
opció, i va lamentar que fins
i tot l’hagin insultat per
haver-se limitat a manifestar
la seua opinió sobre el tema.
Jardí va lamentar que ara els
residus nuclears estiguen re-
partits per tota la geografia i
moltes vegades dipositats
amb unes condicions que no
són les òptimes. Així, l’al-
calde de Tivissa va recordar
que el nou magatzem indivi-
dual d’Ascó té els bidons de
combustible gastat a l’aire
lliure, damunt d’una llosa de
formigó. G.M.

Jardí reitera que
la candidatura
d’Ascó era millor
per a l’MTC

Gustau Moreno
FLIX

El ple extraordinari on Flix va expressar la seua indignació amb Ercros. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

Recorda que un
estat independent
haurà de posar els
residus nuclears a
algun lloc

L’empresa química Ercros va
anunciar a meitat del mes de
març que invertirà 28 milions
d’euros a la planta de produc-
ció de Sabiñánigo, a Osca. La
part més significativa d’a-
questa inversió fa referència a
la construcció d’una nova
planta de fabricació de clor i
sosa càustica. Precisament, fa
tot just dos mesos Ercros va
anunciar que tancaria la
planta de producció de clor a
Flix i reduiria un 30% la pro-
ducció de la de Vila-Seca. En
aquell moment, la companyia
va justificar la decisió arran
l'anunci del tancament a fi-
nals de 2017 de la planta
d'MDI de Covestro a Tarra-

gona, principal consumidor
de la seva producció. La
marxa de la filial de Bayer van
argumentar que feia “inne-
cessària” la inversió que Er-
cros havia d'assumir per
reconvertir la tecnologia de
producció amb mercuri, que
la Unió Europea ha prohibit a
partir de l'11 de desembre de
2017. L’empresa va assegurar
que les decisions de Flix i Sa-
biñánigo no tenien res a
veure perquè “una cosa és
Aragó i l’altra Catalunya”. La
previsió és que la nova planta
de Sabiñánigo permeti obte-
nir 14.000 tones anuals addi-
cionals de clor i 15.000 de sosa
càustica.

28 milions per a l’Aragó

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

R
RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

23 MILIONS PER A LA LÍNIA R15
LA PRESIDENTA del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, va
destacar  que és important que la Gene-
ralitat doni suport a l’estratègia de les
institucions del territori i de la plataforma
Trens Dignes, per aconseguir les millores
i inversions necessàries a la línia R15 de
Rodalies. Després de la reunió amb el con-
seller Josep Rull, Carim va assenyalar que
els 23 milions d’euros que caldria invertir

és “el mínim” que necessita la línia de la
Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat per
acabar amb els retards actuals i evitar el
tancament del servei de viatgers a mig o
llarg termini. Entre d’altres caldria la eli-
minació de limitacions temporals de velo-
citat o la millora de les subestacions de
Faió, Reus, Móra la Nova i Flix. Carim va
dir que fa temps que aquest problema es-
tava identificat, i no s’ha invertit. G.M.
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

EL SEXENNI, BÉ D’INTERÈS CULTURAL
MORELLA ja gaudeix des de 2012 d’u-
nes festes d’interès cultural nacional re-
conegudes pel Govern espanyol. Ara és
el Consell valencià qui ha aprovat la de-
claració de les festes del Sexenni com a
Bé d'Interès Cultural Immaterial (BIC).
Una catalogació de gran importància,
perquè així tenen un major suport i pro-
tecció. El consistori va iniciar els tràmits

per a la petició d'aquesta declaració al
març de 2011. L'origen del Sexenni data
de 1672, quan les autoritats van decidir
traslladar la imatge de la Mare de Déu de
Vallivana del Santuari fins a la localitat,
per poder combatre la pesta que assolava
la població. Després de recuperar-se els
malalts, es va aprovar la celebració d'una
festa en el seu honor cada sis anys. A.P.

En Comú Podem i el PSOE han
portat a la Comissió d’Indústria
del Congrés dels Diputats la de-
manda de tancament definitiu i
desmantellament del projecte
Castor. La iniciativa també recull
la reclamació a la concessionària
Escal UGS de la devolució de la
indemnització per extinció que
se li ha hagut d’abonar.
De fet, la factura pel fracassat
magatzem de gas submarí con-
tinua engreixant-se amb l'apari-
ció de noves ordres de pagament
del govern a l'empresa conces-
sionària. Als 1.460 milions d'eu-
ros ja ingressats per la societat
controlada per ACS, correspo-
nents a la renúncia al projecte i
a la remuneració provisional fins
al 2012, se n'han d’afegir 295 mi-
lions més per la retribució entre
juliol d'aquest any i el decret llei
d'octubre de 2014 que va supo-
sar l'extinció de la concessió, així
com 4,5 milions d'euros més pel
manteniment durant octubre i
novembre de 2014, quan Enagás
es va fer càrrec de les instal·la-
cions. Seran més de 1.760 mi-
lions d'euros en total.
Mentrestant, En Comú Podem
exigeix un calendari per al des-
mantellament del projecte nego-
ciat amb el govern espanyol, la
Generalitat Valenciana i la cata-
lana, juntament amb els ajunta-
ments afectats. Per la seua part,
el PSOE, a través d’una esmena,
s’ha centrat a demanar el tanca-
ment definitiu de la instal·lació i
reclamar “una major contun-
dència” en l’exigència i exercici
de transparència per conéixer
les causes i conseqüències del
tancament del magatzem, així
com en el seu desmantellament

amb l’oportuna reparació me-
diambiental.

Recollida de signatures
Per altra banda, la nova plata-
forma d’afectats pel projecte
Castor (APLACA) confia a reco-
llir un miler d’adhesions per
tirar endavant la seua demanda
col·lectiva pels danys materials i
morals dels terratrémols provo-
cats per la injecció de gas al di-
pòsit submarí. En paraules del

portaveu de l’associació, Joan Fe-
rrando, el fracàs tècnic i econò-
mic del Castor, amb la posterior
hibernació de les instal·lacions i
la compensació multimilionària
a la concessionària Escal UGS,
no ha tingut en compte les afec-
tacions negatives sobre la ciuta-
dania.
El també portaveu de la Plata-
forma Ciutadana en Defensa de
les Terres del Sénia ha assenyalat
que APLACA és un nou instru-

ment perquè les 40.000 persones
potencialment afectades del
Montsià i del Baix Maestrat pu-
guen tenir dret a unes indemnit-
zacions. Segons Ferrando,
encara no se sap quan comen-
çarà el judici pel Castor, però es
preveu que el procés serà molt
llarg. La recollida d’adhesions
per presentar la demanda
col·lectiva s’està fent a través del
lloc web de l’associació, a l’a-
dreça afectadoscastor.com. 

VINARÒS

C.P. / G.M. / A.P.
VINARÒS

Una imarxe d’arxiu de la planta marina del projecte Castor. / Foto: ACN.

El Congrés demana tancar i
desmantellar el projecte Castor

Els afectatats aniran al jutjat pels danys
materials i morals dels terratrèmomols

Socialistes i Podem reclamen també la
devolució de la indemnització milmilionària

El passat mes de gener l’A-
juntament de Benicarló va
instar els advocats a iniciar
el procediment judicial con-
tra el Bisbat de Tortosa per
la titularitat del campanar.
El cas arrenca arran la deci-
sió del Bisbat d’inscriure al
seu favor el campanar de la
ciutat, amb un certificat ca-
dastral en què la torre apa-
reix unida a l’església de
Sant Bartomeu.
Tot i un primer intent d’a-
rribar a un acord satisfac-
tori per a les dos parts, el
Bisbat va desestimar corre-
gir el que l’Ajuntament
considera una errada, i ara
el consistori portarà el cas

als tribunals. En declara-
cions al Cop d’Ull, l’alcal-
dessa de Benicarló, Xaro
Miralles, ha explicat que
han trobat documents da-
tats del segle XVIII i fins
ara, que confirmarien que
el campanar és de titularitat
municipal. De fet, s’ha mos-
trat convençuda que així ho
reconeixerà el jutge.
L’alcaldessa ha reiterat que
no volia iniciar cap litigi
amb l’Església, però que la
seva obligació és vetllar per
tot el patrimoni del muni-
cipi. A més, Miralles ha afir-
mat que el del campanar de
Benicarló no és l’únic cas
que s’ha produït al País Va-
lencià. El campanar de Be-
nicarló sempre ha estat
independent de l’edifici de
l’església i des de la re-
forma del nucli antic als
anys 1990 també està sepa-
rat físicament de la nau
central. C.B. / A.P.

BENICARLÓ

Documents del
XVIII confirmen
que el campanar
és municipal

Els documents
avalen des de fa
dos segles
al consistori
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C
ALBERT PLA OBRE L’STROBE

Aliern torna per Sant Jordi
LITERATURA

ALBERT PLA va obrir l’11 de març la de-
sena edició del festival de vídeo i art digital
Strobe, a Lo Pati-Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre, a Amposta. El polifacètic artista va
portar a l’escenari l’espectacle “A pleno pul-
món”. Pla va aparèixer a l’escenari sol per ex-
plicar, a través de les seves cançons, històries
tràgiques i delirants, quotidianes i sorpre-
nents, delicades i brutals, crues i a la vegada
surrealistes. Amb tot, en declaracions a Canal

21 Ebre, Pla va dir que aquest tipus d’espec-
tacle funciona d’acord amb la disposició del
públic. En aquests moments, Pla també està
representant l’espectacle “Refree” amb Fer-
mín Muguruza, i va avançar que potser l’any
vinent apareixerà en alguna pel·lícula. El fes-
tival Strobe també inclou una exposició
col·lectiva de sis artistes i un programa on-
line: “Matar el censor. Una arqueologia dels
mitjans”, de Xavier Zambrano. C.B.

El darrer llibre de Francesc Aliern ja
ha arribat a les llibreries, al costat de
les principals novetats/ FOTO: G.M.

