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P LABERINT INFANTIL

UNA DE LES NOVETATS de l’11è
Saló de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Ebreambient, és un laberint construït
amb peces encaixables sense cargols
ni coles, format per 40 peces de xop
d’explotació forestal ecològica i soste-
nible. El laberint, dissenyat per Joan
Antoni Blanc amb la col·laboració de la
fusteria Rupérez, anirà canviant amb

la participació del visitant. D’altra
banda, es faran tallers de fusta per al
muntatge de mobiliari ecològic-reuti-
litzable, tallers de punts de llibre, de
bosses i moneders amb materials reu-
tilitzats, d’introducció a la semiòetica
del còmic i a les tècniques d’il·lustració
o de cal·ligrafia amb canya i tinta xi-
nesa. C.B.PORTADA

Obre portes la fira de fires
La 72a Expoebre es renova i amplia el seu programa

d’activitats perquè el visitant interactuï amb la Fira
La Fira inclou nous expositors de parament de la llar i

jardineria i recupera la piraguada popular 

Del 28 d’abril a l’1 de maig més
de 180 expositors mostraran les
últimes novetats del seus sec-
tors a la 72a Expoebre, la Fira de
les Terres de l’Ebre. Una de les
novetats d’aquesta edició és
que Expoebre es presenta com
la Fira de Primavera, i inclourà
aparadors centrats en el para-
ment de la llar i la jardineria.
Un altre aspecte destacat és
l’ampliació del programa de ta-
llers i activitats paral·leles per
dotar de més atractiu la Fira i
aconseguir que el visitant hi
interactuï. El regidor de Promo-
ció Econòmica i Fires, Emili
Lehmann, va explicar que amb
aquest objectiu s’ha creat un
nou espai dinamitzador on es
realitzaran diversos actes i acti-
vitats.

El saló de l’automòbil
Lehmann també va destacar-
que en aquesta edició és conso-
lida el creixement del sector de
l’automoció després d’anys de
dificultats per la crisi econò-
mica. De fet, el regidor de Fires
va remarcar que l’exposició de
vehicles d’Expoebre és el saló
de l’automòbil de les Terres de
l’Ebre.
El saló Ebreambient també ocu-
parà de nou un espai destacat
dins Expoebre. Lehmann va ex-
plicar que es realitzaran diver-
sos tallers i demostracions a
partir dels productes que s’hi
exposaran.
La inauguració d’Expoebre és
dijous 28 d’abril a tarda mentre
que diumenge se celebrarà el
Dia de les Terres de l’Ebre, en-
guany amb la comarca del Baix
Ebre com a convidada. També
es recupera la Piraguada de la

Fira. D’altra banda, Canal 21
Ebre realitzarà dos programes
especials en directe des de l’Ex-
poebre. Serà divendres 29 a les
16 hores amb la tertúlia l’Entre-
llat, moderada per Manel
Ramon,  i a les 18:30 amb el ma-
gazín Districte 21, conduït per
la periodista Sílvia Alarcón.
Una altra de les novetats d’a-
questa 72a edició de la Fira de
les Terres de l’Ebre és que el re-
cinte firal tancarà als migdies,
de 14 hores a 16 hores, en res-
posta a la demanda dels expo-
sitors que es troben a l’interior
del pavelló firal. La mesura no
afectarà les activitats d’oci i res-
tauració de l’exterior.  

Cinta Bonet 
TORTOSA

La Fira de Primavera tindrà
més de 6.000 metres quadrats
d’exposició, amb una ampliació
del 20% de la superfície desti-
nada al sector de l'automoció.
Mantindran una rellevància re-
presentativa l'artesania, el sec-
tor turístic, i el mediambiental.
També es recupera Piraguada
dins de les activitats esportives
juntament amb la Marxa Ciutat
de Tortosa i una caminada Nor-
dic Walking. Entre els actes ofi-
cials se celebrarà la Recepció
als Expositors o la jornada soli-
dària de la Creu Roja. Com ja és

tradicional, el Campus de l’E-
bre de la URV presentarà  els
cursos d’estiu.
Lehmann va destacar “l'esforç
addicional” que s'ha fet en l'e-
dició d'Expoebre 2016 per reo-
rientar-la, redissenyar-la i
actualitzar-la cap a un concepte
de fira més actual. “Una fira,
avui dia, si es manté com una
exposició de producte i servei
té molts competidors. Hem
d'intentar anar més enllà i fer
que el consumidor gaudeixi ve-
nint a les fires, interactuant, no
només veient l'exposició”, va
apuntar el regidor. “Intentem
des de fa uns anys donar-li
aquest sentit a la fira i ve donat
per un seguit d'accions dels úl-

tims anys. Cada cop ens acos-
tem més a l'objectiu que els
consumidors confiïn en Expoe-
bre i en les fires com un punt
no només d'exposició sinó d'in-
teracció i gaudi”, va afegir. 
En aquestat línia, s’ha redissen-
yat l’espai interior del pavelló
firal de Remolins, amb sis àm-
plies illes centrals per donar
resposta a les necessitats dels
expositors i trencar amb una
estètica continuista de passa-
dissos. 
L’entrada continua sent gra-
tuïta , i s’ha bonificat en un 25%
el preu de l’expositor a tots
aquells emprenedors i empre-
ses que acrediten una activitat
inferior a tres anys.  

Un 20% més d’espai per automoció

t Una imatge de l’anterior edició d’Expoebre. / Foto: AJUNTAMENT DE TORTOSA.

C.B.
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

-Enguany, la fira multisectorial
Expoebre se celebra del 28 d’a-
bril a l’1 de maig. Què destaca-
ria d’aquesta 72a edició?
-”El que s’intenta és que siga
un lloc de trobada. Aquestes
fires multisectorials han anat
evolucionant de manera molt
diferent al llarg del temps.
N’hi ha moltes, i per tant cal
innovar i canviar. El que vol
l’expositor és que per la fira
passi molta gent, i entenem
que cal crear nous espais per-
què, més enllà de visitar els es-
tands, es puguin trobar moltes
activitats i entreteniment du-
rant tots els dies. Però em
consta que també s’ha fet un
esforç amb els emprenedors, i
que hi haurà iniciatives em-
presarials que cridaran l’aten-
ció. Són d’aquí del territori, i és
bo que la fira també pugui ser-
vir per donar-les a conèixer.” 

-Aquesta serà la seua novena
Expoebre com a alcalde. Han
estat uns anys molt difícils des
del punt de vista econòmic. Es
comença també a notar una
certa recuperació, a l’hora d’or-
ganitzar l’Expoebre?
-”La veritat és que han estat
uns anys molt difícils. Recordo
alguna edició complicada de la
fira, i també en què mantenir
l’EbreOkasió va ser molt com-
plicat, perquè realment hi
havia moltes dificultats per
part dels expositors. Crec que
això ja ha passat, i al llarg dels

últims anys ha quedat acredi-
tat que les xifres de venda de
les diferents fires també han
anat incrementant-se. Per tant,
no sé si l’Expoebre és el millor
termòmetre, perquè avui en
dia hi ha moltes empreses que
ja no veuen la necessitat d’es-
tar en una fira d’aquestes ca-
racterístiques; però sí que és
un bon indicador. Potser amb
una tendència encara molt pe-
tita i més lent del que vol-
dríem, la situació econòmica
va millorant. Fa pocs dies ho
plantejava també durant la in-
auguració del Fòrum d’Ocupa-
ció Universitària, al campus de
la URV: en relació a l’any pas-
sat, ha millorat la xifra de per-
sones que no tenen feina, tant
a Tortosa com al conjunt de les
Terres de l’Ebre. Queda mol-
tíssim per fer, però objectiva-
ment és el quart any en què la
taxa d’atur va millorant, i això
també ho hem de posar da-
munt de la taula.”

-La fira evoluciona. Com veu
l’Expoebre dels propers anys,
el seu futur més immediat?
-”Caldrà fer una reflexió sobre
el model de la fira. Crec que
cal donar-li continuïtat, i que
cal especialitzar-se més sense
perdre el caràcter multisecto-
rial, en temes com el turisme,
el medi ambient, la innovació...
Crec que aquest és el futur. I
nosaltres vam implementar un
model fa uns anys, perquè
torni a ser una fira oberta i gra-
tuïta, una fira on es pugui
interaccionar fàcilment. Quant
a les dates, potser també seria

bo canviar-les, però aquest és
un debat que jo crec que no
hem d’obrir. Sobretot, perquè
el calendari firal ja està tan
copat que els solapaments són
inevitables. Hi ha expositors
que enguany no vénen perquè
els coincideix amb la fira Ali-
mentària de Barcelona. Però és
que la mateixa setmana també
se celebra la fira Seafood de
Brussel·les. Per tant, és molt
complicat i no crec que ara
mateix sigui convenient obrir
aquest debat. A més, a nivell
de territori també seria difícil
trobar un millor encaix.”

Consulta ciutadana
-Ja tenen clara la data i la pre-
gunta per la consulta sobre el
monument franquista de la
Batalla de l’Ebre. Com serà
aquesta consulta?
-”Ja des de les primeres con-
sultes amb els portaveus, i
més enllà de la textualitat de
la pregunta, tots coincidíem.
Ha de ser una pregunta que
tingui una doble resposta. Si el
monument es retira, tots pen-
sem que no s’ha de destruir,
sinó que s’haurà de museïtzar,
ja veurem en quins termes.
Però això no es podrà concre-
tar abans de la consulta, sinó
que haurà de venir avalat per
alguns treballs tècnics. L’altra
opció seria que el monument
es mantingués, però no exac-
tament com està ara, ni que
continuï sent un monument
dedicat a la Batalla de l’Ebre.
Hi ha diferents propostes, com
que es pugui reinterpretar,
contextualitzar... Però que el

“L’Expoebre també és un
bon indicador econòmic”
Gustau Moreno
TORTOSA

MONUMENT

“Tortosa necessita 

resoldre d’una 

vegada per totes el

debat. Sabrem qui

opta per retirar-lo i

museïtzar-lo, i qui vol

mantenir-lo però 

transformar-lo”

INNOVACIÓ

”Em consta que 

enguany s’ha fet un 

esforç amb els 

emprenedors, i que hi

haurà iniciatives 

empresarials del 

territori que cridaran

molt l’atenció”

FERRAN BEL. Alcalde de Tortosa

HOSPITAL

”A llarg termini, la 

solució ha de passar per

fer un aparcament, 

perquè fer només unes

escales o un ascensor

només soluciona el 

problema a la gent de

Tortosa ciutat” 
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monument després estigui
dedicat a algun altre element
com la concòrdia, la fraterni-
tat, la pau... Per què? Per resol-
dre d’una vegada per totes el
debat. Quan des de fora de
Tortosa es diu que si es con-
serva el monument és perquè
a Tortosa són franquistes, o
són feixistes... Això és una ba-
janada.  Hi ha molta gent que
optaria per mantindre el mo-

nument, i ja li ben asseguro
que no són ni feixistes ni fran-
quistes. Per tant, amb la con-
sulta copsarem quin és el
gruix de posicionaments a la
ciutat, sobre retirar i museïtzar
el monument, o sobre mante-
nir-lo però transformar-lo.”

-És viable retirar-lo i construir
en el seu lloc una passarel·la
per a vianants, com proposa el

grup d’Esquerra?
-”El govern de CiU també vam
incorporar aquesta opció al
pla especial del nucli antic,
tant si es retirava el monu-
ment com si es mantenia. Però
el problema és que no és via-
ble, ja que la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre ja ens ha
manifestat que no autoritzarà
una passarel·la d’aquestes ca-
racterístiques. Fins i tot man-
tenint el gàlib del pont de
l’Estat, tampoc l’autoritzaria,
ja que la CHE contempla el riu
en un període de retorn de 500
anys. Tampoc ens han autorit-
zat a posar una barana de
vidre o de metacrilat d’alta
qualitat a la reforma del pont
de l’Estat, ja que diuen que en
cas d’una gran avinguda de
l’Ebre no deixaria passar l’ai-
gua. Jo els explicava que, si
algun dia el riu va per damunt
del pont, a Tortosa ja l’hem de
donar per eliminada; però tot
i així tampoc ens van autorit-
zar per posar aquest tipus de
barana. Per tant, ens van dir
que si volíem, podem presen-
tar un projecte de passarel·la,
però ja ens van avisar que el
criteri seria el mateix. Si al
final es decideix traure el mo-
nument, hem de plantejar op-
cions que siguin factibles.”

Pont de l’Estat i piscines
-Quan començaran les obres
del pont de l’Estat? 
-”Després d’adjudicar les
obres, ara se signarà l’acta de
replanteig i en poques setma-
nes podran començar. Crec
que durant el mes de maig ja
podran començar. El termini
d’execució serà de 10 mesos.
Per tant, no esperarem a pas-
sar la Festa del Renaixement.
Si podem, començarem i esta-
rem en obres durant la Festa
del Renaixement i durant les
festes de la Cinta. De fet, cap
al juliol començaran a haver-hi
les primeres restriccions al
trànsit. A més, intentarem que
no sigui necessari tallar del tot

el pont, més enllà d’alguns
dies molt puntuals. Gairebé
sempre es deixarà un carril
d’anada o tornada, tant per a
vianants com per a vehicles.
Potser per a vehicles els talls
seran més freqüents, i per tant
ens haurem d’acostumar a uti-
litzar més el pont del Mil·le-
nari. De fet, avui per avui ja
s’ha desviat una part impor-
tant del trànsit de vianants a
l’antic pont del tren.” 

-Ja tenen tancat el sistema de
finançament de les noves pis-
cines. Però des del PSC han
criticat que amb el nou pro-
jecte de zona d’aigües es perd
la piscina d’estiu...
-”El PSC critica quan tombem
les cases de davant de la cate-
dral i també ha criticat el pro-
jecte de reforma del pont de
l’Estat. En realitat, és un pro-
jecte que està consensuat
abans de les eleccions munici-
pals, menys pels socialistes,
que només van estar un minut
a la taula de negociació. Pen-
sem que és el projecte que ne-
cessita Tortosa. A més, a l’estiu
hi haurà una part de la piscina
que es podrà obrir a l’exterior
perquè té unes portes de vidre
abatibles, i comunicarà amb
una zona per prendre el sol.  A
banda, tant a la ciutat com als
pobles del municipi hi ha al-
tres piscines públiques i priva-
des per prendre el bany
durant els mesos d’estiu.”

-D’altra banda, quines aporta-
cions farà l’Ajuntament al Pla
de Mobilitat de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta?
-”Més enllà de les solucions a
mig i llarg termini, cal implan-
tar-ne també a curt termini. So-
lucions que puguin ser
operatives en poques setmanes
o pocs mesos. A la llarga, penso
que la solució ha de passar per
la construcció d’un pàrquing,
perquè només fer unes escales
o un ascensor només soluciona
el problema per a la gent que

viu a Tortosa ciutat. Però més
del 80% de la gent que accedeix
al Verge de la Cinta arriba de
fora de Tortosa. Per tant, aquesta
gent ha de deixar el cotxe en
algun lloc. En qualsevol cas, no
serà una solució a un any vista.
A banda, la construcció de l’a-
parcament també serviria per
resoldre la consolidació del
talús.  Però també esperem que
es puguin implementar altres
solucions a pocs mesos vista.”

-Estem parlant de fer aparca-
ments en altres punts de la ciu-
tat, i d’habilitar autobusos
llançadora?
-”Podria ser una de les alterna-
tives que hem plantejat a la Ge-
neralitat. Esperem a veure què
és el que ens explicaran a la
reunió de treball que han con-
vocat el 5 de maig a Barcelona,
abans de presentar el pla de
mobilitat de l’hospital.”

-Per cert, està preparat per fer
una nova campanya electoral?
Perquè suposo que li agradaria
tornar a ser candidat...
-Al marge d’això, que encara no
ho hem parlat, les campanyes
ens les toca fer totes. Tot fa pre-
veure que hi haurà noves elec-
cions, per la incapacitat dels
quatre partits espanyols d’arri-
bar a un acord. Aquesta és una
situació una mica atípica, per-
què abans d’unes eleccions
sempre hi ha un procés per ele-
gir els candidats. Caldrà veure
també com acabem concorrent
a les noves eleccions. Hi ha l’op-
ció de fer una llista potent entre
Convergència, Demòcrates, Es-
querra i Reagrupament; però
ERC creu que és millor anar per
separat. La veritat és que no
hem parlat si donarem conti-
nuïtat a les candidatures.” 

PORTADA 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

FOTO: 

Jordi Aljarilla
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PORTADA 

72 anys d’evolució gràfica 

Una mostra d’alguns dels cartells que ha tingut Expoebre al llarg de les seues 72 edicions. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA.

Fira de Tortosa ha volgut re-
llançar enguany l’Expoebre i
apropar-la més al consumi-
dor. Per aconseguir-ho, en
aquesta edició ha canviat la
imatge del cartell, tot remar-
cant que es tracta de la fira de
la primavera. L’objectiu és po-
tenciar el sector del parament
de la llar i de la jardineria. De
fet, només cal repassar els car-
tells i la imatge gràfica que
l’Expoebre ha tingut al llarg
de les 72 edicions, per com-
provar com els canvis econò-
mics i polítics, però també les
modes i les tendències socials,
han modificat l’ADN de la fira
en cada moment. Tot i que la
fira de Tortosa té orígens me-
dievals, la primera fira mo-
derna que després donarà lloc
a Expoebre és la del 1944. En
realitat, era un “Concurso-Ex-
posición y Feria Comarcal de
Ganados”, que va celebrar-se
del 2 al 10 de setembre, tot
coincidint amb les festes de la
Cinta, i no al maig. A més,
com que tenia la col·laboració
del Sindicato Comarcal de
Ganadería, al cartell hi aparei-
xia l’escut de Falange.   L’any
1965, la maquinària agrícola ja
va passar a primer terme,
però entremig van haver-hi
dues edicions extraordinàries,
les de 1953 i 1959, que segons
l’arxiver Albert Curto van ser
“autèntiques fires de mostres
de l’època”. Segons el cartell,
la fira del 1965 ja es va fer a fi-
nals d’abril i principis de
maig. Els anys 60 i 70 són una
època de cartelleria molt mo-
derna, amb dissenys d’Egea,
Salomó, Gras o Amat. El nom
”Expoebro” no apareix fins al
cartell del 1977, dissenyat per
Julio Arruga. I amb l’arribada
de la democràcia, la fira es ca-
talanitza i es converteix en
“Expoebre” a partir del 1980,
tot i que el cartell d’Isidoro
Fernández encara està escrit
en castellà. El primer cartell
íntegrament en català va ser el
del 1983, amb disseny de
Manfer, tot i que l’any abans
el cartell d’Arruga va incorpo-
rar una senyera que onejava
formant el cos d’un gall, sím-
bol de la fira. En els darrers
anys, els cartells de l’Expoebre
han estat obra del dissenya-
dor Joan Carles Prats. 

Gustau Moreno
TORTOSA
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PORTADA 

Tallers i 
activitats 
lúdiques per a
tota la família

G.M.
TORTOSA

Un dels punts forts de la 72a
edició de l’Expoebre és la
gran quantitat de tallers
oberts que enguany ha or-
ganitzat Fira de Tortosa per
fer més atractiva la visita al
pavelló de Remolins. Diven-
dres, a partir de les 11 del
matí, tindrà lloc un taller de
Pop Up, treballs amb carto-
lina i retallables, a càrrec del
Museu de l’Ebre. A la tarda,
hi haurà un taller de fusta,
muntatge de mobiliari eco-
lògic i reutilitzable, a càrrec
d’Infoyma, Guillamon&Pra-
das i Estudi Blanc. A les vuit
del vespre, serà el noment
dels tallers ‘La natura dibui-
xada’, a càrrec de l’il·lustra-
dor Toni Térmens; tallers de
punts de llibre, dibuixos de
plomes a partir de plomes
daus del territori, i tallers
d’onomatopeies, introduc-
ció a la semiòtica del còmic
i a les tècniques d’il·lustra-
ció. Dissabte al matí es re-
petirà el taller de Pop Up,
però també hi haurà un ta-
ller de cal·ligrafia amb
canya i tinta xinesa, a càrrec
de Saeta. A la tarda, hi
haurà tallers de bosses i
moneders amb materials
reutilitzats (La Segona Volta)
i també es repetirà el taller
de fusta i muntatge de mo-
biliari ecològic. També el
mateix dissabte a la tarda es
repeteixen els tallers de Toni
Térmens, sobre natura di-
buixada, punts de llibre i in-
troducció a la semiòtica del
còmic. Diumenge, 1 de
maig, també es podran fer
els diversos tallers, tant en
horari de matí com en ho-
rari de tarda. A més a més,
tots els dies de la fira, La Se-
gona Volta farà un taller cre-
atiu amb capses de cassets,
vídeos i discos compactes.
Per la seua banda, el Museu
de l’Ebre farà una presenta-
ció permanent de jocs di-
dàctics interactius. A banda,
Toni Térmens farà il·lustra-
cions in situ, mentre que el
dissenyador Ignasi Barrera
(Saeta) farà una exposició al
taller d’escriptura. L’altra
novetat interactiva serà el
Laberint Infantil, construït
amb 40 peces encaixables,
sense cargols ni coles. 

OPINIÓ

JA SÓN 72 primaveres les
que han contemplat com,
quan arriba Expoebre, arriba
un aire nou a la ciutat; un
aire de sortir al carrer, de
trobada, de festa... en defini-
tiva, un aire primaveral. Po-
dríem dir que la ciutat està
alterada, com aquella sensa-
ció que tots vivim en aques-
tes dates. Tot això és el que
volem expressar amb l’eslò-
gan d’enguany: la fira de
primavera. 

PORTEM JA uns quants
anys en què les fires multi-
sectorials –qualsevol entès
en màrqueting ja detesta la
mateixa paraula en sí- estan
patint una situació compli-
cada. D’una banda, l’avanç
de la nostra societat ha com-
portat que els hàbits de con-
sum hagin variat molt, en
quant a gustos i necessitats
des de la proliferació d’a-
quest tipus de fires a mit-
jans del segle XX. I molta
culpa d’aquest fet es deu
també en gran mesura als
nous canals de comercialit-
zació sorgits amb els pas del
temps. El més proper, l’e-
fecte del comerç online, que
ens ofereix qualsevol pro-
ducte o servei a qualsevol
hora i en qualsevol lloc,
sembla que hagi estat defi-
nitiu. 

PERÒ JA HAVÍEM viscut la
lenta pèrdua d’importància
de la ramaderia, la incessant
substitució de gran oferta de
productes amb grans es-
tands per tot tipus de serveis
amb una necessitat menor
d’espai, que en el seu mo-
ment van reflectir el que su-
posa avui aquest comerç
online: l’evolució de la so-

cietat, ja sigui per canvis tec-
nològics, culturals o polítics.
Si enfoquem el futur inten-
tant combatre aquest esce-
nari des del punt de vista
comercial, la batalla està
perduda abans de començar-
la. No obstant, aquí s’evi-
dencia una de les nostres
oportunitats, a diferència de

les fires professionals de les
grans ciutats que són mera-
ment comercials: la nostra
fira, les nostres fires, són al-
guna cosa més que una eina
de promoció econòmica del
territori. Són una activitat de
dinamització social, cultural
i turística, i explotant
aquests camps poden tenir
un futur molt més clar.

A FIRA TORTOSA, durant
els últims anys hem estat en-
focant els nostres esforços

en crear un esdeveniment
atractiu, per posar a l’abast
del visitant no sols una bona
oferta comercial, sinó també
una proposta d’oci gratuïta
durant quatre dies a la nos-
tra ciutat.

AQUESTA EVOLUCIÓ –no
m’agrada parlar de canvi de
model-  no és radical, és pro-
gressiva; va iniciar-se ara fa
cinc anys amb la tornada a la
gratuïtat i va seguir en pos-
teriors edicions amb la in-
troducció de nous sectors
independents, com l’artesa-
nia i el turisme; l’aparició
dels tallers pràctics al Saló
Ebreambient, i també conti-
nua enguany amb una
aposta decidida per un ata-
peït programa d’activitats
d’esbarjo: música, màgia,
contacontes, fotografia, cas-
tellers, piraguada...

ES TRACTA d’anar mes enllà
del tradicional concepte de
fira com a lloc per tal d’esta-
blir relacions comercials, i
convertir-la en un esdeveni-
ment on els visitants puguin
passar una agradable jor-
nada lúdica, tot tenint un ex-
tens aparador de l’oferta
comercial de les Terres de
l’Ebre. Creiem fermament
que és l’objectiu a perseguir,
que ens aportarà un element
diferenciador, i que proba-
blement no serà immediat,
però que captarà tota la nos-
tra atenció i esforços per
aconseguir-ho. 

DES DE FIRA Tortosa us ani-
mem a participar del nostre
programa d’activitat alhora
que us volem desitjar una
bona fira de primavera. 

EMILI LEHMANN
REGIDOR I 
PRESIDENT DE 
FIRA DE TORTOSA

La fira de la primavera

Volem convertir
l’Expoebre en un
lloc on els 
visitants puguin
passar una 
agradable 
jornada lúdica,
tot tenint un 
extens aparador
de l’oferta 
comercial de les 
Terres de l’Ebre”

“
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ELS ÚLTIMS MESOS han ser-
vit per situar cadascú en el seu
lloc de cara a les cada dia més
inevitables eleccions estatals
del proper 26 de juny. També en
matèries sensibles per a Cata-
lunya i les nostres terres com el
riu Ebre. El 7 de gener, el go-
vern del Partit Popular, ja en
funcions, va aprovar el Pla Hi-
drològic de Conca, sense aten-
dre cap de les propostes
presentades per Generalitat,
ajuntaments i Plataforma en
Defensa de l’Ebre, especial-
ment en allò que fa referència
al cabal mínim, absolutament
insuficient en la proposta ava-
lada per l’executiu central i que
suposa una agressió sense
pal·liatius per als interessos
econòmics i mediambientals
del tram final del riu, especial-
ment al Delta.

EL PASSAT 5 D’ABRIL, els
grups al Congrés de Democrà-
cia i Llibertat i Esquerra van
promoure una Proposició No
de Llei per tombar la proposta
de cabal amb què el govern del

PP havia aprovat el Pla Hidro-
lògic i tornaven a posar damunt
la taula el règim de cabals ava-
lat per la Comissió per la Sos-
tenibilitat de les Terres de
l’Ebre, és a dir, amb tots els ar-
guments científics exigibles.
Aquesta era una oportunitat
magnífica per garantir, d’una
vegada per totes, la supervi-
vència de l’Ebre i el seu delta. I
la nova composició del Con-
grés, resultant de les eleccions
del 20 de desembre, feia pre-
veure el suport majoritari a
aquesta iniciativa parlamentà-
ria presentada per DiL i ERC.
Era l’oportunitat també perquè
totes aquelles formacions que
havien donat suport a la ma-
teixa proposta en ajuntaments,
consells comarcals, diputacions
i que, a més, s’hi havien mani-
festat públicament, podien fi-
nalment guanyar la partida. 

DONCS BÉ, quant tot estava
ben encarat per salvar definiti-
vament l’Ebre, llavors van arri-
bar els socialistes i van liquidar
les il·lusions de la ciutadania

de l’Ebre, pendent com estava
de la votació al Congrés. In-
comprensiblement, els 90 dipu-
tats del PSOE –inclosos els
socialistes catalans- van abste-
nir-se en la votació i van evitar
que prosperés, gràcies als vots
contraris de PP i C’s. En el mo-
ment de la veritat, quan s’està
discutint sobre el futur del
delta de l’Ebre i es tenia tan a
l’abast el suport legal per evitar
la mort de l’Ebre, els socialistes
van decidir mirar cap a un altre
costat. El greu del cas és que els
quatre diputats de la federació
aragonesa del PSOE van tren-
car la disciplina de vot i van
votar contra la proposició no de
llei. Els socialistes catalans, en
canvi, van optar per girar l’es-
quena als interessos dels
ebrencs i van mantenir la disci-
plina imposada pel PSOE. Tota
una declaració d’intencions. 

INCOMPRENSIBLEMENT, la
dirigent socialista Carme Cha-
cón, en campanya permanent,
es planta a Tortosa fa quatre
dies i té l’atreviment de justifi-

car el seu vot perquè DiL i ERC
no van acceptar la seva es-
mena, on en cap moment es
parlava de tocar el cabal ecolò-
gic de l’Ebre. I, a sobre, diu que
si algun dia governen es com-
promet a revisar el Pla de
Conca. Més cinisme impossi-
ble.

EL PLA HIDROLÒGIC, per
tant, no s’ha tocat, gràcies a PP,
C’s i PSC-PSOE. Entretant, els
qui estem al costat de l’Ebre no
defallim. I el Govern de Cata-
lunya, el primer. En la trobada
de fa uns dies entre el presi-
dent Puigdemont i el president
en funcions Rajoy, el català li va
presentar un llistat amb 46 re-
clamacions, totes imprescindi-
bles. Una d’aquestes és la
necessitat d’un cabal ecològic
al riu Ebre que garanteixi el
futur dels seus habitants. 

EM SEMBLA que, en matèria
de defensa de l’Ebre, queda
clar el paper de cadascú en
aquestes alçades. 

DIU ALEXANDER Slidell en
el seu llibre "A Year in
Spain" (1830) que Amposta
era un poble de carrers sense
animació, sense ambient.
L'autor havia arribat al poble
amb la diligència, després de
creuar el riu en barca, i havia
de fer nit a la posada. Igual
que alguns encara parlen de
"més enllà de l'Ebre", Slidell
assumia que en creuar l'Ebre
havia arribat al regne de Va-
lència, i que els ampostins
eren, per tant, valencians. En
el seu passeig pels carrers
del poble així els identifica.
Pescadors i pagesos arriben a
casa després de tota la jor-
nada fora i romanen asseguts
a la porta de casa o bé s'a-
grupen a les cantonades ob-
servant els viatgers al seu
pas, fixant-se impressionats
en les seves vestimentes.
L'autor també s'impressiona
amb les robes. No havia vist

mai, explica, la vestimenta
dels pagesos valencians.