La publicació de ‘Cafè de París’ és la principal novetat ebrenca a Sant Jordi. L’escriptora de Xerta s’enfrontarà enguany
amb altres obres com ‘El caçador de bruixes’, de David Martí; el llibre de Víctor Amela o el darrer recull de Jesús Tibau

Moltes novetats amb accent ebrenc ja han arribat a les lli-
breries del territori per començar a escalfar els motors de
cara a Sant Jordi, que enguany caurà en dissabte. Una de les
novetats més interessants és ‘El caçador de bruixes’, que el
supervendes David Martí (l’autor de ‘Les bruixes d’Arnes’)
acaba de publicar a Edicions 62. També cal destacar l’apari-
ció de ‘La filla del capità Groc’, el premi Ramon Llull del me-
diàtic Víctor Amela, que ha publicat Planeta. 
Són només dues de les obres que hauran de veure’s les
cares amb ‘Cafè de París’, la darrera novel·la de la xertolina
Francesca Aliern, editada per Cossetània. En aquest nou lli-
bre, l’escriptora ebrenca explica el cas d’una dona que des-
apareix del seu poble, tot deixant enrere una vida que ja no
podrà recuperar. La jove Magdalena decideix provar sort en
l’incert món de la música i, en poc temps, passa de cantar a
l’hort de casa, en un poble marcat per les penúries i l’èxode
rural, a triomfar com a Madeleine en els escenaris de les
grans ciutats. Així, la descoberta del Cafè de París la portarà
a viure un idil·li amb la Ciutat de les Llums i, també, a co-
nèixer el significat de l’èxit i les seues grans repercussions
en la vida familiar.
En aquesta novel·la, Aliern ens presenta la història d’una
dona apassionada per la música que, en temps de la Segona
Guerra Mundial, recorre espais emblemàtics del món artís-
tic. A més, en un moment determinat, “agafa les regnes de
la seua vida i ja no les deixa anar mai més”, malgrat que

aquestes regnes siguen “dures i punxenques”.
Paral·lelament, també ha arribat a les llibreries el nou volum
de relats de Jesús M. Tibau, titulat ‘No és la derrota, sinó el
vent’. El recull aplega 35 contes de l’autor de Cornudella de
Montsant, establert a Tortosa. El llibre ha estat editat per
Onada Edicions de Benicarló.
A banda, aquesta mateixa editorial ha publicat un nou
volum de la col·lecció ‘Finestres al passat’, que recull les mi-
llors imatges dels diversos fons fotogràfics que es conserven
a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre. En aquest
cas, es tracta del llibre ‘Gerard Vergés, la recerca creativa’,
que és la tercera obra d’aquesta col·lecció que publiquen
Albert Curto i Laura Tienda. El volum selecciona i comenta
40 imatges del fotògraf i farmacèutic Gerard Vergés i Zara-
goza, nascut el 1868 i mort l’any 1940, just acabada la Guerra
Civil. Vergés, avi del poeta amb el mateix nom, va innovar
en el camp de la tècnica fotogràfica, però també va ser un
dels pioners amb una clara vocació artística. Precisament,
aquest Sant Jordi serà el primer amb la reedició de l’obra
poètica de Gerard Vergés, que Proa va publicar el 2015.

Cabrera a l’exili anglès
També fa mesos que ha arribat a les llibreries la novel·la
‘Piano a cuatro manos’, que ha publicat l’escriptora de Mo-
rella i periodista Conxa Rodríguez. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Rodríguez va recordar que anteriorment ja
havia escrit una biografia sobre Cabrera centrada en el seu
exili a Anglaterra. En aquest país, el general tortosí es va
casar amb Marianne Catherine Ricards, una dona rica que
li va permetre una vida plena de comoditats al sud d’An-

glaterra. Rodríguez, que fa anys que viu a Londres i que ha
tingut accés a nombrosos arxius i biblioteques angleses per
documentar les seues obres sobre Cabrera, va assenyalar
que amb aquesta novel·la històrica ha volgut aprofundir en
l’evolució ideològica del mític general carlí.

Història del ferrocarril, gremis i patrimoni
Quant a història local, cal destacar la publicació del llibre
‘L’arribada del ferrocarril a Tortosa’, d’Agustí Agramunt,
obra amb què aquest jove historiador va guanyar el XVI
Premi Ciutat de Tortosa. També ha arribat a les llibreries el
volum ‘Els gremis de Tortosa’, publicat per l’historiador
Ramon Miravall amb l’edició de L’Estel. 
Per la seua banda, l’historiador Joan-Hilari Muñoz acaba de
publicar el llibre ‘Art i Patrimoni a Tortosa’. A banda del ja-
ciment del Pla de Sitges, Muñoz ha inclòs altres elements
del patrimoni tortosí, com ara la portalada de l’antiga esglé-
sia de Sant Domènech 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;
la pilastra visigòtica, o el mosaic romà de les sandàlies de la
Vila de Barrugat. També s’hi troben la capella del Palau del
Bisbe o l’escut gòtic de Tortosa de l’antic portal de Vimpesol.
De l’edat moderna, també destaquen els retaules de guix de
l’església de Jesús i la casa de la Diputació del General. Però
sobretot, els tapissos de Les Edats de l’Home, una obra del
segle XVI que actualment es troben en un museu de Nova
York perquè finalment els va comprar William Randolph
Hearst, el magnat que va inspirar ‘Ciutadà Kane’.   

Gustau Moreno
TORTOSA
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LA TROBALLA RECENTde dues noves làpides a la torre del Rastre
tornen a posar, en primera plana, l'antiga però important aljama
jueva que visqué a la ciutat fins al segle XV, molt desconeguda per a
la majoria de públics.

SABEM de l'existència d'una comunitat jueva a Tortosa des del segle
VI, tal i com ho testimonia la làpida trilingüe, avui conservada i ex-
hibida dins el recorregut de l'exposició permanent de la Catedral de
Tortosa; tot i que probablement la comunitat podria ser més antiga
i que la Dertosa romana l'hagués acollit.

DURANT el domini musulmà, la comunitat de Tortosa gaudí, com a
la resta de la península Ibèrica, d'una certa prosperitat, llibertat i to-
lerància de culte. La comunitat de Tortosa va experimentar en aquest
període un impuls comercial i d'intercanvi cultural  entre les comu-
nitats cristiana i musulmana, per la seva posició de frontera entre els
comtats i regnes cristians i al-Àndalus. És en aquest context on apa-
reixen personatges com Menahem Ben Saruk, comerciant, poeta i
filòleg, autor d'una gramàtica hebraica basada en la llengua àrab; o
el metge Ibrahim ben Iacob, que amb els seus viatges va aportar les
seves descripcions geogràfiques, que influïren en els tractadistes
àrabs.

TOT I AIXÒ, la primera constància de la presència jueva a Tortosa
ens la dóna la carta de franqueses donada per Ramon Berenguer IV
l'any 1149 als jueus, per a la construcció de 60 habitatges en el lloc
on existien les antigues drassanes àrabs. Així naixia el call vell, situat
a l'esquerra del carrer Major de Remolins.  Al segle XIII s'amplià el
call gràcies a la carta de franqueses atorgada pels senyors de Mont-
cada i els frares del Temple. Així nasqué el Call Nou, situat a la part
dreta del carrer Major de Remolins.

L’ALJAMA de Tortosa es va convertir en una de les més importants
del país. Les seves activitats comercials i financeres significaren
prosperitat per a la població cristiana, que se'n beneficiava indirec-
tament. Destacaren en aquest camp els banquers Jadufà Marçili i
Abraham Maïr, que finançaren les empreses de la Corona d'Aragó.

A FINALS del segle XIV s'obre un període de persecució als jueus a
la Península, que culmina al 1413 amb la celebració de la disputa de
Tortosa, convocada pel papa Benet XIII i celebrada a la catedral tor-
tosina. El resultat fou la conversió en massa de la majoria de rabins
i la seva expulsió l'any 1492. 

CULTURA     

La presència jueva a Tortosa

PINZELLADES DE PATRIMONI

David Jiménez, tècnic de Turisme

L’EMPERADOR Octavi Au-
gust va encarregar a Virgili la
composició d’un poema
sobre els orígens de Roma, de
manera que durant deu anys
el poeta es va dedicar a es-
criure L’Eneida, un dels pilars
de la literatura universal.
Mentre Virgili l’escrivia, Au-
gust, impacient per veure’n
resultats, organitzava lectures
d’alguns cants en els que
l’autor recitava davant de fa-
miliars i amics de l’empera-
dor. Tanta era la bellesa del
poema i tanta l’emoció que
suscitaven aquestes lectures
privades, que la germana de
l’emperador, Octàvia, va arri-
bar a desmaiar-se.

NO ÉS casualitat que l’èxtasi
d’Octàvia l’hagin pres molts
pintors com a motiu dels seus
quadres. Potser un dels més
destacables és el del francès
Ingres, que en fa una escena
íntima i carregada de simbo-
logies on destaca la dona que
ha perdut els sentits davant la
perfecció de l’obra artística.
Tota llum. 

ACOSTUMEM a entendre la
lectura com una activitat ín-
tima de solitud i recolliment,
totalment individual, que
només es transgredeix en
ocasions concretes, recitals
públics i poca cosa més. I re-
sulta curiós, perquè quan ens
ensenyen a llegir ho fem en
veu alta, l’habilitat s’aprèn
amb el so i la cadència de la
paraula que, poc després, ens
recomanen amagar i fer en si-
lenci.  No som conscients de
la pèrdua que en resulta, per-
què la paraula és parlada i es-
coltada abans que escrita, i la
seva pròpia naturalesa de-
mana sortir de les barreres
del silenci. Llegim poc en veu
alta, no ens llegim els uns als
altres si no és per explicar
contes als nens, de manera
que en el paradís de la infàn-
cia s’hi queda també el tresor
de que ens llegeixin fins que-
dar, com Octàvia, captivats
per la llum. 

Llegiu-me,
com a 
Octàvia

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS
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La Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo (BMD) celebra enguany
el seu desè aniversari havent
assolit els 1,4 milions d’usua-
ris, 1,6 milions de documents
prestats o 27.000 carnets d'u-
suaris expedits. Però més enllà
de les xifres, la biblioteca de
Tortosa ha aconseguit conver-
tir-se en un espai referent a la
ciutat en l'àmbit de la cultura
i també com a element socia-
litzador. Ho constaten alguns
dels guardons rebuts, com el

Maria Moliner, d'àmbit esta-
tal, de foment de la lectura, o
els reconeixements a la tasca
del voluntariat, un fet distintiu
de la Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo, que fa possible des-
enes d'activitats com els
conta-contes o el préstec a do-
micili. Per commemorar
aquests primers 10 anys, la
BMD ha organitzat un com-
plet programa d'activitats, que
s'allargarà durant tot el 2016.
La directora de la biblioteca,
Irene Prades, ha explicat que
entre aquests hi ha l’exposició
“10 anys de sensacions” o una
bicicletada literària.

La Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo també ha generat filials
com la biblioteca de Jesús, la
de Campredó, i properament
se n’obrirà una a Bítem. Pel
que fa a l'equipament, s'ha fet
un tancament acústic a la sala
de lectura de la primera
planta per tal de facilitar l'es-
tudi, i en breu es preveu millo-
rar l'àrea infantil de la planta
baixa.  

CULTURA 

La biblioteca de Tortosa
celebra el desè aniversari

EFEMÈRIDES

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Un fotomuntatge amb els artistes convidats. / Foto: LITTERARUM.

Litterarum 
impulsa dues 
residències amb
músics i poetes

MÓRA D’EBRE

Una de les novetats més importants que la fira Litterarum im-
pulsa en l’edició d’enguany és la posada en marxa de les resi-
dències creatives entre músics i poetes. Es tracta d’una fórmula
que proposa reunir durant un cap de setmana una cantautora i
una poetessa, i un cantautor i un poeta de renom, en un allotja-
ment rural de Móra d’Ebre, amb l’objectiu que treballin junts en
la musicació de poemes que després s’estrenaran a Litterarum
en format espectacle especial. “El que volem és que sigui una
obra gestada des de la vora de l’Ebre, per poetes que tenen una
rellevància i una trajectòria important i músics professionals re-
coneguts arreu del país”, ha explicat Albert Pujol, director de Lit-
terarum. “Volem que creïn en un entorn privilegiat, amb el riu i
altres valors patrimonials que tenim a la capital de la Ribera d’E-
bre, perquè la nova creació tingui aquestes influències. Demos-
trem que Litterarum està ubicat en un territori creatiu de primer
nivell i aquest fet li dóna una major projecció arreu de les terres
de parla catalana”, ha explicat Pujol.
Les dues residències creatives tindran lloc el segon i últim cap
de setmana del mes d’abril. Així, els dies 9 i 10 residiran artísti-
cament a Móra d’Ebre la cantautora Bikimel (Barcelona, 1976) i
la poetessa Maria Cabrera (Girona, 1983), autora de diversos po-
emes als quals han posat música grups com Manel, Sílvia Perez
Cruz i la mateixa Bikimel, d’aquí que facin tàndem. La segona
residència portarà fins a Móra d’Ebre el líder del grup Mishima,
David Carabén (Barcelona, 1971) i el poeta Jordi Llavina (Barce-
lona, 1968). Tots dos ja han col·laborat junts gràcies a la figura de
Joan Vinyoli. Les noves creacions musicoliteràries que es gestin
durant aquests dos caps de setmana s’estrenaran la primera nit
de Litterarum 2016, el divendres 27 de maig, a la llibreria Bassa
de Móra d’Ebre, i se n’oferirà un tast previ a principis de maig
durant la presentació oficial de Litterarum a Barcelona.
Litterarum, la fira d’espectacles literaris de Móra d’Ebre, arriba
enguany a la novena edició, i se celebrarà del 27 al 29 de maig,
tot coincidint en dates amb la Fira del Llibre Ebrenc. La fira està
organitzada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Institució de
les Lletres Catalanes, mentre que la Fira del Llibre Ebrenc l’or-
ganitzen l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, l’Institut Ramon Muntaner i el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre. 

Gustau Moreno
MÓRA D’EBRE

Tortosa commemora enguany
dues efemèrides culturals im-
portants. D’una banda, el bi-
centenari del naixement de
Jaume Tió i Noè; i de l’altra, el
150è aniversari del naixement
del polifacètic Francesc Mestre
i Noè. Per celebrar-ho, hi haurà
un cicle de conferències coor-
ganitzades pel centre associat
de la UNED a Tortosa, que co-
mençarà el proper 14 d’abril
amb la conferència ‘Jaume Tió
i la seua època’, a càrrec de l’-
historiador Roc Salvadó. L’acte
començarà a les set del vespre,
a la sala d’actes de la UNED. El
cicle continuarà els dies 21 i 28
d’abril amb dues conferències

de l’expert Joan Antoni Gon-
zález i Gutiérrez, amb el títol
‘L’escriptor Jaume Tió, fill del
seu temps’ i ‘Les obres dramà-
tiques de Tió’. El 5 de maig
serà el torn de la conferència
‘Francesc Mestre i Noè, la
Reial Confraria de la Mare de
Déu de l’Aldea i l’himne a la
Patrona’, a càrrec de Víctor
Manuel Cardona. I el 12 de
maig, Núria Menasanch expli-
carà Jaume Tió a través de l’o-
bra de Francesc Mestre i Noè.
De fet, Menasanch ha destacat
la importància de la figura de
Jaume Tió i Noè en camps com
la literatura, el teatre i el perio-
disme.
Menasanch també ha valorat
que, si no hagués mort tan jove
de tuberculosi, Jaume Tió hau-
ria format part del moviment

de la Renaixença. Així ho con-
siderava el seu nebot i biògraf
Francesc Mestre i Noè, que
Menasanch ha estudiat en els
darrers anys. De fet, l’escrip-
tora publicarà en breu dos vo-
lums amb els seus darrers
estudis. D’una banda, ‘Fran-
cesc Mestre i Noè: L’impuls
associatiu ebrenc (1886-1936),
amb pròleg d'Emeteri Fabre-
gat i de Josep M. Franquet Ber-
nis. I de l’altra, una biografia
completa de Francesc Mestre i
Noè, amb l’historiador Joan
Hilari Muñoz i el filòleg Fran-
cesc Sorolla. Tant Menasanch
com Fabregat van remarcar, en
una entrevista a Canal 21 Ebre,
la importància de Mestre i Noè
en l’associacionisme i en els
moviments de reafirmació tor-
tosina i d’arrel catalanista.  

200 anys de Jaume Tió i
150 anys de Mestre i Noè
Gustau Moreno
TORTOSA
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A
AGE N D A

US RECOMANEM
X FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
15 i 16 d’abril

Exposicions

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

Corbera d’Ebre
‘Silencis trencats’
Fins el 17 d’abril
Lloc: Centre d’Interpretació
‘115 Dies’

La Galera
‘Màscares i Presències’,
d’Adolfo Comes
Fins el 24 d’abril
Lloc: Museu Terracota

Amposta
‘100 anys del Vapor Anita’
Fins el 24 d’abril
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Gandesa
‘Clau: poesia visual’, de
Sergi Quiñonero
Fins el 30 d’abril
Lloc: Biblioteca Municipal

Amposta
‘Biwes’, de Daniel Jacoby
Fins el 30 d’abril
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

Masdenverge
‘El Montsià. Pobles i gent, 
paisatges i cultura’
Fins el 30 d’abril
Lloc: Centre d’Interpretació Viure al Poble

Vinebre
‘La Sirga de la Vida’
Fins el 15 de maig
Lloc: Ca Don Joan

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

Com a preludi de la diada de Sant Jordi, aquesta fira és un
espai de trobada d’escriptors i lletraferits de les Terres de
l’Ebre, la Franja, el Matarranya i el nord del País Valencià, on
s’hi pot musicar la paraula, fer tertúlies i escoltar contacontes.
S’hi fan presentacions de llibres, clubs de lectura, premis lite-
raris i de reconeixement als treballs de recerca inspirats en la
literatura, la llengua i l’exili.

Tortosa

Giselle
Ballet de Moscou

Divendres, 8 d’abril
Hora: 19 h.
Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu: 35 euros

Obra mestra absoluta del teatre de la dansa del Romanti-
cisme i peça pura i fonamental de la dansa clàssica, tant
pel tractament dels ideals romàntics com per la utilització
de la més refinada tècnica teatral del segle XIX. 
Consta de dos actes amb música d’Adolphe Adam, coreo-
grafia de Jules Perrot i Jean Coralli i llibret de Théophile
Gautier i Jules-Henri Vernoy, basat en l’obra De l’Alle-
magne (1835) de Heinrich Heine.

Lectura

Amposta

X Festival de
Vídeo i Art
Digital Strobe

En família

Ulldecona
‘La Bella Dorment’, de la Cia. Flic Flac Teatre
Dissabte, 16 d’abril

Hora: 18 h.

Teatre Orfeó Montsià

Preu: 6 euros

Una nova princesa ha nascut al regne de Tic-Tac, és a punt de comen-
çar la festa del seu naixement i no hi ha temps a perdre. Però la fada
Mortícia acabarà amb l´alegria de palau: no ha estat convidada a la
celebració i farà un malefici perquè la nova princesa es punxi i dormi
durant cent anys. Cent anys!!!

Dansa

Fins el 30 d’abril

Lloc: Centre d’Art Lo Pati Fires i festes

Amposta
Amposta Food Trucks Festival
Dissabte, 9 d’abril
Lloc: Parc dels Xiribecs

El Perelló
Firabril
16 i 17 d’abril

Tortosa
72a Fira Expoebre
Del 28 d’abril a l’1 de maig
Lloc: Pavelló Firal

Ulldecona
Ulldecona va de tapes!
Tots els divendres del mes d’abril

La Ràpita
IV Jornades de l’Escamarlà
Del 2 al 24 d’abril
Lloc: restaurants participants

El Perelló
1a Ruta de la Tapa amb Mel
Del 8 al 10 d’abril
Lloc: establiments participants

El Perelló
1a Ruta de la Tapa amb Mel
Del 8 al 10 d’abril

Menjar i beure

Arts

Amposta
Projecció de ‘Tchindas’
Dissabte, 9 d’abril
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Hora: 20 h.