AQUESTA VESTIMENTA de
ben segur que l'hauria tornat
a veure si hagués arribat a
l'Amposta de principis del
segle XX. I també s'hauria
trobat uns paratges sem-
blants i una població emi-
nentment pagesa i
pescadora. Aquella població
que vivia en unes condicions
molt dures per poder tirar
endavant, és la que recordem
cada any quan celebrem la
Festa del Mercat a la Plaça. Si
bé és una festa també de ta-
berna i xalera amb l'excusa
de vestir-se de pagès o pa-
gesa; si bé són dies per recu-
perar fotografies antigues i
intentar identificar-hi llocs
del poble i avantpassats,
també és una festa en què
d'alguna manera els home-
natgem i els recordem a ells,

i a com van fer créixer aquell
poble apagat del segle XIX i
el van deixar a les següents
generacions per fer que es-
devingués la ciutat que avui
dia coneixem.

PARLANT de fotografies. Si
una hagués de ser la més
destacada aquest any a la
Festa, seria la d'un grup de
músics amb els seus instru-
ments i faristols, formant
rotllana, i envoltats de nom-
brós públic, a la plaça de la
Vila. S'aprecien tubes, bom-
bardins, un saxofon, clari-
nets, un requint, un flautí,
trompetes, plats, un
trombó... Al mig, dos joves i
el mestre i director. Als vol-
tants, fent rotllana, i tots mi-
rant a la càmera, nombrós
públic de diferents edats
acompanyant la formació. Al
fons, on hi ha l'Ajuntament
actual, un grup de gent asse-

guda a l'ombra d'un toldo no
paren gaire atenció d'allò
que passa uns metres més
enllà. En canvi, al cantó de la
casa Miralles, mirades curio-
ses a la gentada pendent de
la fotografia. Tots han quedat
immortalitzats a la imatge.
Un imatge que presideix el
local social de La Lira Am-
postina. Era el primer con-
cert de la banda de música
de la Societat, el 1917, fun-
dada un any abans per Fran-
cesc Roig i Treig, i fent
música ja des del 1915 grà-
cies a un grup de músics que
volien amenitzar les festes
de la població. Imatge que
vam rememorar amb una fo-
tografia en el mateix lloc, el
passat mes de febrer.

PER AQUELLS músics, per
La Lira, pels Cent anys d'a-
rrels musicals, aquesta Festa
serà especial. 

O
OPINIÓ

NEGUIT PER LA NOVA TEMPORADA TAURINA
LA CARA del delegat de la Genera-
litat a les Terres de l’Ebre, Xavier Palla-
rès, traspuava neguit el 19 d’abril
passat, després de saber-se l’incident
que es va produir entre taurins i ani-
malistes durant el primer bou embolat
de la temporada, a Aldover. El delegat
va demanar “serenitat” als aficionats
taurins i també als col·lectius contraris
als correbous, que van a les festes per

enregistrar-hi imatges i vetllar perquè
no es maltractin els animals. Així, Pa-
llarès va dir a les comissions i als ajun-
taments de l’Ebre que, si es fan les
coses bé, no han de tenir por que els
animalistes vagin amb càmeres a les
places. I als animalistes, els va dema-
nar respecte per la gent que estima la
festa dels bous. 
De la mateixa manera, Pallarès creu

que no cal enviar més Mossos d’Es-
quadra per evitar aquestes situacions.
De fet, al final de la temporada pas-
sada es va reforçar el protocol per evi-
tar boicots a la festa, o bé possibles
incidents entre partidaris i detractors
dels correbous. Només cal veure les
imatges del vídeo enregistrat pels ani-
malistes a Aldover per constatar que
l’actuació de tothom era millorable. 

MERITXELL ROIGÉ
PRIMERA TINENT
D’ALCALDE A 
L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA I
DIPUTADA AL 
PARLAMENT

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Qui realment està defensant l’Ebre

Fa 100 anys...
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EL 7 DE MAIG se cele-
brarà la primera assemblea
oberta de Movem Tortosa.
Gairebé un any després de
les eleccions municipals, la
formació ecosocialista farà
una assemblea “transpa-
rent” per retre comptes da-

vant de la ciutadania i re-
passar l’activitat municipal.
El portaveu de Movem,
Jordi Jordan, recorda que
era un dels seus compromi-
sos electorals. L’assemblea
serà a les 18.30 hores al cen-
tre cívic de Ferreries.

OPINIÓ 

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

CARTES AL DIRECTOR
cartes@uncopdull.com

Una consulta per girar 
el full de la història

L’Ebre necessita un
nou accelerador lineal

El passiu ambiental 
que Ercros deixarà a Flix

EDITORIALS

ra que ja sabem la
data i la pregunta de
la consulta sobre el

monument franquista de Tor-
tosa, només podem esperar
que els partits que han donat
suport a la convocatòria facin
una campanya activa i
decidida en favor de la
participació de la ciuta-
dania. També la CUP i
el PP, els dos únics
grups que no han con-
sensuat la pregunta
amb l’alcalde Ferran
Bel, haurien de deixar
clara quina és la seua
posició davant de la
consulta, que finalment
es farà el proper dis-
sabte, 28 de maig. La consulta
ha de ser un èxit de participa-
ció, perquè el tema és prou
important però també perquè
Tortosa tindrà bona part del
país pendent dels resultats.

EL MONÒLIT que el mateix
dictador va inaugurar el juny
del 1966 és, segons el catàleg
del Memorial Democràtic, el
monument franquista més
gran dels que s’han conservat
a Catalunya. En altres llocs,
des de la recuperació de la de-
mocràcia, els monuments d’e-
xaltació de la dictadura han

acabat retirant-se per decisió
dels respectius governs muni-
cipals. Però a Tortosa serà ne-
cessària la celebració d’una
consulta ciutadana per avalar
la retirada i museïtzació del
monument, o bé el seu mante-

niment, reinterpretació i con-
textualització. Seria massa
llarg analitzar aquí què ha
passat durant dècades a Tor-
tosa, perquè s’haja arribat a
aquest punt. Al desembre del
2008, el ple de Tortosa es va
quedar a només tres vots d’a-
provar la retirada del monu-
ment. Però el debat ciutadà
sobre el monòlit va més enllà
de la divisió entre franquistes
i antifeixistes, o entre dretes i
esquerres, o entre catalanistes
i no catalanistes. És cert que
no és franquista tothom que
ha defensat el monument;

però la nostra opinió és que la
Tortosa del 2016 no es pot per-
metre durant més temps tenir
al mig de la ciutat, al mig de
l’Ebre, un vestigi tan evident
de la propaganda de la dicta-
dura. Un monument aixecat

sobre la pilastra de
l’antic pont de la
Cinta per recordar
els morts de la Bata-
lla de l’Ebre -només
els del bàndol guan-
yador, perquè la re-
conciliació i la
reparació de les vícti-
mes no havia arribat-
i també per home-
natjar el Caudillo “de
los 25 Años de Paz”.  

TORTOSA necessita girar el
full de la història i superar
aquesta llarga infàmia, fruit
també de la por dels primers
anys de la democràcia i de la
desmemòria que es va
instal·lar a tot el país durant la
Transició. Pensem que la mi-
llor opció de les dues que es
plantegen a la consulta és la
retirada i la museïtzació del
monument. Afortunadament,
els tortosins i les tortosines
poden arrencar a partir del 28
de maig  l’estaca que l’Ebre ha
tingut enclavada 50 anys.

El PASSIU ambiental que
l’activitat d’Ercros deixarà a
Flix podria ser de més de 500
milions d’euros, segons la
tesi de la doctora Marta Pu-
jadas. Segons la científica,
les administracions conti-
nuen actuant amb una certa
tolerància amb Ercros, que
ja ha confirmat que tancarà

la seua planta de clor a Flix,
i que en canvi farà una in-
versió a l’Aragó. Segons Pu-
jadas, Ercros també acabarà
tancant la línia de fosfats de
la fàbrica de Flix. Per això és
important que el Govern re-
clami a Ercros, abans de
marxar, una declaració de
sòls contaminats.

Francesca
Aliern
ESCRIPTORA

EL MUR

La consulta ha de ser un
èxit. El tema és prou 
important i Tortosa 

tindrà el país pendent

SERÀ NOTÍCIA

A

L’escriptora de Xerta ha
tornat a ser la més ve-
nuda a les Terres de l’E-

bre, amb motiu de la diada de
Sant Jordi. Aquesta vegada, la
seua darrera novel·la, “El Cafè
de París”, s’ha situat de nou al
capdamunt dels rànquings.

Anna 
Algueró
REGIDORA DE

SERVEIS SOCIALS

DE TORTOSA

L’Ajuntament de Tor-
tosa ha implantat re-
centment el programa

Tiquet Fresc, per ajudar les famí-
lies més necessitades. A més,
Tortosa s’ha incorporat al pro-
grama europeu Intercultural Ci-
ties, per gestionar la diversitat.

Ana Pastor
MINISTRA 

DE FOMENT

La ministra de Foment,
tot i estar en funcions, va
visitar Tarragona i va fer

declaracions en clau preelectoral.
Va anunciar que el Corredor Me-
diterrani entrarà en funcionament
el 2017, i que la decisió sobre l’N-
340 es prendria en setmanes.

Adam
Tomàs
ALCALDE
D’AMPOSTA

El govern d’Amposta
vol catalogar la seua an-
tiga façana fluvial per

evitar l’enderrocament dels im-
mobles. L’actuació formarà part
del projecte per recuperar el barri
de la Vila des del punt de vista
urbanístic, social i econòmic.

Raúl 
Clemente
SOCORRISTA

Els socorristes ebrencs
Raúl Clemente, de Ro-
quetes, i Ferran Gis-

bert, de Sant Jaume d’Enveja,
formen part de l’equip de volun-
taris que han viatjat a l’illa grega
de Lesbos per ajudar els refugiats
sirians que arriben a Europa.

LA LLIGA contra el Càncer
de les Terres de l’Ebre ha fet
una crida a la unit de la
classe política del territori,
per aconseguir la renovació
de l’accelerador lineal de la
unitat de radioteràpia de l’-
Hospital de la Santa Creu de
Jesús-Tortosa. Durant els
seus gairebé vuit anys d’ac-
tivitat, la unitat de radioterà-
pia ha atès un total de 2.380
persones, i ha estalviat un
total de 83.000 desplaça-
ments a l’hospital de Reus.
Però ara hi ha alguns tipus
de càncers que ja no poden
ser tractats a la unitat de ra-
dioteràpia de Jesús, ja que
l’accelerador lineal ha que-

dat obsolet per fer alguns
tractaments molt específics.
Des de la Lliga contra el
Càncer eviten fer qualsevol
tipus d’alarmisme sobre
aquesta situació i, en canvi,
veuen la part bona de la no-
tícia, ja que això vol dir que
la ciència ha avançat a l’hora
de combatre la malaltia. De
fet, el normal és canviar
aquestes màquines cada 10
anys.

PER TANT,  la Lliga té raó
de començar a demanar un
nou accelerador lineal per a
les Terres de l’Ebre. El tema
ha de començar a figurar en
l’agenda dels partits polítics.
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Un nou partit per guanyar Catalunya
AQUEST MES d’abril Ini-
ciativa per Catalunya Verds
celebràvem l’onzena As-
semblea Nacional amb més
de 700 delegats i convidats
d’arreu del país; una assem-
blea amb participació d’a-
grupacions d’arreu de
Catalunya, amb una forta
presència de la gent de les
Terres de l’Ebre on hem as-
solit 28 regidories i tres al-
caldies en les darreres
municipals.

MÉS ENLLÀ de l’embran-
zida i de l’energia que es va
sentir en aquesta assem-
blea, on vam iniciar una
nova etapa amb Ernest Ur-
tasun, Marta Ribas i David
Cid com els màxims diri-
gents del partit, la nostra
trobada va servir per fixar el
nostre posicionament polític
respecte els temps actuals.
Així, ens refermem amb dos
idees bàsiques per als ac-
tuals reptes que té el país: la
defensa del referèndum i la
necessitat urgent de crear
un nou subjecte polític d’es-
querres i catalanista per
canviar de polítiques a Ca-
talunya.

ÉS EVIDENT, en relació a la
complexa situació que viu

Catalunya com a poble, que
l’única possible i –tot i que
difícil- solució és la convo-
catòria d’un referèndum
com han fet la resta de paï-
sos del món que es troben
en una situació similar. No
ens val ni el discurs de fer
veure que no passa res i que
no és necessari cap referèn-
dum com diuen PP, Ciuda-
danos i PSOE, ni tampoc un
discurs fictici de tirar enda-
vant i de manera unilateral
la independència, com
diuen CDC, ERC i CUP,
sense reconeixement inter-
nacional ni amb una majoria
àmplia al conjunt de Cata-
lunya, que sí ho està pel re-
ferèndum. De fet, cada
vegada són més els actors i
les veus que han tornat a
defensar aquesta proposta
com l‘única possible per
desencallar aquesta situa-
ció, tot i que ho negaven fa
uns mesos. Els independen-
tistes i federalistes d’ICV
coincidim i treballarem per
internacionalitzar la de-
fensa del referèndum, ja
que és la via més intel·ligent
i plausible al nostre enten-
dre.

D'ALTRA BANDA, més
enllà d’aquest fet, la situa-

ció de precarietat de la
classe treballadora, la conti-
nuada retallada de drets bà-
sics com la sanitat,
l’educació o les pensions; la
corrupció instal·lada en els
partits més grans o el frau
fiscal de les grans empreses
i multimilionaris, com s’ha
demostrat amb els docu-
ments de Panamà, eviden-
cien altre cop que cal una
esquerra amb voluntat de
governar aquí i arreu d’Eu-
ropa, capaç de plantar cara
a aquestes lògiques que ens
diuen que no hi ha res a fer
i que volen que ens resig-
nem. Mai en un continent i
món tan ric havia hi hagut
tanta desigualtat.

PER AIXÒ des d’ICV pen-
sem que cal la creació d’a-
quest nou subjecte polític
que sigui capaç d’aglutinar
totes les forces d’esquerres,
les noves i les que fa temps
que lluitem, menudes i
grans així com els diferents
moviments socials i ciuta-
dans per plantar cara i ofe-
rir una alternativa al nostre
país. La presència d’Ada
Colau, de Pablo Iglesias, de
Mònica Oltra o d’Alberto
Garzón en la nostra Assem-
blea escenifica aquesta vo-

luntat de treballar plegats i
guanyar un futur millor. Les
eleccions del 20 de desem-
bre ens van convertir en la
primera força a Catalunya i
Tortosa, ara cal fer un pas
més i treballar per organit-
zar i construir un espai nou
d’esperança des de la coo-
peració i la diversitat. Junts
i juntes ho hem de fer i ho
farem per la gent i pel futur
del nostre país. 

JORDI JORDAN
COORDINADOR 
D’ICV-ENTESA A LES
TERRES DE L’EBRE

DEURES – els xiquets en
tenen massa, o massa pocs? Hi
ha molts d’estudis i compara-
cions de resultats acadèmics
entre països on es fan més o
menys deures, que indiquen
que l’eficàcia o necessitat
d’una gran quantitat de deu-
res no està gaire demostrada.
Més aviat el contrari. Entitats
com l’OCDE i l’OMS qüestio-
nen seriosament aquest sis-
tema que tenim, el sistema
actual que creu que com més
deures, millor. 