Ulldecona
La Passió d’Ulldecona
Dies 3, 10, 17, 24 d’abril i 1 de maig
Lloc: Teatre Orfeó Montsià
Hora: 16:30 h.

Tortosa
Teatre ‘Sócrates. Juicio y
muerte de un ciudadano’, de
Mario Gas i Alberto Iglesias
Divendres, 22 d’abril
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Hora: 22 h.
Preu: 25 euros platea i 22 euros
amfiteatre

Espectacles

Móra d’Ebre
Club de lectura infantil amb
‘Els Culdolla’ de Roald Dahl
Dies 5 i 26 d’abril
Lloc: Biblioteca Comarcal
Hora: 19:15 h.

Tortosa
‘Imperialismo lingüístico (...)’,
amb J.C. Moreno
Dijous, 21 d’abril
Lloc: Campus Terres de l’Ebre
Hora: 18 h.

Conferències

Jesús
Conta contes en anglès
“Telling histories”
Dimecres, 6 d’abril
Lloc: Punt Jove
Hora: 17 h.

Jesús
Presentació del llibre “Diari
de Natura” de Vicent Pellicer
Divendres, 8 d’abril
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez
Hora: 20:30 h.
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LES PINTURES RUPESTRES de
l’ermita d’Ulldecona són les protago-
nistes del Petits Artistes d’aquest
mes. Els xiquets de l’escola Ramón y
Cajal de la localitat estan orgullosos
del seu passat prehistòric. Bé, el d’a-
quests primers falduts que fa molts
i molts anys vivien de la caça d’ani-
mals i de la recol·lecció de fruits. Ells
ens van deixar unes pintures prehis-

tòriques que avui tots podem gaudir
en una interessant visita als abrics
de l’Ermita de Pietat. Els nostres pe-
tits artistes s’han centrat especial-
ment amb les escenes de caça i
també amb la famosa figura del ‘fal-
dut’, el misteriós personatge que
dóna malnom als habitants d’Ullde-
cona i que els nostres artistes pen-
sen en alguna cosa pareguda a un

mag. També els hi agrada molt dibui-
xar els cérvols encara que cap n’ha
vist mai un de ben prop!

“Les pintures ru-
pestres represen-
ten la vida dels
nostres avant-
passats. Pintaven
figures esquemà-
tiques de caça”

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA RAMÓN Y CAJAL D’ULLDECONA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

““Els homes d’aquella època tenien estra-tègies per caçar com amagar-se darrere
els arbustos o disparar fletxes des de dalt
la muntanya als animals de baix.”

“Les pintures re-
flecteixen quan
els homes pre-
històrics caçaven
animals i amb la
seva sang pinta-

ven les escenes de caça.”

2 PINZELLADES

Maite Labernia

Mohamed Jalloul

“A mi m’agraden
els colors de les
pintures rupes-
tres, solen ser co-
lors foscos o
rojos però també
hi han cérvols pintats de color
blanc.”

“Les pintures
d’Ulldecona les
va trobar un nen
quan baixava de
la muntanya i
aleshores va avi-

sar a un munt de gent dient que
havia trobat un cos congelat.”

Anna Fibla

Xavi Favaró

“A les pintures
rupestres  surten
dibuixos de
molts animals,
també mamuts,
uns animals molt
grans!”

“A més de les
pintures rupes-
tres, a Ulldecona
també hi ha un
museu on t’ex-
plica tot el que

hem de saber sobre la prehistòria.”

Ona Jerónimo

Àlan Bel

“Abans els
homes pintaven
a les coves. Com
anaven a caçar,
per això hi ha
pintures amb
animals com cabres i cérvols.”

“Les pintures re-
presenten uns
caçadors prehis-
tòrics intentant
caçar a un cérvol
i uns altres que

tenen un arc a punt de disparar.”

Aleix Arnau

Wiam Chatri

“Als vuit abrics
de l’Ermita es
troben les pintu-
res que repre-
senten escenes
de caça. Les figu-
res humanes són esquemàtiques.”

“Les persones de
la prehistòria ca-
çaven animals
com conills, cér-
vols i cabres.
També ajudava el

bruixot de la tribu!”

Joan Manel Ferré

Marta Canicio

“Els homes pre-
històrics van co-
mençar a fer les
pintures als
abrics del Mont-
sià. Dibuixaven

amb la sang dels animals”

Laura Doménech

“De tots els
abrics de la serra
de la Pietat, a un
s’hi feia el men-
jar i és bastant
ample.”

Ainoa Casarrubio

Raül Linares
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E
ESPORTS

FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ
L’ALDEA ha premiat als seus millors es-
portistes, que en aquesta dotzena edició
han estat el remer Yago Gavilán, del Club
Nàutic Amposta, i els membres del grup
Xou Petit del Club Patí l’Aldea. A més, una
vintena de persones destacades en l’àm-
bit de l’esport i entitats del municipi han
rebut el càlid reconeixement de les insti-
tucions locals i els veïns en una gala cele-
brada al pavelló poliesportiu de l’Aldea.

Com el seu nom indica, l’entrega de pre-
mis va ser més una festa on des de joves
esportistes com Aitor Favà, que tot just
acaba de pujar a una moto de competició
amb sis anys, fins als veterans de l’UE Al-
deana, passant per tots aquells voluntaris
que de manera desinteressada dediquen
part del seu temps a l’esport. La festa
també va incloure actuacions de pati-
natge i coreografies. A.P.  

BÀSQUET

Steven Miro ja fa unes setmanes
que juga amb el Cantaires de Tor-
tosa, equip amb el qual ha decidit
fer el salt al bàsquet europeu. Amb
25 anys i 1,90 metres, Miro ha jugat
a Puerto Rico i a la lliga università-
ria de Florida. Miró ha explicat que
tot i el clima de Tortosa, una mica
més fred que el caribeny, li ha agra-
dat molt la ciutat. Als Estats Units,
les competicions de bàsquet uni-
versitari tenen molta acceptació i
els jugadors obtenen beneficis
amb beques per als estudis. Miró

va estrenar-se en l’amistós que
el Cantaires va jugar contra
l’European Basketball Aca-
demy, una iniciativa per apro-
par el bàsquet FIBA a joves
jugadors americans.
A banda, el Cantaires ha anun-
ciat que el pivot tortosí Jaume
Sorolla, de 2,09 metres i 19 anys,
jugarà fins a final de temporada
al club on va nàixer com a juga-
dor. Sorolla va formar part dels
equips base del club, i després
va ser fitxat pel Barça. Enguany
ha estat a la Sunrise Christian
Academy i la propera tempo-
rada marxarà a la NCAA1 amb
la Universitat de Chicago. 

Arriba Miro i torna Sorolla
El nou jugador porto-riqueny del Cantaires ha competit

en les lligues universitàries de Florida i Puerto Rico
A banda, el pivot tortosí acabarà la temporada al seu

primer club i la temporada que ve marxarà a Chicago

Albert Pascual
TORTOSA

FOTO: Club Handbol Amposta.

Miro preparant-se per a un partit amb el Cantaires. // FOTO: CANAL 21 EBRE.

AGENDA
ESPORTIVA

Diumenge 3 març
9a Cursa per muntanya
Serra de les Fites
La Pobla de Massaluca

Diumenge 3 març
Cursa BTT “A per la
Cabra”
Tivissa

9 i 10 d’abril
Trencacims de Paüls
Dissabte 9; Ultramarató
50K
Diumenge 10; Mitja Ma-
rató 23K i Marxa 13k

Diumenge 17 abril
Running Series: 10.000
Ulldecona

Diumenge 17 abril
Cursa BTT Transrabosenca
La Torre de l’Espanyol

Diumenge 24 abril
6è Triatló doble olímpic de
les Terres de l’Ebre
Sant Carles de la Ràpita

HANDBOL FEMENÍ

El Club Handbol Amposta comen-
çava el març situant-se en segona
posició, només per darrere del BM
Castelló. Una gran gesta per a  l’e-
quip entrenat per Mateu Castellà.
Però les noies van ser frenades per
la muralla saguntina del Morve-
dre. L’equip valencià va plantar
cara a les ampostines, i aquestes,

tot i lluitar de valent, no van poder
fer res per deixar escapar uns
punts valuosos que hagueren sig-
nificat conservar la posició de
plata. Un gol de diferència les va
separar de sumar algun punt en
un final d’infart a la pista de Sa-
gunt.
Durant el mes d’abril, el Club
Handbol Amposta disputarà la
recta final del campionat, on es de-
cidirà si juguen el play-off d’ascens
a la lliga d’or femenina.  

Març irregular
Albert Pascual
AMPOSTA
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Uns 60 pilots de categories
Benjamí fins a Sènior van
participar en la primera
prova del Campionat de Ca-
talunya de Kàrting celebrada
al circuit de Móra d'Ebre, lo-
calitat amb gran tradició en
aquest esport de motor. 
Els participants en categoria
alevina havien de completar
les 14 voltes al traçat d'un ki-
lòmetre. Mario Sañudo va ser
el guanyador de la primera
cursa. En un final molt ajustat
amb quatre pilots entrant sota
la bandera blanc i negra. Pel
que fa als benjamins, Carlo
Marcello va quedar primer i
el corredor de Móra d’Ebre
Aleix Soriano va ser segon.
Per a Aleix, aquesta  ha estat
la seva primera carrera oficial.
La cursa cadet també va re-
sultar molt disputada, amb
una lluita ferotge per ocupar
el podi. Finalment, el triomf el
va aconseguir el jove Nicolay
Mazen.
A la competició junior la vic-
tòria final va ser per Arnau
Fernández. En sènior, el
guanyador va ser Marc Fu-
gardo, després de guanyar
les dues curses. A.P.