HAVENT DIT això, jo no he
fet els meus deures i no pre-
tenc donar una opinió cientí-
fica basada en aquestes
estadístiques o arguments
dels experts, sinó una opinió
basada en les meves impres-
sions personals i subjectives,
com a alumne, professor, i ara
pare. Alguns dels arguments a
favor dels deures que he sen-
tit són: que cal practicar/refor-
çar allò que han après a
l’escola; que ajuden a crear
connexions entre els pares i

l’aprenentatge dels petits; i
que cal crear una cultura de
l’esforç entre els xiquets. Però,
personalment, trobo que xi-
quets en edat d’escola primà-
ria, fent 5 o 6 hores diàries a
l’escola, 5 dies a la setmana, ja
tenen prou temps per a apren-
dre i practicar i consolidar tot
allò que necessiten dins de
l’escola, i que ja fan prou es-
forç. Els aniria millor tenir
una bona estona per a jugar,
llegir, o simplement avorrir-se
quan arriben a casa. Quan a
més a més alguns xiquets van
a una activitat extraescolar,
què han de fer desprès? Fer
deures fins les 8 o les 9 de la
nit? 

ALGUNES de les tasques que
reben els xiquets són diverti-
des i, amb prou temps (no
“d’avui per a demà”), poden
ser entretingudes, animadores
i productives de fer en família;
però en la meva experiència,
la majoria de deures encara
són una còpia del que ja fan a
classe - per exemple, fer una

pàgina més d’exercicis del lli-
bre tal. Els xiquets estan tan
cansats, i el temps lliure que
els queda és tan poc, que més
que crear bona entesa pares-
xiquets-escola els deures sim-
plement generen nervis i
estrès. Per més inri, sovint
tenen deures per a fer durant
el cap de setmana, quan nor-
malment és el moment que la
majoria de pares tenen temps
lliure i ganes de fer alguna
cosa de lleure amb els fills.
Passar el dissabte al matí a la
taula d’estudi, no crec que
sigui necessari ni millor que
agafar la bici, anar a la biblio-
teca, acompanyar als pares al
mercat, o simplement avorrir-
se al sofà.

TAMBÉ està el problema de
les desigualtats que el fet de
passar l’aprenentatge de l’es-
cola a casa pot generar. No és
el mateix fer els deures amb
pares que estan a casa a les
17.00 hores de la tarda, amb
coneixements d’informàtica o
gramàtica, que fer-los tot sols. 

Per sort, ja hi ha escoles que
posen en pràctica una mena
d’educació diferent, i que in-
tenten racionalitzar la quanti-
tat de deures i, sobretot,
triar-los tranquils i divertits,
com és el cas de l’Escola Con-
sol Ferré d’Amposta. Però
costa canviar costums de tota
una vida, i crec que cal que to-
thom, els pares i els profes-
sors, hauríem de fer una
reflexió seriosa sobre aquest
tema. Com a mena de resum,
pregunteu a un jove de 13 o 14
anys si encara està motivat per
estudiar. Pregunteu-los si
estan motivats, o si simple-
ment tenen temps, per a aga-
far un llibre en el seu temps
lliure, o crear un projecte digi-
tal per ells mateixos a casa. O
si els hem cremat de jóvens.

ANIMARIA els mestres i pro-
fessors de tallar els deures per
la meitat (com a mínim) tant a
primària com a secundària, i
observar quins canvis hi ha,
tant en resultats com en ganes
i el benestar dels xiquets. 

Retallem els deures?

BRIAN CUTTS
PROFESSOR 
D’ANGLÈS I PARE

Des d’ICV 
pensem que cal la
creació d’aquest
nou subjecte 
polític que sigui
capaç d’aglutinar
totes les forces
d’esquerres, les
noves i les que fa
temps que lluitem, 
menudes i grans”

“
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OPINIÓ 

TOT I QUE PENSÀVEM que,
després de llargues reivindica-
cions, Tortosa tornaria a tenir
piscines, després de set estius
sense tenir-ne, veiem que això
no serà així. Hem pogut accedir
finalment a l’estudi previ del
complex esportiu, i hem pogut
veure que no inclou piscina
d’estiu, amb el que Tortosa con-
tinuarà sense una piscina recre-
ativa que permeti el bany i el
gaudi dels tortosins i tortosines
a l’estiu. Un nou engany!

FENT UNA MICA d’història
voldria recordar que, tot just
abans de començar la cam-
panya de les eleccions munici-
pals del 2011, l’alcalde Bel, en el
que ha estat la més gran presa
de pèl a la que hem assistit en
l’últim mig quart de segle a Tor-
tosa, va fer veure que iniciava
les obres de construcció de les
piscines a l’estadi municipal.
D’això ja fa gairebé cinc anys i,
fins ara, tot ha estat un cúmul
de despropòsits i de falses pro-
meses, als quals se li va sumar
una polèmica resolució del con-
tracte amb una empresa que va
incomplir la seva part, que va
deixar sense fer l’aparcament
del Rastre però sí que va endur-
se el benefici de dos anys de
gestió de l’explotació de la zona
blava i la seva ampliació.

DESPROPÒSITS perquè va ser
al passat ple del 7 de març quan
es va portar a aprovació una
plurianualitat per a la construc-
ció de les piscines per al 2016,
2017 i 2018, així com una modi-
ficació pressupostària on hi
consta una partida per a l’any

2016 de 607.780,00 € per al com-
plex de les piscines. I tot això
després de que el 30 de novem-
bre passat s’aprovés el pressu-
post de l’Ajuntament per al
2016 i en què no hi consta cap
partida ni menció per a les pis-
cines, amb excepció de la refe-
rència a la memòria de
l’alcalde.

I FALSES PROMESES perquè
en plena campanya electoral
CiU va presentar un projecte de
piscines, fet a l’Ajuntament, en
què els socialistes vam conside-
rar una utilització partidista
dels recursos municipals, en
presentar un projecte a les as-
sociacions esportives de la ciu-
tat i no als grups polítics, alguns
dels quals (ERC, PP PxC) van
donar suport sense fissures i,
suposadament van consensuar,
evidenciant el xec en blanc al
govern. 

EN DEFINITIVA, un llarg camí
en el que s’ha passat d’un pro-
jecte inicial de 22 milions i fi-
nalment 17 milions d’euros
amb la fórmula de concessió
administrativa, amb aporta-
cions anuals de 1,2 milions du-
rant 25 anys, a un projecte de
5,5 milions d’euros amb endeu-
tament. 

EN CANVI, el grup municipal
del PSC, un any abans de la re-
solució del contracte, a l’agost
de 2013, va posar a disposició
del govern un projecte de pisci-
nes realista i adaptat a les ne-
cessitats reals dels ciutadans
que, a diferència del projecte
pressupostat en 22 milions

d’euros, valoràvem en 3 milions
d’euros. Així mateix vam fer
una oferta de consens per tre-
ballar conjuntament en el pro-
jecte i vam oferir una proposta
de gestió pública però a través
d’una concessió administrativa
que suposés un cost zero per a
les arques municipals. Però
se’ns va dir que això no podia
ser i, en canvi, és una fórmula
habitual utilitzada per les ad-
ministracions, tal i com es dóna
en els casos dels aparcaments
de la plaça d’Alfons XII, del Ca-
rrilet o del carrer Montcada, i
ningú no dubta que són equi-
paments públics.

A BANDA d’aquests temes de
gestió i pressupostaris, els so-
cialistes denunciem que,  con-
sultada la documentació
tècnica, el nou projecte de pis-
cines no contempla cap piscina
descoberta, en canvi sí que hi
ha una piscina gran i una petita
coberta; una zona d’espà; qua-
tre pistes de pàdel, i tota una
sèrie de sales d’activitat física i
fitness a la planta primera. Això
s’aproxima més al gran projecte
promès per Bel el 2011, però
s’allunya de la realitat dels tor-
tosins i tortosines, que nova-
ment s’hauran de desplaçar a
l’estiu per gaudir d’un piscina
descoberta i d’una zona d’es-
barjo a l’aire lliure. Això sí, tin-
drem quatre pistes de pàdel,
quan Tortosa sí que disposa
d’oferta per a la pràctica d’a-
quest esport, però no de piscina
descoberta. Suposadament
aquestes pistes de pàdel s’ha-
vien de fer al velòdrom que ara
continua sense estar preparat

per acollir proves i competi-
cions oficials. Recordem que,
ara fa 10 anys, el govern pro-
gressista de Joan Sabaté va pre-
sentar un projecte de piscines
que no es va poder desenvolu-
par per les pressions sobre el
velòdrom. I ara què tenim: res,
ni piscines ni velòdrom en con-
dicions.

RESULTEN ridícules les decla-
racions del govern al respecte
d’aquest tema, quan diuen que
els pobles ja ofereixen el servei
de piscina d’estiu, o que hi ha
un solàrium connectat amb la
piscina coberta, amb què et
banyes a cobert i t’asseques al
sol. Davant d’aquesta situació
des del PSC volem manifestar
novament que aquest no és el
model de complex esportiu i de
piscines que els tortosins i tor-
tosines necessiten, volen i es
mereixen. Ens trobem nova-
ment davant d’una altra impo-
sició del govern de Bel, amb el
suport dels Republicans de
Tortosa, i ara també de Movem
Tortosa i sense pensar en els
tortosins i tortosines. Dubtem
molt d’aquest nou projecte, i
de la seva temporalització, ja
que mentre l’alcalde diu que
les obres començaran a finals
de 2016, la regidora d’urba-
nisme ho posa en qüestió; i del
seu cost i forma de finança-
ment i ja veurem quan podem
gaudir finalment d’unes pisci-
nes que no són les que Tortosa
es mereix i, per tant, creiem
que el projecte s’ha de replan-
tejar des del principi, encabint-
hi una piscina i zona d’esbarjo
descoberta. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU 
DEL PSC DE TORTOSA

El nou engany de les piscines

EL MONUMENT franquista de
Tortosa no pot continuar al mig
del riu ni un dia més, ni com està
ni "tunejat". És d'importància
cabdal per a la imatge exterior de
la ciutat. Estic segur que molta
gent que vota a partits conserva-
dors en altres països d’Europa es-
taria d’acord amb el que diré.
Estem a la Unió Europea, amb
tots els seus defectes; però encara
molts de fora, pregunteu per
Ucraïna, ens veuen com a refe-
rent en drets humans i democrà-
cia. Estem a l'Europa que recorda
i s'avergonyeix de les víctimes de
l'Holocaust, a l'Europa que cada
23 d'agost recorda les víctimes
dels règims totalitaris.

TÉ CABUDA en un espai públic
d'aquesta Europa un monument
d'exaltació d'un règim que, se-

gons dades de l'historiador Ed-
ward Malefakis, de la universitat
de Colùmbia a Nova York, en
temps de pau (1939-1941) va exe-
cutar a 10.000 vegades més per-
sones que el total de persones
que va executar Mussolini de
1922 a 1940? Un règim que, se-
gons el mateix autor, tenia l'any
1940 fins a 10 vegades més perso-
nes tancades a les presons que
els que hi havia a l'Alemanya
nazi en aquell moment? Té ca-
buda, ara que volem promoure el
turisme jueu, un monument d'e-
xaltació d'un règim que sabia de
la solució final dels nazis i no va
fer res per evitar-ho? (Veure arti-
cles "La lista de Franco para el
Holocausto", El País 20 de juny de
2010 i "Franco y el exterminio
nazi", La Vanguardia, 21 de se-
tembre de 2012).

FA UNA MICA de vergonya, no?
No patiu, hi ha solució, a Europa els
monuments que exalten aquesta
mena de règims es museïtzen.
Mireu, per exemple, el Museu Gru-
tas a Lituània, ple de monuments
soviètics, representants d'un règim
que tothom tenia clar que feia ver-
gonya tenir-los al mig de les ciutats.
Aprofitem que no hi ha cap museu
encara que expliqui què va ser re-
alment el franquisme per passar al
davant de tothom. Qui vulgui veure
què va ser el franquisme, mentres-
tant, només pot anar a Casa Pepe de
Despeñaperros. 

TAMPOC SERVEIX "tunejar-lo",
traient una placa i canviant un par-
dal per un altre. Aquesta mena d'o-
peracions simbòliques només són
creïbles quan hi ha una història
exemplar al darrera que contar. Re-

convertir el monument, com van fer
a Berlín amb l'East Side Gallery, no
és encertat. Allà tenen una història
de la qual estar orgullosos en relació
al mur que van enderrocar. Quin
mur hem enderrocat nosaltres?
Tampoc està al centre de la ciutat,
com és el cas que ens ocupa. Co-
rrem el risc seriós que vinguin
encara més turistes a fer fotos.
Avui en dia es pugen fotos de
tot a Instagram: de tapes de
vàter, per exemple. 

UN ÚLTIM missatge per als que
llegeixen això, tenen més de 50
anys, i, per tant, van viure la inaugu-
ració del monument. Possiblement
pensen que treure'l simbolitza
treure una part de la història.
Només us diré una cosa, penseu bé
en el futur que deixeu als vostres
fills i nets, el futur no es limita a Tor-

tosa, i, sigui l'entorn de preses de
decisions sobiranes Catalunya o Es-
panya, no oblideu que estem a Eu-
ropa i estem en una competició
global, també a nivell de pobles i
ciutats, per la bona reputació dels
llocs. Una bona reputació a partir de
la qual s'atrauen turistes i residents
nascuts fora amb talent creatiu i
empresarial. La tolerància i la con-
demna de règims que van desfigu-
rar el continent en el passat són
apostes segures per guanyar punts
en aquesta competició. I les grapes,
que ningú vol enlloc, de tolerància
més aviat poca.  

Perquè estem a Europa: el monument, ni un minut més

JORDI ARRUFAT
POLITÒLEG
@JordiArrufat



12 // Maig  2016 cop d’ull

L’Ajuntament de Tortosa ja ha
adjudicat les obres de la re-
forma integral del pont de l’Es-
tat d’acord amb el resultat dels
informes tècnics sobre deu em-
preses que han optat al concurs.
Finalment, els treballs es van
adjudicar per poc més d’un
milió d’euros a la UTE Bardera
Obras Civiles y Marítimas SL-
Acciona Infraestructuras SA i es
preveu que s’executin en 10
mesos. Al pressupost de l’obra
cal afegir-hi el cost del trasllat
de serveis, que resultarà final-
ment en 1,3 milions d’euros,
900.000 euros dels quals els
aporta la Diputació de Tarra-
gona. L’objectiu de les obres és
millorar la mobilitat entre el
centre i el barri de Ferreries, fer
que el pont s’integri millor en la
trama urbana i, alhora, poten-
ciar-lo com a element turístic.
La formalització de l’acta de re-
planteig de l’obra, necessària
per a l’inici de les obres, està
previst que es faci aviat. 
Les obres se centraran en els
dos extrems de la secció del

pont, que creixeran uns dos me-
tres cada costat per encabir-hi
un carril bici i el pas de vianants.
Segons el projecte, de l’arqui-
tecte Xevi Bayona, els carrils bici
estaran a la mateixa cota que la
calçada per a vehicles, però se-
parats d’aquesta en quedar fora
de l’estructura dels arcs. En una
cota inferior se situarà la passa-
rel·la de vianants. El desnivell
s’aprofitarà per utilitzar part del
carril bici com a banc, amb

seients puntuals pensats per ser
utilitzats com a grans miradors
sobre la ciutat i l’Ebre. L’amplia-
ció del vial dels vianants es
planteja per mitjà de peces de
formigó armat i prefabricat su-
portat per la nova prolongació
soldada i suportada a les anti-
gues mènsules. 
A la part de Ferreries es projec-
ten també dos accessos per a
vianants, a banda i banda, amb
escala de caragol. Al marge es-

querre, l’actuació s’aprofita per
reordenar la plaça Agustí Que-
rol, tot prioritzant als vianants.
La reforma inclou també la in-
troducció de nous colors i il·lu-
minació dels arcs i la base amb
tecnologia led.  