El Campionat de
Catalunya s’estrena
a Móra d’Ebre

KARTS

Gran jornada d’atletisme a
Amposta, en la celebració
conjunta de la Mitja Marató
i els 10.000, la cursa que
forma part del circuit Run-
ning Series Terres de l’Ebre.
Pel que fa a la Mitja Marató,
el triomf absolut va ser per
Mohamed Sedrani amb un
temps d’1:11:18. Sedrani va
millorar la marca de l’any
en trens minuts. En catego-
ria femenina, la millor co-
rredora va ser Eva Pons,
amb 1:36:34.
Pel que fa als 10K, 176 corre-
dors van participar en
aquesta prova del Running
Series. Mohamed Agouzal
es va imposar amb un
temps de 34:39, i Joana Gil
va arribar primera fent un
cronòmetre de 44:14.
En la prova també va haver-
hi espai per l’exhibició de
Handbikes, les bicicletes
mogudes amb les mans,
una iniciativa integradora
per aquelles persones amb
falta de mobilitat.  A.P.

Sedrani i Pons
guanyen la Mitja
Marató

ATLETISME

ESPORTISTA i pedagoga,
així és Cinta Espuny, la per-
sona encarregada en gestio-
nar l’Esport a les Terres de
l’Ebre des de l’any 2011,
temps suficient per poder va-
lorar l'evolució de l’esport a
les nostres comarques des
del concepte d’esport per a
tothom: “L’administració
està per ajudar a tothom a
accedir a la pràctica espor-
tiva”, conscient de les dificul-
tats que hi ha per poder
ajudar a tots aquells esportis-
tes d’alt rendiment que pot-
ser necessiten unes
condicions especials per
poder entrenar.
No obstant això, Espuny és
molt optimista amb el nivell
d’activitat esportiva practicat
a les Terres de l’Ebre. “Som la
població que som, però si la
comparem amb la pràctica
esportiva que es fa, tenim un
nivell molt alt”. I és que les
comarques de l’Ebre tenen
representants en el més alt i
en moltes disciplines, des del
rem fins a l’esgrima, però

també amb una important
presència del motociclisme o
l’atletisme. Cinta Espuny
també ha volgut remarcar la
situació de l’esport femení,
amb molt bona salut en acti-
vitats com l’handbol ,on
l’Amposta està a la divisió de
plata nacional i el CH Perelló
ha finalitzat la lliga com a
únic equip guanyant tots els
partits. En tot cas, vol remar-
car “la importància de famí-
lies i centres educatius en
impulsar també a les noies la
pràctica esportiva”. A.P.

En comparació
amb altres llocs,
la pràctica 
esportiva a 
l’Ebre és d’un
molt alt nivell”

“

Cinta Espuny
REPRESENTANT DE L’ESPORT

A LES TERRES DE L’EBRE

L’esport
ebrenc viu un
gran moment

1ENTREVISTA
El Club Tennis Tortosa va presentar
els cinc equips de pàdel que com-
peteixen a les sèries nacionals i
també va fer entrega de les noves
equipacions esportives.  Tot i el mal
temps, membres del club i curio-
sos que es van apropar a les
instal·lacions del club van partici-
par d'unes jornades de pàdel, l'es-
port de moda a les nostres terres.
Aquest acte també vol servir a la
nova junta del Club Tennis Tortosa,
elegida a finals de l'any passat, per
potenciar el caràcter social de l'en-
titat i obrir les instal·lacions del
club a la ciutadania. L'objectiu del
Tennis Tortosa és també buscar
nous socis i animar la gent a prac-
ticar tant el tennis com el pàdel,
així com als més menuts de cara a
ampliar l'esport base.
En la jornada de dissabte també es
van celebrar les semifinals del

campionat provincial aleví de ten-
nis. El mal temps va obligar a sus-
pendre una de les semifinals i la
final del diumenge. 
La semifinal que queda pendent, i
també la final del campionat aleví
se celebrarà el pròxim dissabte 2

d'abril a partir de les 10 del matí.
En la presentació dels equips va
ser present el president de la Fede-
ració de Tennis de Catalunya, qui
va anunciar la celebració d’un
Gran Slam amb importants juga-
dors de cara al mes de setembre.

Albert Pascual
TORTOSA

TENNIS I PÀDEL

El Club Tennis Tortosa
presenta els nous equips 
La nova junta vol potenciar el caràcter social de l’entitat 

i anima els veïns a utilitzar les instal·lacions del club

CURSES DE MUNTANYA

Èxit de participació en el difícil i llarg
Ultra Trail Les Fonts de Xerta

Èxit de participació en la sisena
edició de l'UltraTrail Les Fonts
de Xerta, prova puntuable per al
circuit ebrenc de curses per la
muntanya organitzat en tres eta-
pes. La cita proposada pel Cen-
tre Excursionista de Xerta va
agrupar al voltant de 150 espor-

tistes.
La primera etapa celebrada va
ser la Nocturneta de 23 kilòme-
tres, que com el mateix nom in-
dica, se celebra a la nit. Dissabte
va ser el torn del Trail de les
Fonts, l'etapa reina de 70 kilòme-
tres que recorre els pobles de
Paüls, Prat de Compte, Alfara de
Carles, i com no, Xerta. L'últim
dia va ser el torn de la clàssica
Cursa de les Fonts amb 27 kilò-

metres. Una etapa dura en un
circuit de senders de muntanya
amb alguns trams de pista i as-
falt. El ripollenc Roger Viñas va
quedar primer en la general amb
un temps acumulat de 13:05:59.
Viñas es va imposar en la prova
de 70 kilòmetres del dissabte. Pel
que fa a la categoria femenina, la
victòria va ser per a la tarrago-
nina Judit Francín que va fer un
acumulat de 17:34:19.  A.P.

Albert Pascual
XERTA

Foto de grup dels que van completar l’Ultra Trail Les Fonts. // FOTO: CENTRE EXCURSIONISTA XERTA.

Presentació del Club Tennis Tortosa.  // FOTO: CLUB TENNIS TORTOSA.

ESPORTS 
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ISMAEL PIÑAS, NOU GERENT DE SALUT
EL SERVEI Català de la Salut (CatSalut)
ha nomenat Ismael Piñas com a nou gerent
de la Regió sanitària de les Terres de l'Ebre.
Actualment, exercia com a facultatiu espe-
cialista en Obstetrícia i Ginecologia al Servei
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
del CAP Baix Ebre. Llicenciat en Medicina i
Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és
especialista en Medicina Interna i en Gine-

cologia i Obstetrícia, ostenta també una lli-
cenciatura en Gestió de la Informació per la
Universitat Oberta de Catalunya i mes-
tratge en Funció Directiva per l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya. També ha
treballat com a facultatiu especialista en
Medicina Interna a l’HTVC. Amb el govern
tripartit va dirigir els serveis territorials
d’Acció Social i Ciutadania. C.B.

El sindicat Catac-Cts/Iac ha de-
nunciat el col·lapse que pateix
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC), principalment
per les retallades en el servei
sanitari de l’Ebre dels darrers
anys i per l'escassa plantilla de
la qual disposa el centre hospi-
talari i l'atenció primària. El sin-
dicat ha alertat que se suspenen
operacions per manca de llits,
les urgències estan col·lapsa-
des, s'han reconvertit part de
les plantes hospitalàries en des-
patxos, les ambulàncies perden
els facultatius i el personal ha
de fer “sobreesforços” per aten-
dre els pacients. La delegada
del sindicat Catac-Cts/Iac,
Cinta Sarroca, va afirmar que
com a mínim falta una persona
per torn a cadascuna de les
àrees de l’HTVC.
Amb l'objectiu que tots els pro-
blemes i perjudicis quedin re-
gistrats, el Catac-Cts/Iac ha
endegat una campanya per aju-
dar els usuaris i els treballadors
sanitaris a presentar les queixes
dels seus casos particulars a la

seu de la regió sanitària de les
Terres de l'Ebre. El sindicat fa-
cilitarà un model de denuncia i
s'ofereix a assessorar i acom-
panyar els denunciants en tot
allò que necessitin. Si amb

aquesta campanya no hi ha una
resposta per part de les admi-
nistracions, el sindicat no des-
carta concentracions i
manifestacions en defensa de la
sanitat pública. 

Nova campanya per denunciar
el col·lapse de la sanitat

SOCIAL

La iniciativa vol que usuaris i treballadors
presentin les seves queixes a l’administració

El sindicat CATAC-Cts/Iac ha denunciat el
col·lapse que pateix l’HTVC per les retallades

Una imatge de la compareixença de CATAC-CTS/Iac davant els mitjans de comunicació. // FOTO: CLAUDIO ENA.

Cinta Bonet
TORTOSA

L'Hospital Comarcal d'Am-
posta és el centre hospitalari
de la demarcació de Tarra-
gona més ben valorat pels
pacients. Així ho recull un
estudi de qualitat de servei i
satisfacció fet pel Servei Ca-
talà de la Salut amb enques-
tes de satisfacció del 2015.
Sobre 10, el centre d'Am-
posta aconsegueix una pun-
tuació de 8,88, per sobre del
8,43 de mitjana de tots els
centres del país. L'Hospital
d'Amposta destaca, dels 22
paràmetres que analitza
l'estudi, en aspectes com el

tracte personal de les infer-
meres (100%), la comoditat
de l'habitació (95,1%), la in-
formació sobre l'operació
(97,8%) o el funcionament
de l'hospital (93,8%). A més
a més, un 93,8% dels en-
questats assenyala que con-
tinuaria anant al centre,
força per sobre del 89,9%
que ho diu de mitjana a tot
el país.
L'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, s'ha mostrat satisfet
amb els resultats obtinguts
en aquesta enquesta de sa-
tisfacció del servei ofert per
l'Hospital Comarcal i ha as-
senyalat que es continuarà
treballant per millorar en-
cara més el servei. 
Entre els serveis que s'inte-
gren a l'activitat assistencial
comarcal cal destacar la
Unitat d'Hospitalització de
Curta Estada, que permet
disposar de 22 habitacions i
40 llits  més d'espais de con-
trol d'infermeria, despatxos
mèdics, àrees de servei de
públic i personal. C.B.