T
TORTOSA

L’Ajuntament adjudica les obres
de reforma del pont de l’Estat 
L’actuació costarà poc més d’un milió d’euros

i es preveu que s’executi en deu mesos
La secció del pont creixerà dos metres per

costat i inclourà un carril bici

Imatge virtual del remodelat pont de l’Estat. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA.

El PSC denuncia
que Tortosa
continuarà sense
piscina d’estiu
El grup municipal del PSC ha
denunciat que el projecte de
piscines que ha elaborat el go-
vern de CiU no inclou la piscina
descoberta d’estiu. El portaveu
del PSC, Enric Roig, va dir que
aquest no és el model de com-
plex esportiu i de piscines que
Tortosa necessita.  Roig també
va detallar que el projecte de
piscines del govern de Ferran
Bel contempla una piscina gran
i una petita cobertes, una zona
d’spa, quatre pistes de pàdel, i
tota una sèrie de sales d’activitat
física i fitness a la planta pri-
mera. Roig considera que s’a-
proxima més al projecte
“faraònic” promès per Bel el
2011 i que aquest s’ha de re-
plantejar de cap i de nou, elimi-
nat alguna de les quatre pistes

de pàdel previstes per encabir-
hi una piscina i zona d’esbarjo
descoberta. Els socialistes
també van manifestar els seus
dubtes que la nova piscina esti-
gui acabada al 2018, el seu cost i
la forma de finançament. 
Davant la denúncia realitzada
pel  PSC, el regidor d’Esports,
Joaquim del Pino, va remarcar
que el municipi de Tortosa ja
compta amb servei de piscina
d’estiu als pobles. Del Pino
també va dir que el nou com-
plex d’aigües inclou una zona
d’esbarjo exterior amb solà-
rium, connectada a la piscina,
que compleix amb la funció lú-
dica de piscina d’estiu. El regi-
dor d’Esports també va
lamentar que Roig busqui crear
una “polèmica falsa” i li va re-
cordar que “s’està quedant sol
criticant els grans projectes de
ciutat com la reforma del pont
de l’Estat o l’enderroc de les
cases de la Catedral”. C.B.

Cinta Bonet 
TORTOSA

URBANISME

RETRETS PER L’IMPOST NUCLEAR
EL PLE DE l’Ajuntament de Tortosa
del mes d’abril va rebutjar la moció del
grup municipal del PSC que reclamava
que el 50% del nou impost nuclear
pugui revertir a les Terres de l’Ebre i el
Baix Camp. Els socialistes defensen que
el territori necessita un pla de reindus-
trualització per preparar-se per al pro-
per tancament de les centrals nuclears i

que amb els diners de l’impost es po-
drien emprendre alguns inversions per
afavorir el desenvolupament de l’Ebre.
A diferència del que va succeir a Am-
posta, CiU i ERC hi van votar en contra
enmig de retrets entre republicans i so-
cialistes sobre quin ha estat el govern
que ha tirat endavant finalment aquest
impost nuclear. C.B.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

URBANISME

Del Pino diu
que Tortosa ja
té servei de 
piscina d’estiu
als pobles
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TORTOSA 

La consulta, convocada per al 28-M
MONUMENT FRANQUISTA

Els grup municipals partidaris de la consulta consensuen
la data i una pregunta binària: retirada o transformació

Només els grups de la CUP i el PP es desmarquen de la
convocatòria, però per motius totalment oposats

Ferran Bel i els portaveus dels
grups municipals de CiU, ERC,
Movem Tortosa i PSC han acor-
dat la pregunta i la data per a la
consulta sobre el monument
franquista de la Batalla de l’E-
bre. La data elegida és el dis-
sabte, 28 de maig, tot i que
inicialment estava previst fer-la
a finals de juny. Però s’ha avan-
çat la data per no coincidir amb
una possible repetició de les
eleccions estatals. A més, retar-
dar la consulta també s’ha des-
cartat, ja que Tortosa celebra
moltes activitats al juliol. La
pregunta és la següent: “En re-
lació al monument de la batalla
de l’Ebre, que va inaugurar el
general Franco l’any 1966, què

creu que l’Ajuntament de Tor-
tosa ha d’impulsar:
a) Retirar-lo i museïtzar-lo per
promoure la memòria històrica
i la pau.
b) Mantenir-lo, reinterpretar-lo
i contextualitzar-lo per pro-
moure la memòria històrica i la
pau.”
La consulta es farà entre les
nou del matí i les vuit del ves-
pre. Es podrà votar en 11
col·legis electorals del muni-
cipi, un en cada poble i sis més
dins de la ciutat, als barris de
Ferreries, Remolins, Remolins,
Sant Llàtzer, Temple, Grup El
Temple i Centre. A més, d’a-
cord amb la llei catalana de
consultes no referendàries, po-
dran votar totes les persones
empadronades a Tortosa en
data 31 de desembre de 2015,
amb 16 anys complerts el dia

abans de la consulta. A més,
aquesta serà la primera con-
sulta que Tortosa farà en el
marc del desplegament del nou
reglament de Participació Ciu-
tadana. L’alcalde de ha volgut
destacar l’esforç dels grups
municipals a l’hora d’acordar la
data i la pregunta del a con-
sulta. Així, tots els grups que
han pactat la consulta han fet
aquest dilluns una crida a la
participació, amb el desig que
d’aquesta manera es resoldrà
de forma definitiva la qüestió
del monument. Només la CUP
i el PP no donen suport a la
consulta, però per motius dife-
rents. La CUP, perquè creu que
el monument hauria de retirar-
se sense consulta prèvia. I el PP,
perquè defensa que cal mante-
nir el monument, fins al punt
que proposa rehabilitar-lo. 

Gustau Moreno
TORTOSA

El monument franquista de Tortosa. // FOTO: G.M.
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La directora d’Ensenyament a
les Terres de l’Ebre va avançar
en una entrevista a Canal 21
Ebre que s’han reobert les nego-
ciacions per a la construcció
d’un nou institut a Tortosa. Ma-
nolita Cid va explicar que a fi-
nals d’abril tenia previst
reunir-se amb els equips direc-
tius de l’Institut Cristòfol Des-
puig i de l’escola Sant Llàtzer,
que des d’aquest curs compar-
teixen el mateix edifici. De fet, la
Generalitat ja ha hagut de fer
una ampliació de les instal·la-
cions, amb la construcció de set
noves aules a la planta baixa
porxada del complex educatiu.
Cid va recordar que fa pocs
mesos que ocupa el càrrec a En-
senyament, i que abans de pren-
dre qualsevol decisió vol saber
quina és la situació i les necessi-
tats dels dos centres. En aquest
sentit, Cid va remarcar que no
descarten la construcció d’un
nou institut a Tortosa, però va
advertir que la previsió del crei-
xement d’alumnat a secundària
només serà per uns quants cur-
sos, ja que després tornarà a
baixar.

Descartat només fa un any
Tot just fa un any, el març de
2015, el llavors director dels ser-
veis territorials d’Ensenyament,
Antoni Martí, i l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, van comparèi-
xer davant els mitjans de
comunicació per anunciar que
en breu la Generalitat iniciaria
les obres d'ampliació de l’escola
Sant Llàtzer, inaugurada al se-
tembre de 2014, per encabir-hi
fins a set noves aules que havien
de permetre el trasllat complet

de tot l'alumnat de l'Institut
Despuig des de l'antic Betània,
on fins llavors havia estat de
manera provisional. D’aquesta
manera, es descartava definiti-
vament la construcció del tercer
institut al pla parcial Temple
Sud. En aquell moment, l’al-
calde de Tortosa va afirmar que
la iniciativa responia a la de-
manda de la comunitat educa-
tiva. 
Per la seva part, el director el
serveis territorials d’Ensenya-
ment va explicar que les expec-
tatives de natalitat permetien

garantir un horitzó de 10 a 20
anys amb l'espai suficient per a
la demanda prevista d'alumnat.
Els directors de l'escola Sant
Llàtzer, Cinta Sales, i de l'insti-
tut Cristofol Despuig, Josep
Ramon Subirats, també van va-
lorar positivament la solució
plantejada i van destacar la con-
vivència entre l'alumnat i la
bona coordinació entre els
equips docents i directius.
El pressupost de les obres d’am-
pliació de l’escola Sant Llàtzer
va ser finalment d’uns 500.000
euros.

Sis anys de recorregut
El projecte vé de lluny. Després
d’anys de reclamacions per part
de la ciutat de Tortosa, el conse-
ller Maragall va anunciar la cre-
ació de l’embrió del tercer
institut al desembre del 2009. Els
primer anys, i abans de traslla-
dar-se al Betània, el nou centre
va compartir espai amb l’IES de
l’Ebre.

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

L’escola de Sant Llàtzer una vegada finalitzada la seva ampliació.  // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Estudien si cal un nou institut
La directora d’Ensenyament, Manolita Cid,

avança que s’han reobert les negociacions 
Adverteix que el creixement a secundària

només serà per uns quants cursos

ENSENYAMENT

El Palau de
Justícia no es
construirà a
curt termini
El conseller de Justícia, Carles
Mundó,  va reconèixer que l’ac-
tual disponibilitat pressupostà-
ria del Govern no permet
construir el nou Palau de Justí-
cia de Tortosa a curt termini.
Mundó va assegurar que el nou
edifici està previst al pla d’equi-
paments judicials de Catalunya
però que mentre no sigui pos-
sible la seva construcció es faran
actuacions de millora a les dos
seus dels jutjats de Tortosa. Així,
el conseller de Justícia va avan-
çar que s’unificaran els dos jut-
jats penals en una única
dependència, a l’antiga comis-
saria dels Mossos d’Esquadra,
al barri de Ferreries.  “Creiem
que aquesta unificació perme-
trà millorar la relació entre jut-
jats i també entre els jutjats i els
administrats”, va destacar. Des
de la Federació d’Associacions
de Veïns de Tortosa ja van mani-
festar el seu malestar per la de-
cisió del departament de

Justícia i van advertir el conse-
ller que Tortosa no renuncia a
l’equipament. Així mateix, i
mentre no es construeixi, els
veïns demanen que es delimiti
el solar on s’ha de construir el
Palau de Justícia de manera
adequada per tal d’evitar donar
una imatge de degradació de la
zona, al bell mig del nucli antic
de la ciutat.
En la seva primera visita oficial
a les Terres de l’Ebre, Mundó
també va visitar els jutjats
d’Amposta, on recentment s’ha
ubicat  nova oficina judicial, una
de les vuit que hi ha actualment
en marxa a tot Catalunya.
Mundó va explicar que es tracta
de la implementació d'un nou
model organitzatiu que s'anirà
fent gradualment als 42 partits
judicials i que permetrà opti-
mitzar processos i recursos do-
nant respostes més àgils i
eficaces als ciutadans. Mundó
també va voler fer un agraïment
públic als treballadors d'aquest
equipament pel seu esforç
"personal i laboral" pel tràgic
accident de Freginals.  C.B.

EQUIPAMENTS

Mundó diu que es
faran millores als
actuals jutjats

Els veïns adverteixen
el conseller que
Tortosa no renuncia a
l’equipament
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Pendents del 
pagament de
sentències i 
indemnitzacions

L'Ajuntament de Deltebre ha
xifrat en un mínim de 900.000
euros i un màxim de 4,2 mi-
lions d'euros el forat que pot
suposar el conflicte obert
amb l'exconcessionària del
complex esportiu municipal, i
la reobertura de l’equipa-
ment. També s'haurà d'estirar
del pressupost municipal
538.000 euros per fer front als
costos de readmissió de l'ex-
sotinspector de la Policia
Local, Francesc Edo, absolt de
l'acusació de presumptes de-

lictes sexuals, per la qual es-
tava suspès de feina des de
2009. De fet, l’alcalde Lluís
Soler ha lamentat que els go-
verns anteriors no fessin cap
reserva de pressupost. A més,
s'han elevat fins a 250.000
euros les despeses “amaga-
des” que han anat apareixent
en els darrers mesos i que es
deurien a actuacions i res-
ponsabilitats de l'anterior go-
vern municipal. El nou
consistori també hauria tro-
bat més de 250.000 euros de
despeses relacionades amb
“aspectes amagats” de l'ante-
rior equip de govern.  C.B.

B
BAIX EBRE

SOCORRISTES EBRENCS A LESBOS
L’AJUNTAMENT de Roquetes  ha en-
tregat un xec de 500 euros a Raúl Cle-
mente, un dels dos socorristes ebrencs
que han viatjat com a voluntaris a l’illa
grega de Lesbos per ajudar els refugiats
sirians. Clemente ha marxat amb Ferran
Gisbert, de Sant Jaume d’Enveja, i amb
deu socorristes més del Camp de Tarra-
gona, preparats i equipats per realitzar
tasques de rescat a les platges de Les-

bos. Clemente ha dit que són conscients
que el que es trobaran serà molt dur. Per
això, més enllà de realitzar tasques hu-
manitàries, els socorristes voluntaris
participaran en un projecte educatiu
amb les escoles. L’alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, ha afirmat que l’Ajunta-
ment no podia deixar de col·laborar-hi.
Clemente i els seus companys seran a
Lesbos fins a l’11 de maig. C.B.

L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha afirmat que estan treba-
llant intensament en la redacció
del nou pla d’ordenació urbana
municipal (POUM). Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Soler
va dir que l’Ajuntament ha de-
manat l’empara de la direcció
general d’Ordenació del Terri-
tori, tot i que Deltebre sí que
haurà de fer-se càrrec d’algunes
despeses, com ara la redacció
dels estudis d’inundabilitat i de
mobilitat. Segons l’alcalde, la Ge-
neralitat assumirà la major part
del POUM de Deltebre, tenint en
compte la “situació tercermun-
dista” d’alguns carrers i serveis
del municipi. De fet, Soler va re-
velar que Deltebre perd un 70%
de l’aigua a la xarxa municipal, o
que hauria de soterrar les línies
àries de mitjana tensió.
Soler va afegir-hi que no volen
dissenyar un Deltebre de 60.000
habitants, sinó una actualització
de les normes urbanístiques per
als propers 20 anys. Segons l’al-
calde, serà un POUM que anirà
acompanyat d’un pla de millora
de la imatge de Deltebre, que
s’aprovarà al setembre, amb in-
versions que s’executaran du-

rant els propers 12 anys. “Que
permeti creixement, consolidació
i una capacitat d’inversió perio-
dificada, lligada a un pla d’i-
matge de poble que no deixa de
ser un pla d’actuació municipal”,
va explicar Soler. “Tot això ha
d’anar lligat a una inversió a 12
anys vista, per posar Deltebre a
punt; sabem que és molt difícil,
però posarem les bases i cada
quatre anys hi haurà les previ-
sions per actuar al municipi, go-
verni qui governi”, va insistir.
En la mateixa entrevista, Soler
també va valorar l’aprovació, per

part de la comissió d’Urbanisme,
del nou punt d’informació turís-
tica que l’Ajuntament habilitarà
a la urbanització de Riumar. 

Equipament a Riumar
L’alcalde va recordar que l’acció
s’emmarca en el procés per crear
el Consell de Riumar, i que
també serà un espai d’atenció
ciutadana. A més, el primer
equipament municipal a Riumar
també inclourà un local per a la
Policia Local. Segons Soler, les
obres tindran un cost d’uns
35.000 euros, i l’objectiu és poder

inaugurar l’equipament a l’inici
del proper estiu.  L’edifici for-
mava part del patrimoni munici-
pal, però feia anys que s’hi
realitzava una activitat privada. A
partir d’un procés judicial iniciat
per part de l’actual equip de go-
vern, l’immoble ha tornat a ser
d’ús públic. A banda, la previsió
de l’Ajuntament és adjudicar les
obres a partir de la nova Oficina
Local de Contractació, de ma-
nera que totes les empreses re-
gistrades al registre d’empreses
de Deltebre tindran l’oportunitat
de presentar les seues ofertes. 

Deltebre ja redacta el nou POUM
URBANISME

L’Ajuntament compta amb la col·laboració especial 
de la direcció general d’Ordenació del Territori

Soler vol un pla d’urbanisme realista, lligat a un
pla de millora de la imatge del poble en 12 anys

Gustau Moreno
DELTEBRE

Una imatge del ple ordinari de Deltebre d’aquest mes d’abril. // FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

4,2 milions pel 
complex esportiu

És el màxim que 
costarà reobrir l’antic
complex Trèbol. El
mínim, 900.000 euros
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L'Ajuntament d'Amposta ha
anunciat que ja negocia amb el
servei de Costes del Ministeri
d'Agricultura per aconseguir la
catalogació com a Bé Cultural
d'Interès Nacional (BCIN) de
tretze immobles de la façana flu-
vial de la ciutat, aigües avall del
Pont Penjant. L’objectiu és evitar
que s'acabin degradant i ende-
rrocant. Els edificis es troben
afectats per la zona de servitud
marítimo-terrestre i el Pla Espe-
cial Urbanístic aprovat el 2008,
que preveia acabar convertint
l'espai en una zona verda, res-
tringint a la pràctica la majoria
d'usos i actuacions. 
La catalogació de la façana flu-
vial és una de les accions que el
consistori ha previst per recupe-
rar urbanística, social i econòmi-
cament el barri de la Vila,
després que l'associació de veïns
haja denunciat que hi ha uns 50
immobles en estat de degrada-
ció, molts dels quals són de pro-
pietat municipal o dels bancs.
L’alcalde ha explicat que amb la

catalogació es podrà preservar la
zona existent, on també hi ha
restes de l’antiga muralla.
L’Ajuntament també treballarà
per convertir una bona part dels
habitatges de titularitat pública
de la Vila en habitatge públic. A
curt termini, l'Ajuntament s'ha
compromès a enderrocar dos
edificis per obrir una plaça al ca-
rrer Sant Roc. El president de
l’Associació de Veïns de la Vila,
Ramon Peris, creu que l’impor-
tant és començar a treballar.  

A
AMPOSTA

RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS
AMPOSTA tindrà una estació de re-
càrrega ràpida de vehicles elèctrics.
Serà l'única estació urbana ràpida que
hi haurà entre Tarragona i Castelló. La
instal·lació, que té un pressupost de
poc més de 48.600 euros, no suposarà
cap cost per a l'Ajuntament. El regidor
de Noves Tecnologies, Transparència,
Sostenibilitat i Eficiència Energètica,
Pau Cid, ha destacat que, gràcies a di-

ferents gestions fetes per l'equip de
govern, la instal·lació es finançarà a
través de dues subvencions i d'aporta-
cions de marques de vehicles. En con-
cret, el consistori rebrà una subvenció
de l'ICAEN (Institut Català de l'Energia)
de 25.000 euros; una de MOVEA (del
ministeri d'Indústria, Energia i Turisme)
de 15.000 euros, i l'aportació de 12.000
euros repartits entre quatre de mar-

ques de vehicles. Per tal d'avançar el
projecte, en el ple del 30 de març es va
aprovar una modificació de pressupost
de 23.700 euros, que servirà per avan-
çar part de les subvencions que encara
no s'han fet efectives. L'alcalde d'Am-
posta, Adam Tomàs, ha posat èmfasi en
el fet que la instal·lació donarà un ser-
vei que fomentarà la implantació dels
vehicles sostenibles. G.M.

Amposta vol catalogar la
façana fluvial per salvar-la
L’Ajuntament ja negocia amb Costes per

declarar-la Bé Cultural d’Interès Nacional
Hi ha un pla urbanístic aprovat el 2008 que

preveu convertir l’espai en una zona verda

Retrets d’ICV
pel cisma
d’Esquerra
d’Amposta

G.M.
AMPOSTA

Àngel Porres ha aprofundit
en els motius que han por-
tat ICV-EUiA a trencar la
coalició d’Esquerra d’Am-
posta, just un any després
de presentar l’acord entre
ecosocialistes i republicans
per concórrer junts a les
eleccions municipals del
2015. Durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, el respon-
sable de Comunicació d’Ini-
ciativa va remarcar que
estan en contra de la priva-
tització de la nova residèn-
cia per a la gent gran. De fet,
va apuntar que potser cal-
dria preguntar a la ciutada-
nia si vol una gestió pública
o privada de la residència. A
més, va dir que s’estava in-
complint el programa elec-
toral, i que Esquerra els
havia marginat en el govern,
fins al punt que no se’ls va
consultar el pressupost del
2016. Segons Porres, els re-
publicans van pactar punts
del pressupost amb els
grups de l’oposició, i en
canvi no van fer-ho amb els
seus socis de coalició. 
Porres també va assegurar
que, després de la renúncia
de Rosabel Recio per motius
de salut, Esquerra no va fer
córrer la llista electoral per-
què pogués entrar a l’Ajun-
tament un independent
proper a Iniciativa. Una per-
sona que hauria estat l’en-
llaç entre les dues forces.
Així, va insistir que la coali-
ció s’ha trencat per una
mala entesa i una falta de
voluntat per part d’Esque-
rra. A més, Porres va lamen-
tar que l’alcalde Adam
Tomàs digués que Iniciativa
no era ningú per demanar
que el govern municipal
deixés d’utilitzar el nom
d’Esquerra d’Amposta. 

URBANISME POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

Reclamen un pla per a la Vila 

La nova junta de l’Associació
de Veïns de la Vila va comen-
çar a reunir-se al febrer amb
l’Ajuntament, per reclamar
un pla especial d’actuació per
aquest barri del nucli antic
d’Amposta. L’entitat va pre-
sentar un informe amb suport
fotogràfic sobre l’estat d’im-

mobles en males condicions i
les seues prioritats d’inter-
venció, amb motiu d’una ter-
cera reunió amb l’alcalde i el
regidor d’Urbanisme. Els
veïns van demanar la deroga-
ció del pla parcial de la façana
fluvial i un pla per dinamit-
zar el barri de la Vila. G.M.

L’alcalde Adam Tomàs, durant una visita a diversos immobles del barri de la Vila. / Foto: SÍLVIA ALARCÓN.
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AMPOSTA 

El govern d’Esquerra Amposta
ha creat la figura del director de
la Festa del Mercat a la Plaça. El
nou director serà Jordi Príncep,
que actualment també és direc-
tor de l’Escola de Teatre i Circ
d’Amposta (EtcA). Segons va
explicar l’alcalde, Adam Tomàs,
la voluntat de l’Ajuntament és
potenciar els atractius d’una
festa ja consolidada, i també tre-
ballar perquè es converteixi en
el gran pol d’atracció de la pro-

moció exterior d’Amposta. Per
aconseguir-ho, enguany es par-
ticiparà a la Fira de Turisme de
Barcelona, a l’Expoebre de Tor-
tosa i a la Fira Modernista de Te-
rrassa. “No volem que la Festa
del Mercat siga un esdeveni-
ment endogàmic, sinó una eina
excel·lent per potenciar la ciutat
a l'exterior”, va dir Tomàs.
D’altra banda, el passat 18 d’a-
bril també es va presentar el
cartell de la vuitena edició de la
Festa del Mercat a la Plaça, que
se celebrarà del 13 al 15 de maig.
“Reflecteix els principals trets
identitaris de la festa: música,

tradicions, espectacles, gastro-
nomia i cultura popular al ca-
rrer”, va detallar Príncep. De fet,
el cartell incorpora, com a sub-
títol, el lema “Tradició i cultura
ebrenques a principis del segle
XX”. La regidora de Cultura,
Inés Martí, va explicar que s’han
volgut posar en valor els aspec-
tes que caracteritzen la Festa del
Mercat a la Plaça.
La Festa del Mercat a la Plaça
s’inaugurarà en divendres en-
lloc de dissabte, tindrà més pa-
rades i tavernes, i comptarà amb
15.000 euros més de pressupost,
un total de 80.000 euros. 

El candidat Josep Sancho, que
formava part de la llista de
CiU, és el nou representant de
l’alcalde pels pròxims tres
anys al Poble Nou del Delta.
Sancho va guanyar la consulta
celebrada el 3 d’abril a Poble
Nou, en què podien participar
147 veïns per escollir l’alcalde
pedani d’aquest nucli del mu-
nicipi d’Amposta. Era el pri-
mer cop que els veïns de
Poble Nou podien escollir el
seu representant directament,
i també la primera consulta
d’aquestes característiques
que es feia a Catalunya empa-
rada per la llei de Consultes.
La participació va ser del
86,98%, i 50 dels 127 vots eme-
sos han estat per Sancho, qui
va admetre que feia dies que

sospitava que podia guanyar.  
Sancho també va afirmar, du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, que plantejarà al veïnat
la creació d’una entitat muni-
cipal descentralitzada (EMD).
De fet, el nou alcalde pedani
va valorar que la creació d’una
EMD podria ser una fórmula
molt vàlida per al futur encaix
de Poble Nou en el municipi
d’Amposta. En qualsevol cas,
Sancho va afegir que caldria
tenir clar el sistema de finan-
çament de l’EMD, així com el
suport de la ciutadania. A
banda, quant a la cohabitació
amb un alcalde d’Esquerra,
Sancho va admetre la bona
voluntat del govern d’Am-
posta per haver fet la consulta
a Poble Nou, i va concloure
que també és positiu que l’al-
calde pedani puga estar pre-
sent al ple de l’Ajuntament. 

C.B. / G.M.
POBLE NOU DEL DELTA

Sancho proposarà la
creació d’una EMD

La presentació del cartell de la VIII Festa del Mercat. // FOTO: J. A.

Jordi Príncep serà el nou director 
de la Festa del Mercat a la Plaça

RECREACIÓ HISTÒRICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

Sancho votant a la consulta de Poble Nou. // AMPOSTA.CAT.

POBLE NOU DEL DELTA
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M
MONTSIÀ

ALCANAR APROVA UN PRESSUPOST DE 9,6 MILIONS
L’AJUNTAMENT d'Alcanar va apro-
var el 14 d’abril, en un ple extraordi-
nari, el pressupost per al 2016. Es tracta
d’un pressupost de poc més de 9,6 mi-
lions, aproximadament un milió d’euros
superior al de l’any anterior. L’incre-
ment es deu, en gran mesura, a la incor-
poració de la dotació per fer front al
pagament de la sentència del cas Turov.

El govern d’ERC ha destacat els més de
900.000 euros destinats a inversions,
entre les quals sobresurten l’acabament
de les obres de reforma de l’alberg als
Josepets i el seu equipament, així com
la reforma del mercat municipal o el co-
briment de les pistes esportives de l’es-
cola Joan Baptista Serra. També
destaquen les obres de la urbanització

del carrer Magallanes, a les Cases d’Al-
canar. Tanmateix, s’han dotat partides
per a la redacció de projectes d’urbanit-
zació de diversos carrers, com el Jaume
I, Onze de Setembre, Enric Granados,
Càlig o Passatge Espanyol, que es pre-
veuen executar en els propers anys. A
més, s’encarregarà l’avantprojecte per
rehabilitar l’auditori municipal. G.M.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Ca-
parrós, ha avançat quina serà la
posició del grup d’Esquerra en
la consulta sobre el futur de la
zona de Garbeach que l’Ajunta-
ment celebrarà entre els dies 9 i
15 de maig. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Caparrós
ha assenyalat que els republi-
cans aposten per una utilització
mixta dels locals del parc de
Garbí, amb la instal·lació de ne-
gocis d’oci nocturn però també
permetent altres usos comercials
i turístics. Segons l’alcalde, el
model d’oci nocturn concentrat
en un únic espai ha fracassat a la
Ràpita i també en altres llocs
com ara Amposta, Barcelona o
Tarragona. Per tant, Caparrós
creu que és millor destinar uns
locals a l’oci nocturn i uns altres
a les activitats comercials i turís-
tiques.
A la consulta de la Ràpita hi po-
dran participar tots els veïns i
veïnes més grans de 16 anys, i
que portin empadronats al mu-
nicipi durant almenys tres anys.

Segons va dir Caparrós, la pre-
gunta tindrà tres respostes pos-
sibles: dedicar els locals a l’oci
nocturn; destinar el Garbeach a
activitats diürnes amb locals co-
mercials i de serveis turístics, o
bé l’opció mixta. Segons l’alcalde
rapitenc, l’Ajuntament no ha
convocat la consulta per espol-
sar-se la responsabilitat de la de-
cisió final, sinó per fer participar
la ciutadania.

De fet, Caparrós també s’ha
compromès a considerar com a
vinculant el resultat de la con-
sulta, sempre que finalment hi
hagi una participació superior al
25% del cens.

Cessió de l’antic Sindicat
En la mateixa entrevista, Capa-
rrós ha detallat que a l’espai de
l’antic Sindicat es podrien ubicar
dependències municipals com la

Policia Local, els Serveis Socials
i un viver d’empreses. L’Ajunta-
ment ha demanat a l’Estat la ces-
sió gratuïta de l’edifici durant 30
anys, tot i que espera obtenir la
titularitat definitiva. 