LOCAL

L’Hospital
d’Amposta, el
més ben valorat
de la demarcació

El tracte
personal de les
infermeres obté la
millor puntuació

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SOTA L’ACRÒNIM de les sigles LGTBI
trobem el col·lectiu que agrupa lesbia-
nes, gais, transsexuals, bisexuals i in-
tersexuals i que utilitzen el concepte de
LGTBIfòbia per a visibilitzar el rebuig i
l’assetjament al qual estan sotmesos
per part de la societat. De les diverses
formes d’assetjament que existeixen a
les aules de les nostres filles i fills, l’as-
setjament homofòbic és un dels més
durs que es pot donar. Al segle XXI, l’e-
ducació en sexualitat continua sent un
dels grans reptes que encara s’ha de
superar. Si bé és cert que hi ha molta
més informació que anys enrera, sem-
bla que a casa molts cops continua sent
una mica tabú parlar obertament de se-
xualitat amb els fills, quan realment,
hauria de ser el més natural del món
anomenar les coses pel seu nom.

HEM DE SABER que la premissa que
hi ha normalitzada a la societat és que
l'heterosexualitat és el natural, no obs-
tant això, els fets ens demostren que no
és així, que el que emana de la natura
és la diversitat sexual, conceptualitzant
aquesta diversitat com les diferents for-

mes d'expressió sexual i afectiva de les
persones. Avui, els principals motius
per al rebuig, l’aïllament, la burla i l’as-
setjament als centres educatius conti-
nua sent la LGTBIfòbia, i l’origen
d’aquest assetjament és que hem estat
educats en l’homofòbia i el sexisme, ja
que són molts els mites, falsos estere-
otips i prejudicis sobre les diverses for-
mes d’estimar-se o relacionar-se que
no segueixin l'heterosexualitat com a
norma.

PER A PODER detectar que hi ha un
possible assetjament, els pares i els
professors han d’estar atents al com-
portament dels alumnes, ja que moltes
vegades la víctima ho intenta amagar.
Podem detectar en elles o ells indica-
dors com una major tristesa, menys
ganes de participar en el conjunt de la
classe, un augment de la introversió,
faltes injustificades a classe, irritabili-
tat, somatitzacions i una disminució
del rendiment escolar que normalment
es fa evident. De vegades tampoc tenen
ganes d’anar a excursions, i si poden,
eviten fins i tot anar a l’institut. En de-

finitiva, per norma general hauríem
d’adonar-nos que alguna cosa està suc-
ceint.

TRISTAMENT EL REBUIG, l’insult i
l’assetjament homofòbic és una cosa
que encara es veu com normal a causa
de la interiorització del concepte cons-
truït culturalment, no obstant això,
cada cop hi ha més persones, tant dins
del món escolar com fora d’ell que ac-
tuen amb decisió quan es produeixen
situacions d’assetjament per motius
d’orientació o identitat sexual i sembla
que a poc a poc la situació va canviant.
Les administracions van prenent cartes
en l’assumpte, i ara mateix s’estan aus-
piciant una sèrie de tallers als instituts
de secundària de les nostres comar-
ques per a la prevenció de l’assetja-
ment homofòbic a les aules. Com a
reflexió final hem de dir que respectar
la diversitat no ha de ser una opció,
sinó part de la realitat quotidiana, ja
que així fem fora de la societat les dis-
criminacions que només ens porten a
les persones a situacions d’angoixa, pa-
timent i desigualtats.

SALUT 

Assetjament LGTBI a les aules

Lluís Vergés
PSICÒLEG

TRANSPORT SANITARI

El conseller de Salut, Toni Comín, ha apostat per
adaptar el nou model de transport sanitari a l’espe-
cificitat de cada territori però sense fer marxa enrere.
En el marc d’una interpel·lació parlamentària,
Comín va admetre que s’han produït errors i va
avançar que el departament té la hipòtesi que al-
guns dels errors que s’han donat són d’implantació
i altres de model. Tot i apostar per esperar els resul-

tats dels informes que s’han encarregat a l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) i al Servei Català de Salut, el conseller va
apostar per resoldre els problemes detectats adap-
tant el model a la realitat territorial d’una manera
“més precisa i detallada”. Precisament, arran la de-
núncia de la Plataforma Salvem les Ambulàncies,
que va presentar al Síndic de Greuges 15.000 denún-
cies per les deficiències del servei de transport sani-
tari, el delegat del Govern a l’Ebre, Xavier Pallarès,
va afirmar que “d’ambulàncies al territori n’hi ha
prou i en tot cas cal estudiar la seva reubicació”.  

Comín rebutja fer marxa enrere

HOMES I DONES, som mamífers al cap
i a la fi. L’evolució ha fet que els éssers
humans  tinguem la pell recoberta de pèl,
encara que en principi, aquest té un as-
pecte tan fi, poc pigmentat, curt i dispers
(borrissol),  que al nostre cos li confereix
un aspecte de gairebé total nuesa a ull
nu. Com a la resta de mamífers, la distri-
bució d'aquest pèl ens permet distingir
l'edat i el sexe. Tant homes com dones,
tenim un altre tipus de pèl que depèn di-
rectament del funcionament de les hor-
mones sexuals, i que fa acte de presència
a partir de la pubertat, especialment en
aixelles i regió púbica. Aquest pèl, a dife-
rència del borrissol és més dur, gruixut i
pigmentat. És important destacar que
ambdós tipus de pèl, vénen determinats
per factors personals, familiars i racials. 

ELS ANDRÒGENS (hormones sexuals

masculines) també presents en les dones,
són les responsables de convertir el  bo-
rrissol de la pell, en un pèl més llarg i pig-
mentat. La producció de pèl s'incrementa
cap a la pubertat, on l’explosió hormonal
fa que de sobte, el pèl comenci a colonit-
zar certes parts del cos; braços, cames,
pubis i aixelles en ambdós sexes, i cara,
abdomen i tòrax en els homes.

FINS AQUÍ TOT sembla normal oi? La
majoria de nosaltres recordem bé
aquesta etapa de canvis anatòmics. El
problema sorgeix quan el fol·licle pilós es
descontrola i comença a produir massa
pèl del compte. És llavors quan es co-
mença a parlar d'hirsutisme. En les
dones pot ocasionar algun problema es-
tètic, perquè el pèl comença a créixer en
zones on no li pertocaria, com és el  bi-
goti, patilles i barba, a més del pit (arèo-

les mamàries), abdomen, esquena, coll,
engonals, cuixes i àrees superior i inferior
del melic. A més hi ha certs medica-
ments, que poden accentuar aquest crei-
xement descontrolat, com els
anticonceptius orals i els corticoides (an-
tiinflamatoris). El creixement exagerat de
pèl, pot afectar a l'autoestima i provocar
un gran impacte psicològic, especialment
en les dones que el pateixen. 

ÉS NECESSARI consultar al metge per
descartar qualsevol patologia i sobretot,
per aplicar el tractament adequat. Si s'a-
rriba a la conclusió que estem davant un
hirsutisme de causa desconeguda, i que
no hi ha tractament mèdic, la medicina
estètica és una bona sortida; es poden
aplicar tints i cremes decolorants, maqui-
llatges i sistemes de depilació fotoelèc-
trica o per làser.

Pèls que creixen on no toca...

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

Cinta Bonet
BARCELONA
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Tortosa Es ven pis primer, 2
habotacions, cuina
menjador, bany, traster, a
prop Hospital Comarcal,
estació autobusos, centres
comercials i col.legis. Tel:
645888266
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. � 650756727 tota
equipada. o bé trucar al 629
768 568

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

Ofertes Repartiria tota
classe de fullets i
propaganda. � 650756727

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

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.

Contactes Desitjo relació
amb dona lliberal, amb fins
seriosos, o parella

matrimoni. Jo, noi de 50
anys. � 645668213

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

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.Explotat per l’amo, escridassat
per la dona, abandonat pel gos.
Pel·li porno / 2.Vario vario i em surt
un reproductor. La Claramunt, la
noia del rosari / 3. Predomina a la
tardor. La canalla s’hi queden en-
cantats perquè els ensenya a saltar.
S’amaga sota terra al principi de la
relació / 4. Fa tuf de vanitós i petu-
lant. Assenyalaria amb una marca
l’Òscar i algú més / 5.Material ge-
nètic de l’ADN amb informació dels
episodis de cada cromosoma. Grup
polític fet un poti-poti / 6.Va ser un
caragirat. Alliberada temporalment
del pes de la llana / 7.Ara hi és i ara
ja no, com l’instant del poeta. En
nom del terbi / 8.Cargolí en cap fe-
mení. Ep, coterrani, que vas d’in-
cògnit? / 9. Tros d’ase. Van molt bé
per esberlar troncs o per entrar a la
tasca amb talons. Fa callar el mut /
10. El consell islàmic d’estat s’hi
asseu a explicar les seves penes. Mi-
neral de què està fet quasi tota Tor-
tosa / 11. Punta de llança. Incita de
mala manera a comportar-se com
una terra rara. Símptomes de pile-
trombosi / 12. Joveneta manga, la
noia que se’l porta. Cadira de bra-
ços / 13. Si és l’ajudant o subal-
tern?: no, una roca intrusiva. Fruita
de vegades al cap, altres… en un
altre lloc.

[AMISTAT]

PASSATEMPS

[TREBALL]

VERTICALS 
1.Segons com formeu formeu tin-
dreu un dormilega. I això és la
mostra que aviat el dormilega po-
dries ser tu / 2.Va enlaire. Protube-
rància òssia a propòsit de la
fisiologia. Fronteres d’Oklahoma /
3. Medicament per posar fi a la
vida regalada del lactant. El meu
valor es mostra durant la cavalcada
/ 4. Lleves com un occidental i apa-
reixen els forats. Excreció d’aigua
quasi mereixedora de degustació /
5. Els símptomes, ara, són de rini-
tis. Causant de rovell. Per Los / 6. I
per Àngeles. Malalties que fan que
les plantes semblin xiclets. Aquí a
la gendarmerie / 7. En Pau Casals
se les prenia com provocacions,
aquestes conjuncions. Temptativa
de fer en Conan beat / 8.Asiàtic als
banys. És tan parent de la llebre
com del conill / 9. Marc desem-
marcat. Pels qui no són rojos re-
sulta un colorant força amargant.
Escassa importància / 10. Aquell
estiu que a les torres hi feia tanta
calor… No és més vell que l’anar a
peu però que el neoprè sí / 11.Tan-
caments no centralitzats però ba-
rrats sí. Com a capa és granítica /
12. Que està guillat?: no saps com
ha gaudit, demanant un gelat com
si fos xava. L’escamot ideal per
presentar batalla.

ÀRIES
Aquests dies ho teniu tot molt
enfocat en el món de la parella,
serà fàcil que estigueu bé en
aquest sentit ja que hi haurà molt
bon rotllo amb el vostre company
o companya, si es que en teniu i
si per un cas no en teniu és molt
possible que us llenceu i aneu
per dir els vostres sentiments a
qui us interessa, es preveuen
bons resultats. 

TAURE
El millor que podeu fer aquests
dies és no anar gaire de festa i
quedar-vos per casa ja que les
configuracions astrològiques que
us afecten son una mica negatives
en el camp dels amics on podeu
tenir algun desengany i de la ma-
teixa manera us podeu trobar
amb les coses que us agrada fer
per distreure-us. Aprofiteu el
temps per arreglar coses de casa.

BESSONS
No se que us passa amb els ger-
mans(es), sembla com si res del
que us puguin dir us senti bé,
només feu que posar impedi-
ments i entrebancs a tot el que
fan i, a més, us passeu el dia
queixant-vos de tot el que està
relacionat amb ells o elles. Tot
això si en teniu, és clar, si no o
heu d’enfocar amb els veïns o
gent més propera a vosaltres.

CRANC
Us sortiran moltes coses bé al
llarg d’aquests dies, projectes
que teniu s’acabaran d’engegar i,
a part d’això, estareu en plena
forma per tirar endavant coses
que sempre us havien fet mitja
por. Es com si de cop i volta us
sentíssiu forts i valents per enca-
rar-vos a la vida i necessitéssiu
demostrar-vos que sou capaços
de enfrontar-vos sols a la vida.

LLEÓ
Ara si que és el moment de gau-
dir dels amics, es necessari que
sortiu i que us ho passeu bé, dei-
xant de banda totes les coses que
us preocupen. És fàcil que us
costi apartar els maldecaps per
una estona però us convé fer-ho
simplement. Heu de divertir-vos.
Podeu rebre algun ensurt rela-
cionat amb la feina o els estudis,
serà lleu no patiu. 

VERGE
Tot i que és provable que gaudiu
d’un gran refredat, us haig de dir
que astrològicament teniu força
bons aspectes per passar aquests
dies de manera que ja podeu co-
mençar a estar contents, és pos-
sible que rebeu alguns diners de
mans d’un familiar agraït que
això sempre és bo i el millor és
que, a més, tindreu una oferta de
treball interessant. 

BALANÇA
No us puc dir que siguin massa
bons dies per a vosaltres, ja que
hi ha moltes possibilitats que es
torcin moltes coses que vulgueu
fer. Potser el que us aniria millor
és estar amb els amics i descarre-
gar-vos una mica de les respon-
sabilitats que us col·loqueu sols.
Heu de mirar de controlar més
els vostres nervis, la majoria de
les vegades us traeixen.     

ESCORPÍ
En certa forma és provable que la
majoria del temps us el passeu
buscant solucions per el vostre
pla monetari i és que voleu fer al-
guna cosa grossa i us fan falta di-
ners, ha arribat l’hora d’estalviar,
el problema és que fer això no es
massa el vostre fort i pel que sem-
bla ho intentareu però serà una
mica en va, però si ho voleu fer hi
haureu de posar més de ganes.

SAGITARI
Si hem demanéssiu com us ani-
ria fer un viatge us hauria de dir
que millor deixeu passar uns
dies, tot i que no us heu pas d’es-
pantar, els aspectes que us afec-
ten no son massa favorables en
aquest camp de totes maneres si
ho heu de fer tampoc cal que tre-
moleu senzillament aneu amb
més precaució que d’altres vega-
des i no ha de passar res. 

CAPRICORN
Aquests dies teniu una influència
una mica gran per part dels
pares, en certa forma és com si es
posessin molt amb com porteu la
vostra vida i intentessin fer-vos
canviar de idea sobre algunes
coses que vosaltres ja teniu assu-
mides que voleu fer. No diré pas
que no els feu cas però si que us
diré que els escolteu fen després
el que us sembli més convenient.

AQUARI
Son uns dies estrambòtics i cu-
riosos, on serà fàcil que l’altre
gent només facin que comentar-
vos la mort de persones conegu-
des que en principi no és pas que
siguin massa properes a vosal-
tres, senzillament sabíeu que
existien, no us ho agafeu a pit, és
millor utilitzar els altres aspectes
que teniu per poder gaudir d’uns
dies més entretinguts.

PEIXOS
Aquests dies poden ser  força
bons en el sentit que s’arreglaran
moltes coses amb tots els aspec-
tes, potser un dels millors serà el
camp de la feina on la possibilitat
de seguretat serà força important
i si no en teniu serà fàcil trobar-
ne. Us heu de moure de totes
maneres perquè les coses no
venen per elles soles hi heu de
posar de la vostra part.

HORÒSCOP
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Després de més d’un parell d’anys sense renovar la
gamma alta d’smartphones, Microsoft ens presenta
els seus nous models insígnia, els Lumia 950 i
950XL, successors del robust Lumia 1520. I es que en
un mercat dominat pràcticament per iOS i Android,
Microsoft intenta reinventar-se per fer-se espai
entre els dos gegants. És per això que, juntament
amb aquests dispositius, se’ns presenta la primera
versió de Windows 10 adaptada per smartphones.
Anem a veure algunes de les principals prestacions
d’aquesta proposta de Microsoft:
Els nous Lumia són autèntiques bèsties de gamma
alta, ja que incorporen els millors components del
mercat; Amoled 5’(950) i 5’7”(950XL) amb
2560x1440dpi, Snapdragon 810 (8 core), Adreno 430,
3Gb RAM, 32GB ampliables microSD, Wifi ac, cà-
mera de 20/5Mp triple Flash Led i vídeo 4k 30fps,
bateria 3.340mAh, port USB-C, radio FM, GPS, i
molt més. Per tant, en l’apartat hardware, són d’au-
tèntic infart. Nota: 9/10.

En quant al disseny,
podem afirmar que
els acabats plàstics
dels nous Lumia no
acaben de convèncer,
tot i no ser de mala
qualitat, són equips
gamma “premium”,
per tant, s’esperarien
millors materials i dis-
seny més luxosos. Els
pes del terminal
(950XL) està sobre els
165gr. i el seu gruix de
8’1mm., amb una ba-
teria intercanviable de
3.340mAh. Nota: 7/10.
Windows Hello (Reco-
neixement d’iris).
Mentre que la majoria

de fabricants aposten pels sensors tàctils, Microsoft
arrisca amb aquesta espectacular tecnologia de de-
tecció ocular, que a la fi no sembla ser tant efectiva
com s’esperaria, ja que uns 2-3 cops de cada 10 es
mostra imprecisa. És cert, però, que amb temps, di-
ferents configuracions i condicions de llum, pareix
millorar força. Nota: 7/10.
Càmera de 20Mp i frontal de 5Mp, simplement
espectacular, de les millors càmeres mai vistes
en un dispositiu de telefonia. Amb una apertura
f/1.9, el nostre Lumia captarà unes instantànies i
vídeos 4K d’autèntic infart. Nota: 10/10.
I per últim, no podem obviar el Windows Con-
tiuum, la idea de Microsoft es que mitjançant
una petita dock, puguem connectar el nostre
Lumia a la pantalla d’escriptori o TV i gaudir
d’un autèntic ordinador personal. A dia d’avui,
aquesta funcionalitat té encara molt per afinar, i
només és capaç d’executar aplicacions natives de
la Store de Microsoft. Nota: 6/10.

COMUNICACIÓ

PANTALLES

P mónFILMAT, NOU FESTIVAL DE CINEMA A L’EBRE
LA MOSTRA de cinema Paisatge
Actor, que el 2014 va impulsar Lo Pati –
Centre d’Art Terres de l’Ebre, es redefi-
neix aquest 2016 expandint-se i conver-
tint-se en un festival de cinema amb un
nom nou: mónFILMAT, que se celebrarà
a Amposta i diverses localitats del terri-
tori entre l’1 i el 9 de juliol. Una pro-
posta que vol portar a les Terres de

l’Ebre un panorama de cinema inèdit
que explora la temàtica del paisatge
com a eix vertebrador. El festival estarà
constituït per quatre seccions en el marc
de les quals es projectaran més de 20
films que aniran del documental a la fic-
ció, amb especial atenció als curtmetrat-
ges de nova creació i la producció amb
temàtica local. C.B.

Canal 21 Ebre va realitzar una
àmplia cobertura informativa
de l’accident d’autocar a l’AP-7
a Freginals. Tota la plantilla es
va activar per facilitar als es-
pectadors totes les dades i in-
formació que es va anar
generant al llarg de la jornada
amb equips al lloc de l’accident
i també al centre de comanda-
ment. Així mateix, aquesta tele-
visió local i comarcal va oferir
tres especials informatius el
mateix diumenge a les 17:05,
les 18:15 i les 20:30, així com re-
emissions a les 21:30, les 23:30 i
les 00:30. Tota la informació
també es va penjar ràpidament
a les webs de Canal 21
Ebre, Teveon, Cop d’Ull i Mar-
fanta.com, i al canal de  Youtube
de Canal 21 Ebre. 