Caparrós aposta per una solució mixta
per als locals del parc de Garbí 
L’Ajuntament de la Ràpita convoca una consulta 

ciutadana que se celebrarà entre els dies 9 i 15 de maig
Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys,

que portin empadronades durant almenys tres anys

La Ràpita es
posa en mans
del Memorial
Democràtic

G.M.
LA RÀPITA

L’Ajuntament de la Ràpita
prendrà les “mesures perti-
nents”, si el Memorial De-
mocràtic acaba catalogant la
creu i el Sagrat Cor de la
torre de la Guardiola dins
del cens de simbologia fran-
quista de Catalunya. L’al-
calde Josep Caparrós ha
assenyalat que caldria retirar
el monument, però fent
abans una campanya divul-
gativa, informativa i pedagò-
gica a la ciutadania de la
Ràpita. Segons Caparrós, el
debat sobre el mirador del
Santet ha sorgit com a efecte
col·lateral de la polèmica pel
monument franquista de
Tortosa. Però Caparrós des-
carta convocar una consulta
sobre la qüestió, com sí que
es vol fer a Tortosa. Caparrós
ha admès que el monument
es va construir el 1965 per
commemorar els 25 anys de
la victòria de Franco, però ha
assenyalat que des de la re-
cuperació de la democràcia
no conserva cap símbol d’e-
naltiment de la dictadura.
De fet, ha insistit en què no
forma part del cens de sim-
bologia franquista del Me-
morial Democràtic. El Síndic
de Greuges ja ha obert una
actuació per instar l’Ajunta-
ment a la retirada. 

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La zona de locals del parc de Garbí. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

Mira el
vídeo en
aquest
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MONTSIÀ 
PATRIMONI

L’Ajuntament de Freginals vol
promocionar la Ruta de les
Barraques de Pedra en Sec, un
circuit de quatre quilòmetres
que envolta el municipi i que
transcorre per un total de 20
estructures de pedra, datades
dels segles XVII i XVIII. Ac-
tualment, la ruta -que passa
per la serreta de Freginals- ja
és transitable; però el consis-
tori té la intenció de demanar
ajuts econòmics a ens supe-
riors, per tal de donar-la a co-
nèixer turísticament.
En declaracions a Canal 21
Ebre, l’alcalde de Freginals,
Josep Roncero, va explicar que
Freginals és el poble amb més
barraques de les Terres de l’E-
bre. Per aquest motiu, segons
Roncero, és necessari divulgar
la seva història i apropar les
barraques als visitant. “Tenim
la sort de tenir més construc-
cions de pedra en sec que en-
lloc de les Terres de l’Ebre,
tenim catalogades més de 150
barraques”, va afirmar.
Per la seva part, el promotor
de la Ruta de les Barraques,
Sisco Accensi, va destacar la
singularitat d’aquest circuit,
tant per la seva bellesa paisat-

gística com pel valor de les ba-
rraques. Accensi va detallar
que les senderes estan pràcti-
cament acabades, però que
encara no s’han instal·lat els
panells explicatius, ni s’ha

senyalitzat correctament.
Les barraques de pedra en sec
són antigues construccions
d’ús principalment agrícola
en terrenys de secà, que es
construïen únicament amb la
pedra de la zona. Algunes de
les funcions d’aquestes es-
tructures eren com a magat-
zem de les eines del camp o
de caça, o fins i tot algun cop
de refugi. Una de les barra-
ques més importants de la po-
blació és la de Quicolis. 

Sílvia Alarcón
FREGINALS

Freginals impulsa el
turisme amb la nova
ruta de barraques de
pedra en Sec

t Una imatge del pont dels Estretets. // FOTO: ARXIU.

El riu Sénia té interès etnològic

La Comissió Cívica del Patrimoni
de les Terres de l'Ebre ha dema-
nat que s'estudiï demanar la de-
claració del riu Sénia com a Zona
d'Interès Etnològic. Ho han fet
després d'elaborar un nou dicta-
men; concretament, sobre el
pont dels Estretets que comunica
els termes d'Alcanar i Vinaròs.
Des de la Comissió s'apunta que
el conjunt d'infraestructures hi-
dràuliques que es conserven al
llarg del riu Sénia, ja siguin
ponts, molins o tolls, són sufi-
cientment importants com per

dotar-los de contingut i interpre-
tar-los. L’arquitecte Ferran Torta,
membre de la Comissió, ha afir-
mat que el desenvolupament del
territori està lligat a aquestes in-
fraestructures.
Sobre el cas concret del pont dels
Estretets, la Comissió ha valorat
positivament la implicació dels
ajuntaments d’Alcanar i Vinaròs
per recuperar la zona i fer-la vi-
sitable. De fet, proposen aprofi-
tar el projecte de recuperació de
camins de ronda de la Taula del
Sénia. Però més enllà d'això, la
Comissió proposa actuacions
concretes per millorar la conser-
vació del pont; pactar amb els
veïns el pas per finques privades,

o donar visibilitat al pont amb
excursions anuals, per donar a
conèixer l'entorn. El dictamen
també qüestiona la datació del
pont i rebutja que sigui d'època
romana o andalusí.  Per assegu-
rar-ho, es recomana fer l'estudi
del carboni 14, que ajusta la cro-
nologia del patrimoni.  En tot cas,
per fer qualsevol actuació, caldrà
d'actuar d'acord amb la Confe-
deració Hidrogràfica del Xúquer,
de qui depèn el riu Sénia.

Cinta Bonet
ALCANAR

PATRIMONI

Mira el
vídeo en
aquest
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[ LA XIFRA ]

20
estructures de
pedra dels segles
XVII i XVIII
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

PLANTADA D’ARBRES A GANDESA
GANDESA va realitzar el 19 d’abril el
primer acte per commemorar el seu no-
menament com a Ciutat Forestal 2016.
Va ser amb una plantada d’arbres autòc-
tons al parc de la urbanització Povet de
la Plana, amb la participació dels alum-
nes de l’escola Puig Cavaller. L’alcalde
de Gandesa, Carles Luz, va explicar que
amb aquest acte es volia fer pedagogia,
entre els més petits, de la importància

de cuidar els actius naturals. També re-
forçar la idea de millorar la gestió dels
boscos a través de la biomassa. De fet,
Luz va anunciar que està força avançat
el projecte per construir una gran cal-
dera que donarà cobertura als edificis
d’ús públic del municipi. La plantada
d’arbres de Gandesa va comptar amb la
presència de la directora general de la
Forest, Montserrat Barniol. C.B.

Horta de Sant Joan ja està execu-
tant una vintena de les 59 actua-
cions definides en el seu pla de
dinamització econòmica, comer-
cial i turística. Així ho va explicar
l’alcalde, Joaquim Ferràs, durant
una entrevista a Canal 21 Ebre.
Segons Ferràs, la Generalitat hi
col·labora amb un pla de forma-
ció d’emprenedors, però també
és important la participació al-
truista dels veïns i la iniciativa
privada. De fet, es tracta de di-
versos projectes que busquen
apropar la producció agrícola
del poble als comerços i els res-
taurants d’Horta; millorar els
principals accessos a la població
amb la incorporació de carrils
bici; programar visites guiades,
o fer un pla de revegetació de la
zona, així com tenir més cura
dels arbres monumentals. A
més, Ferràs va dir que al setem-
bre han de començar les obres
de reforma integral dels carrers
i places del nucli antic.
Les obres tindran un cost de més
d’un milió d’euros, que Horta de
Sant Joan tirarà endavant amb
aportacions del govern de l’Es-
tat, de la Generalitat i amb re-
cursos propis. A banda, Ferràs va
explicar que han demanat al go-
vern català un pla director de
l’antic convent de Sant Salvador,
per saber quin tipus de millores
i actuacions cal emprendre en
aquest monument arquitectònic.

Nou Centre Picasso
De la mateixa manera, Ferràs
també va afegir que continuen
negociant amb el Bisbat de Tor-
tosa la cessió de l’antiga Casa
Abadia, per fer viable la rehabi-
litació de l’edifici i la instal·lació

del nou Centre Picasso. Al febrer
d’enguany, Ferràs ja va anunciar
que l’Ajuntament reprendria la
negociació amb el Bisbat de Tor-
tosa per a la rehabilitació de
l’antiga Casa Abadia, on fa més
de cinc anys que projecten ins-
tal·lar el nou Centre Picasso. El
Bisbat havia bloquejat el pro-
jecte perquè havia demanat que
l’edifici puga acollir també la
casa del mossèn. Però l’alcalde
considerava que això ara no és
possible, ja que caldria refer un
projecte en què la Diputació de
Tarragona va destinar-hi uns
100.000 euros. A més, Ferràs va
recordar que el Centre Picasso
ha pogut subsistir amb un
model d’autogestió, però que
necessita un nou espai per re-
llançar-se i poder rebre exposi-

cions de primer nivell. Segons
l’alcalde, ara la pilota és a la teu-
lada de l’Ajuntament, que farà
arribar al Bisbat una altra con-
traproposta que hauria de per-
metre la instal·lació del Centre
Picasso a la Casa Abadia. 

Ampliació del Parc Natural
D’altra banda, l’alcalde d’Horta
de Sant Joan va confirmar
aquest dimecres la bona predis-
posició de l’Ajuntament per par-
lar de l’ampliació del Parc
Natural dels Ports. El canvi de
govern en aquest municipi de la
Terra Alta, després de les elec-
cions del 2015, ha propiciat que
s’hagin reprès les negociacions
entre ajuntaments, Consell Co-
marcal i Generalitat, amb l’ob-
jectiu d’ampliar el parc a les

serres de Pàndols i Cavalls. A
més, Ferràs ha celebrat que els
parcs naturals tornin a ser una
competència directa del Depar-
tament de Territori i Sostenibli-
tat. Però l’alcalde d’Horta de
Sant Joan ha afirmat que una de
les condicions que posarà el seu
consistori és que hi hagi més re-
cursos econòmics i humans per
al Parc Natural dels Ports.
De la mateixa manera, Ferràs ha
vinculat el reconeixement de les
Terres de l’Ebre com a Reserva
de la Biosfera a una major aposta
pressupostària per al Parc Natu-
ral.  

Horta començarà al setembre
la reforma del nucli antic
Les obres costaran més d’un milió d’euros,

que en part pagaran l’Estat i la Generalitat
L’alcalde fa un primer balanç del pla de 

dinamització local, que inclou 59 actuacions

La nova 
piscina de
Batea, el 15
de maig

Cinta Bonet
BATEA

Les obres de la nova piscina
coberta de Batea acabaran
aquest proper mes de maig,
segons la previsió de l’Ajun-
tament. La nova piscina té
quatre carrils, 25 metres de
llargària i 1,40 metres de pro-
funditat, ja que sobretot té fi-
nalitats terapèutiques i de
salut. L’alcalde, Joaquim Pala-
della, ha explicat que un dels
aspectes que els ha costat més
concretar és el sistema per
poder climatitzar la piscina.
Finalment, s’ha optat per una
sistema mixt, que combina
energia solar i gas. “En el pro-
jecte inicial ja havíem previst
utilitzar biomassa, geotèrmia,
gas o  energia solar; en defini-
tiva, el que hem decidit des-
prés de valorar les diverses
possibilitats i parlar amb dife-
rents empreses, és fer un sis-
tema mixt, amb plaques
solars i gas”, ha dit Paladella.
La intenció de l’Ajuntament
de Batea és que la nova pis-
cina coberta funcioni tot l’any,
menys els dos mesos de l’es-
tiu, quan s’utilitzarà la piscina
exterior. Paladella ha afegit
que la gestió de la piscina
també serà mixta. La voluntat
de l’Ajuntament és obrir la
piscina coberta el proper 15
de maig i fins a Sant Joan, i
per reobrir-la al setembre
amb cursets i activitats de ca-
ràcter terapèutic.
L’Ajuntament posarà a la
venda entrades diàries, abo-
naments i també inclourà la
piscina en el conjunt de ser-
veis inclosos al carnet Viu
Batea, amb un cost anual de
30 euros. La festa d’inaugura-
ció de la piscina coincidirà
amb la celebració de l’atorga-
ment dels primers 1.000 car-
nets de Viu Batea.  

URBANISME

Gustau Moreno
HORTA DE SANT JOAN

Una imatge d’arxiu de la plaça renaixentista d’Horta de Sant Joan. / Foto: GUSTAU MORENO.

BATEA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El passiu ambiental de l’activi-
tat d’Ercros a Flix podria ser
d’uns 500 milions d’euros, se-
gons la tesi doctoral de Marta
Pujadas, doctora en Ciència i
Tecnologia Ambientals. La des-
contaminació de l’embassa-
ment, per tant, només és un
part del que costarà netejar
també els terrenys del polígon
de Flix, al marge d’avaluar l’im-
pacte de l’activitat centenària
de la fàbrica sobre la salut de la
població. Durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, Pujadas va afir-
mar que les administracions
continuen actuant amb una
certa tolerància amb Ercros, i
que només estan reclamant a
l’empresa la restitució ambien-

tal d’una part molt petita dels
terrenys contaminats.
Pujadas va explicar que ha fet
una tesi sobre la relació d’Er-
cros i Flix perquè durant anys
havia estat un cas de conflicte
socioambiental latent. A més,
va dir que la presència d’Ercros
a Flix té els dies comptats, ja
que a més de la fàbrica de clor
també acabarà tancant la línia
de fosfats. Així, Pujadas va re-
marcar que la Generalitat hau-
ria d’obligar Ercros a fer una
declaració de sòls contaminats,
per lligar l’empresa a una fu-
tura neteja dels terrenys.
Per la seua banda, l’economista
Joan Martínez-Alier va assenya-
lar que Ercros ha tingut la com-

plicitat dels diversos governs
perquè ha estat una empresa
que, històricament, ha tingut
molt de poder i influència polí-
tica. Amb tot, Martínez-Alier va
remarcar que Ercros té un
deute moral amb Flix, però
també un deute real.
Tant Martínez Alier com Puja-
das van afirmar que és molt di-
fícil que s’implanten noves
empreses al polígon de Flix, si
abans no hi ha una descontami-
nació dels terrenys.
L'oferta de sòl inclou diverses
parcel·les que, en conjunt,
sumen 200.000 metres qua-
drats. 

MEDI AMBIENT

El passiu ambiental d’Ercros
a Flix és d’uns 500 milions 
Adverteixen que s’hauria d’obligar Ercros

a fer una declaració de sòls contaminats
La doctora Marta Pujadas avisa que la planta

de fosfats també s’acabarà tancant

ECONOMIA

Empreses de la fruita dolça
de la Ribera d’Ebre han par-
ticipat recentment en un
viatge de prospecció comer-
cial al nord d’Itàlia i Àustria,
amb l’objectiu de d’obrir
nous mercats per al pro-
ducte de pinyol de la co-
marca, principalment, cirera,
préssec i paraguaià. Les
principals raons per triar
aquestes destinacions van
ser l’oportunitat que repre-
senta Àustria pels produc-
tors de la Ribera d’Ebre per
la forta concentració d’im-
portadors i la baixa penetra-
ció del producte espanyol en
el seu mercat, només un 7%
de les 67’5 tones anuals. I en
el cas d’Itàlia perquè, tot i
ser el principal productor de

fruita dolça a nivell europeu,
adquireix el seu producte de
qualitat al mercat espanyol:
més de 143 tones a l’any, el
que representa un 70 per
cent de les importacions d’a-
quest país.
L’actuació forma part del
programa Ribera d’Ebre
Viva, coordinat pel Consell
Comarcal de la Ribera d’E-
bre. La comitiva, encapça-
lada per la presidenta del
Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre, Gemma Carim,
estava formada per les em-
preses del Grup La Coma –
La Capelleta, Grup Fruiter
de Benissanet i Cerima Che-
rries, que representen apro-
ximadament el 80% de la
producció de fruita dolça de
la Ribera d’Ebre. Aquest
sector dóna feina a fins a
1.500 persones al conjunt de
la comarca de la Ribera d’E-
bre. C.B.