Redacció
TORTOSA

TECNOLOGIA

Els nous Lumia 950 i 950XL, l’aposta de Microsoft
per Jaume Querol

Cobertura especial per Freginals
Tot l’equip es va activar per facilitar als espectadors

totes les dades i la informació que s’anava generant 
Canal 21 Ebre va fer tres especials informatius el mateix

dia de l’accident de Freginals, diumenge 20 de març
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

DE TAPES A ULLDECONA I EL PERELLÓ
Ulldecona i el Perelló són dues de les po-
blacions del territori que aquet mes d’abril
ofereixen dues interessants rutes de tapes.
En el cas de la població del Montsià, es
tracta d’una nova edició de la ruta ‘Ullde-
con va de tapes!, que tindrà lloc tots els di-
vendres del mes d’abril des de les 18.30
hores de la tarda i fins a les 22.00 hores de
la nit. Enguany hi participen un total de 12
bars de la població, que per tres euros ofe-

riran un total de 12 tapes elaborades,
acompanyades d’una beguda i de moltes
coses més. Per la seua banda, el Perelló or-
ganitza la primera Ruta de la Tapa amb
Mel, que serà el cap de setmana del 8 al 10
d’abril. En aquest cas, els establiments
participants han preparat tapes amb la mel
del Perelló com a ingredient en comú. El
preu del tiquet és de sis euros i inclou tres
tapes més dues begudes. G.M.

Ingredients

• 1 col mitjana 

• 50 grs. d’anous 

• 50 grs. de panses 

• 100 grs. de taquets de 

pernil

• Pebre roig en pols 

• 1 tomata

• Oli d’oliva

Col amb
salsa de fruits
secs i pernil

Elaboració

Talleu la col i la tomata a
trossos. En una cassola,
poseu l’oli i quan estigue
calent, hi tireu la col, els
anous*, les panses, el per-
nil i el pebre roig, li doneu
unes quantes voltes.

Tot seguit hi tireu la to-
mata i ho deixeu coure
uns segons per tal de mes-
clar els sabors. 

Afegiu l’aigua fins cobrir-
ho tot i ho deixeu coure
uns 15 minuts. Tant aviat
comence a espessir, ja ho
podeu retirar del foc.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Tallem la ceba ben petita i la posem a so-

fregir en una paella amb un rajolí d'oli d'o-

liva.

2. Tot seguit incorporem la pasta de llonga-

nissa i continuem sofregint. Anem remenant

molt bé per tal que la pasta no ens quedi tota

enganxada; ens ha de quedar "solta". Al cap

d'uns minuts afegim els bolets i acabem de

sofregir. 

3. El pas següent el faig una mica a ull i... molt

ràpid! Potser no és la manera correcta de fer-

ho, però a mi em funciona força bé. Quan ja

tenim la llonganissa ben cuita afegim les cu-

llerades de farina a poc a poc i sense parar de

remenar. Quan tenim la farina ben incorpo-

rada a la pasta afegim, també a poc a poc la

llet. No podem parar de remenar!!! 

4. Una vegada veiem que la llet ha espessit

i que queda una pasta cremosa (hem de vi-

gilar que no es cremi!) apaguem el foc i re-

tirem. Deixem refredar i reposar la pasta

fins el dia següent. 

5.  Ara és el moment de formar les croque-

tes. Jo no tinc cap motllo ni les poso en una

màniga pastissera: m'agrada que quedin

com les que feia la meva mare, que es vegi

clarament que són casolanes. Formem les

croquetes i les passem per farina, ou i pa rat-

llat. Les reservem a la nevera (durant una

hora mínim). 

6.  Fregim les croquetes en abundant oli d'o-

liva. Les deixem reposar damunt de paper

de cuina (per absorbir l'excés d'oli).

La Cuina de l’Olga.

Croquetes de
llonganissa amb

bolets

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Les croquetes són
molt versàtils.
Poden ser un segon
plat o un aperitiu,
les podem fer grans
o petites, de 
reciclatge o no... Si
volem que tinguin
un toc més festiu
podem afegir uns
bolets i ens 
quedaran de luxe. ”

“
• 200g de pasta de llon-
ganissa (de la vostra car-
nisseria de confiança)
• 1/2 ceba petita
• 20g de bolets deshi-
dratats (tallats petitets i
posats a hidratar amb
aigua)
• 4 cullerades de farina
• 250ml de llet 
• 1 ou
• Pa ratllat
• Oli d'oliva 

INGREDIENTS: 
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P
REPRODUCCIÓ D’AUS AL DELTA

EL PARC NATURAL del Delta de l’E-
bre ha iniciat la delimitació de les prin-
cipals àrees de nidificació d’ocells
marins que arriben a la primavera a
aquesta zona per reproduir-se. L’actua-
ció inclou mesures de protecció especial
per a facilitar la cria de les colònies
d’aus que s’instal·len durant l’abril i
posen els ous a finals de juliol. La deli-
mitació es mantindrà fins a principis

d’agost, quan les cries ja poden enlai-
rar-se i volar lliurement. Els treballs con-
sisteixen en el tancament i la
senyalització, amb fil, cordes i pals, dels
espais on es concentren les aus. Concre-
tament, a la Punta del Fangar, l’illa de
Buda, la Punta de la Banya i la bassa del
Garxal. Per garantir l’èxit reproductor,
cal respectar els senyals i està totalment
prohibit creuar les àrees de cria. C.B.PAGESIA

COOPERATIVA DE L’ALDEA

Les expectatives de viabilitat
de la cooperativa de l'Aldea es
compliquen després que no ha
prosperat el contracte amb el
grup cooperatiu lleidatà Actel
que es va comprometre a ad-
quirir i comercialitzar les ver-
dures i hortalisses dels socis de
l'Aldea si l'entitat superava el
conveni amb els creditors. Així
ho va avançar la presidenta de
la Cooperativa de l'Aldea,
Montse Llosa, en declaracions
Ràdio Ebre-Cadena Ser. Se-
gons Llosa, el contracte amb
Actel va arribar al setembre
amb unes condicions “inaccep-
tables i lesives”" per a l'entitat
associativa del Baix Ebre. Tot i
que Actel va acceptar fer al-
guna rectificació, les relacions
s'han refredat i es dóna el con-
tracte per perdut. El futur de la
cooperativa penja ara d'un fil
sense el conveni de comercia-
lització que havia d'atreure
nous productors i després d'un
hivern de grans pèrdues a
causa de la falta de fred. 

Retrets al Govern
Llosa va assenyalar  que l'acti-
tud va canviar amb el relleu a
la conselleria d'Agricultura,

després que sortís del Govern
Josep Maria Pelegrí. Per aquest
motiu, considera que Actel po-
dria haver perdut “contrapar-
tides” promeses pel
Departament per ajudar la Co-
operativa de l'Aldea i va la-
mentar que “ningú” els hagi
donat “una explicació clara i
contundent”. Llosa també va
carregar contra el delegat del
Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, de qui afirma
se sent “molt decebuda” per

no haver-los ajudat a resoldre
la situació.
A partir d'ara, Llosa demana la
intervenció del Govern. Man-
tenen l'esperança que a través
del partit de l'equip de govern
del municipi de l'Aldea, ERC,
es pugui trobar alguna mesura
que aturi el cop. La presidenta
de l'entitat va recordar que es
va aprovar una moció al Parla-
ment que requeria l'oferiment
d'un aval per part de la Gene-
ralitat a la cooperativa. Llosa va

demanar que s'executi. També
es plantegen vendre alguna
propietat per poder tenir més
liquiditat i poder retornar di-
ners als creditors entrampats
mentre esperen “resultats ju-
dicials”. 

L’acord amb Actel fa aigües
La presidenta de la Cooperativa diu que les

condicions eren “innaceptables i lesives” 
Montse Llosa afirma estar “molt decebuda”

amb Xavier Pallarès per la manca d’ajuda

La cooperativa de l’Aldea. // FOTO: ACN

Cinta Bonet
ALDEA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Comença la
prohibició de
fer foc al bosc
a l’Ebre

C.B.
TORTOSA

Del 15 de març al 15 d’octu-
bre, no es pot fer foc als
terrenys forestals sense au-
torització. Especialment, no
es poden cremar restes de
poda i d’aprofitaments fo-
restals, agrícoles o de jardi-
neria, ni marges pròxims a
zones forestals, sense una
autorització expressa del de-
partament d’Agricultura.
Tampoc no es poden fer focs
d’esbarjo mentre que dins
les àrees recreatives i d’a-
campada i en parcel·les de
les urbanitzacions, es podrà
fer foc quan s’utilitzin bar-
bacoes d’obra amb mata-
guspires. El cap dels Agents
Rurals a les Terres de l’Ebre,
Miquel Àngel Garcia, va ex-
plicar que la majoria d’auto-
ritzacions que es donen al
territori són per la crema de
restes agrícoles i va agrair la
col·laboració dels ajunta-
ments, que són els que aca-
ben lliurant als ciutadans les
autoritzacions d’Agricultura.
Garcia va explicar que l’ob-
jectiu final d’aquesta prohi-
bició és establir una sèrie de
mesures per prevenir els in-
cendis forestals. El cap dels
Agents Rurals a les Terres de
l’Ebre va dir que és impor-
tant respectar els dies i ho-
raris autoritzats o que el foc
es faci en un terra net i
allunyat de les zones bosco-
ses. També va explicar que
una de les causes principals
d’incendi al camp és no apa-
gar bé el foc abans de mar-
xar. D’altra banda, Garcia va
dir que l’Ebre pateix una se-
quera important aquest
2016. La pluviometria dels
darrers sis mesos està per
sota del 60% respecte el que
es considera un any normal
i el risc d’incendi és elevat.

MEDI AMBIENT



Tortosa es ven al
Born Centre Cultural de
Barcelona

El govern de l’Ametlla
de Mar es planteja 
convertir la residència 
en un hotel

La comunitat 
educativa d’Amposta es
mobilitza per la línia de
P3 al Soriano Montagut

Acord entre ens 
locals, empreses, i 
comunitat educativa
per la reactivació 
econòmica al Montsià

Casa Amella invertirà
un milió d’euros en una
planta de sucs a Batea

El Congrés aprova
tancar i desmantellar el
projecte Castor, sense
els vots del PP

El Cantaires 
incorpora el jugador
porto-riqueny Steven
Miró

La cooperativa de
l’Aldea es queda sense
l’acord amb la 
lleidatana Actel
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LOS GAMBUSINS

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