Les empreses de
fruita dolça
estudien exportar
a Itàlia i Àustria

Gustau Moreno
FLIX

La planta d’Ercros a Flix. // FOTO: ACN.

L’actuació
s’emmarca en el
programa Ribera
d’Ebre Viva,
del Consell

L’Ajuntament de Flix, la Ge-
neralitat i Ercros han arribat a
una acord per allargar un any
més la cerca d’empreses per a
la reindustrialització del mu-
nicipi. Ercros ha acceptat pro-
rrogar fins a l’abril de 2017 el
contracte amb la consultora
especialitzada en reindustria-
litzacions MOA BPI en el
marc del pla per trobar nous
projectes que generin llocs de
treballs a Flix. Segons ha in-
format el grup químic, els tre-
balls fins ara han permès
identificar diverses empreses
interessades que haurien pre-
sentat projectes encara en
fase d’anàlisis. En concret,
l’empresa assegura que du-

rant la primera fase del pro-
jecte, la consultora s’ha posat
en contacte amb 770 empre-
ses que operen a l’Estat es-
panyol en sectors afins a
l’activitat d’Ercros, com és la
química, el reciclatge i tracta-
ment de residus i la fabricació
de plàstics, resines i deter-
gents. En aquesta nova fase,
es preveu ampliar la prospec-
ció a altres sectors i obrir la
recerca a empreses europees
i del sector públic. Des d’Er-
cros asseguren que les em-
preses que s’instal·lin a Flix
poden beneficiar-se d'una es-
tructura de costos energètics
molt competitiva o apartador
de ferrocarril propi. 

Un any per nova indústria 

Mira el
vídeo en
aquest
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

ES REEMPRENEN LES OBRES AL PANTÀ
EL CONSELL d'Administració de la so-
cietat estatal Acuamed ha autoritzat l'ad-
judicació del contracte de direcció de les
obres d'eliminació de la contaminació quí-
mica que encara s'ha de treure de l'em-
bassament de Flix. Acuamed està sent
investigada per l’Audiència Nacional per
un cas de corrupció, i els treballs pen-
dents s'han assignat a l’empresa Inypsa
Informes y Proyectos, amb un pressupost

de 315.000 euros. Els treballs adjudicats
consisteixen en dur a terme la feina i els
serveis tècnics necessaris per “efectuar la
direcció facultativa de les obres del pro-
jecte d'eliminació de la contaminació quí-
mica” al pantà de Flix, seguint les
instrucció que determina la Declaració
d'Impacte Ambiental. No s'inclou en l'ad-
judicació la direcció i el seguiment me-
diambiental d'aquestes obres. C.B.

A més de la
de clor, Ercros
acabarà tancant la
línia de fosfats
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RIBERA D’EBRE 
LA PALMA D’EBRE

Oli amb gust de Barça

La cooperativa de la Palma d’E-
bre produeix l’oli oficial del Fut-
bol Club Barcelona. L’oli ha sortit
al mercat amb la marca “Futbol
Club Barcelona 1899”. A través
de la iniciativa de l’empresa pri-
vada MT Impulse, es va fer una
partida inicial de 2.000 botelles
de 100 i 200 mil·lilitres d’oli, però
només un mes després la pro-
ducció ja s’ha elevat a 7.000 bote-
lles. Es tracta d’un oli d’olives
alberquines de la Denominació
d’Origen Protegida (DOP) Siu-
rana, de molta qualitat. Un dels

socis de MT Impulse, David
González, resident a la Palma, ha
aconseguit la llicència per a dis-
tribuir-lo a Espanya, Portugal i
Andorra, ja es ven a la Megastore
del Camp Nou i la previsió és
que tingui projecció internacio-
nal en mercats com el dels Emi-
rats Àrabs o Xina.El president de
la Cooperativa de la Palma d’Ebre,
Eduard Vernet, va afirmar que està
“orgullós i emocionat” per aquest
projecte que ajudarà als pagesos
del municipi a poder continuar vi-
vint de la terra. També l’alcalde de
la Palma d’Ebre, Gil Martí, va des-
tacar que amb la concessió de la
llicència oficial, l’oli elaborat a la
cooperativa rep tot el reconeixe-

ment que es mereix. En aquest
sentit, Martí va recordar tot els
premis que ha rebut l’oli de la
Palma, com ara el Romanico Esen-
cia al 2006, 2009 i 2014.  En l’acte de
presentació de l’oli oficial del FC
Barcelona també hi va participar el
pivot de l’equip handbol del FC
Barcelona, Andrei Xepkin. L’exju-
gador va descobrir una placa com-
memorativa i va animar als
impulsors a tirar endavant el que
considera un “bon projecte”. 

Cinta Bonet
LA PALMA D’EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

FRANCESC BARBERO
PORTAVEU D’ERC A
LA RIBERA D’EBRE

OPINIÓ

Impost nuclear, hora
d’actuar
AQUESTS DARRERS dies
hem tingut diferents notícies
sobre l’impost nuclear català.
D’una banda, les primeres
reunions per engegar el re-
glament que ha de servir per
articular el fons territorial de
l’impost. De l’altra, la petició
del PSC que el 10% que ha de
destinar-se a aquest fons
sigui un 50%.

SOBRE L’IMPOST, destacar
que, des que es va crear a fi-
nals de 2014 –fruit de l’acord
dels pressupostos, i a pro-
posta d’ERC–, ha patit l’habi-
tual rosari d’al·legacions
primer i d’impugnacions,
després, de l’Estat espanyol.
Així, l’estiu passat, just des-
prés d’uns mesos en vigor, el
Tribunal Constitucional el
suspenia cautelarment. Cinc
mesos després, al desembre,
deixava de tenir efecte
aquesta suspensió i s’enge-
gava de nou el mecanisme re-
captatori. Per cert, no recordo
els escarafalls socialistes
arran d’aquesta suspensió
que deixava el territori (i la
Generalitat) directament
sense un duro de l’impost.
L’argument per a la suspen-
sió era la possible doble im-
posició arran d’un nou
impost sobre el combustible
nuclear gastat que el PP
havia aprovat a finals de
2012. Tampoc no recordo cap
petició perquè el nou impost
espanyol tingués alguna
mena de compensació terri-
torial.

PEL QUE FA a la moció dels
percentatges, obrir ara
aquest debat no portarà a res
més que distreure’ns de la
tasca urgent que cal abordar:
redactar un bon reglament
per articular el fons i comen-
çar a desplegar-lo. Aquest és
el principal repte. Fer que els
4,5 milions que aniran al fons
acabin en projectes potents i
demostrar que el territori és
capaç de captar alternatives,

cosa que fins ara no ha pas-
sat. Cal, també, no repetir els
errors que s’han comès amb
els fons d’ENRESA, que han
acabat als capítols de despe-
ses corrents dels ajuntaments
que els reben. En aquest sen-
tit, que les inversions del nou
fons siguin liderades per la
Generalitat és una bona noti-
cia.

I QUE CONSTI que, si per mi
fos, el percentatge no seria ni
un 10% ni un 50%, seria un
100%. Sobretot perquè a
hores d’ara ningú no pot as-
segurar quants anys més es-
taran obertes les centrals
catalanes. Les llicències d’ex-
plotació d’Ascó, per exemple,
expiren l’octubre del 2021, si
bé els reactors no compliran
els 40 anys fins més endavant
i, possibles pròrrogues a
banda, queda clar que l’ho-
ritzó de tancament ja no està
en un futur llunyà i la urgèn-
cia per actuar en la diversifi-
cació econòmica de les àrees
nuclears és evident. Especial-
ment en l’àrea d’Ascó, on els
municipis no tenen alternati-
ves econòmiques clares –si-
tuació que es veurà
agreujada per la crisi d’Er-
cros- i acumulen un inaudit
declivi demogràfic des dels
anys vuitanta.  

AIXÍ, des del 1986 (any en
què entra en funcionament
Ascó II), mentre Catalunya ha
experimentat un creixement
demogràfic del 25,17%; les
Terres de l’Ebre, del 17,78%, i
el sud de la Ribera d’Ebre,
del 9,8%, tots els pobles del
nord de la Ribera (Ascó, Flix,
la Palma d’Ebre, Riba-roja
d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
i Vinebre) presenten creixe-
ments negatius acumulant,
en conjunt, una pèrdua del
21,71%.

A LA VISTA d’això, no és
hora de discutir més. És hora
d’actuar. 
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

EL TRON DE FERRO, A PENÍSCOLA
LA CIUTAT A LA MAR, un dels mu-
nicipis escollits per a la producció de la fa-
mosa sèrie de televisió ‘Joc de Trons’,
acollia el passat dilluns 25 d’abril la pro-
jecció especial de l’estrena de la sèrie dins
les muralles del castell que corona la ciutat
antiga; una fita en la història d’amor entre
la Ciutat a la Mar i la indústria del cinema
i la televisió. L’alcalde del municipi, An-

drés Martínez, ha volgut destacar la vin-
culació de Peníscola amb part important
de la filmografia del nostre país, de la mà
de Berlanga o de les primeres superpro-
duccions  que arribaven de Hollywood,
com ‘El Cid’ amb Charlton Heston i Sofia
Loren. Ara amb ‘Joc de Trons’ s’assoleix
una nova fita i posiciona la ciutat dins del
panorama turístic internacional. A.P.

La Conselleria d'Educació ha
anunciat que està estudiant la
possibilitat d'implantar a Beni-
carló un cicle formatiu de Tècnic
Superior en Química Industrial.
Pròximament es convocarà una
reunió entre empresaris, centres
educatius i Conselleria per avan-
çar en la planificació d'aquest
projecte en una ciutat on hi ha
dos importants indústries quími-
ques com són la IFF i Ashland
Chemical.
I és que la directora general de
Formació Professional i Ensenya-
ments de Règim Especial, Ma-
rina Sánchez, és sabedora que
Benicarló és una zona amb forta
presència d'empreses relaciona-
des amb el sector. Així ho ha
anunciat l'alcaldessa de Beni-
carló, Xaro Miralles, després de
la reunió mantinguda, juntament
amb el regidor d'Educació, Ximo
Bueno, i la regidora de Serveis
Generals, Marta Escudero, a la
Conselleria el passat 15 d’abril.
De moment, el projecte està en
fase d'estudi i per tal d'anar
avançant en la planificació es
convocarà pròximament una
reunió a tres bandes a Benicarló,
entre empresaris del sector, cen-
tres educatius i la mateixa Con-
selleria.
Sobre la proposta de l'equip de
govern de revisar els cicles for-
matius que s'imparteixen ara
mateix i d'implantar a Benicarló
un cicle formatiu d'agricultura
ecològica, la Conselleria s'ha
compromés a estudiar-ho, atès
que tant la Conselleria d'Agri-
cultura com la Regidoria d'Agri-
cultura de l'Ajuntament estan
apostant fort per aquest sector
productiu.

D'altra banda, la Conselleria
també ha anunciat que s'implan-
tarà a Benicarló, al Centre Inte-
grat Públic de Formació
Professional, un cicle formatiu de
FP bàsica de segona oportunitat
(per a alumnes d'entre 17 i 29
anys) de Fusta i Manteniment
d’Habitatges.

Fira d'Oferta Formativa
Com cada any, els centres educa-
tius de secundària del Baix

Maestrat i el Montsià, van eixir al
carrer per mostrar tota l'oferta
educativa de cicles formatius.
Enguany, la plaça de la Constitu-
ció de Benicarló va ser l'escenari
de la trobada, en la qual partici-
paren l'IES Serra d'Irta d'Alcalà
de Xivert, l'IES Joan Coromines i
l'IES Ramón Cid de Benicarló,
L'IES José Vilaplana i l'IES Leo-
poldo Querol de Vinaròs, l'IES
Maestrat de Sant Mateu, el Cen-
tre d'Educació Especial Baix

Maestrat de Vinaròs, el Centre
Integrat Públic de Formació Pro-
fessional de Benicarló i l'Institut
Sòl de Riu d'Alcanar.
L'oferta que acumulen tots
aquests centres va des d'estudis
agraris, d'administració i gestió,
de màrqueting i comerç, edifica-
ció i obra civil fins a electricitat i
electrònica, hoteleria i turisme,
informàtica, instal·lacions o sani-
tat, entre d'altres, a banda del
Batxillerat Artístic. 

BENICARLÓ

Albert Pascual
BENICARLÓ

L’alcaldessa i el regidor d’Educació a la roda de premsa / Foto: ALICIA COSCOLLANO

Estudien implantar el grau
superior de química industrial

També s’estudia ampliar l’oferta amb
un cicle d’agricultura ecològica

La ciutat compta des de fa anys amb dos
importants indústries d’aquest sector

La directora general de
Formació Professional i en-
senyaments de règim espe-
cial, Marina Sánchez, i el
director territorial d'agri-
cultura, Vicent Marzà, es
van reunir amb l'alcalde de
Morella, Rhamsés Ripollés,
i diferents institucions del
municipi per preparar la
implantació d'un mòdul de
FP de Producció Agrope-
cuària a la localitat. D'a-
questa manera, es
potenciarà el sector pri-
mari, molt important per a
Morella i la comarca dels
Ports com és el primari.
D'aquesta manera es tre-
ballarà en l'adequació

d'espais i instal·lacions
perquè el Grau Mitjà de
Producció Agrària puga co-
mençar el pròxim curs
2016/2017. Les classes s'im-
partiran a l'IES Els Ports,
els coneixements pràctics
en la Fàbrica Giner, lloc on
es troba actualment l'O-
CAPA, i se signaran conve-
nis amb explotacions de la
comarca. A més, cal assen-
yalar que a Morella es dis-
posa també de l'Escola
Llar, que és un important
complement perquè els es-
tudiants de fora de la loca-
litat tinguen allotjament.
D'aquesta manera també
es donarà suport a un ser-
vei tan important per a
l'ensenyament a Morella i
comarca com és l'IES Els
Ports i s'augmentarà el
nombre d'alumnes que es-
tava previst per al pròxim
curs. A.P.

MORELLA

Els Ports tindran
un mòdul de
Producció
Agropecuària

Aquest mòdul
busca impulsar el
sector primari als
pobles del nord de
Castelló
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C
I JORNADA D’ARQUEOLOGIA DE L’EBRE

L’Ebre viu el Sant Jordi

SANT JORDI

ELS PROPERS 6 i 7 de maig se celebrarà
la I Jornada d’Arqueologia de les Terres de
l’Ebre, al Palau Oliver de Boteller de Tortosa.
Durant una entrevista a Canal 21 Ebre, el  di-
rector dels serveis territorials de Cultura, Fer-
ran Bladé, va recordar que en els darrers anys
han tingut lloc diverses jornades sobre l’ar-
queologia i el patrimoni de la Guerra Civil;
però que ara han volgut donar una visió més
global de les actuacions més destacades dels

darrers anys sobre el patrimoni arqueològic
del territori. De fet, les jornades s’han distri-
buït en diferents blocs, que es desenvolupa-
ran per àmbits cronològics des de la
prehistòria fins a l’època recent. El primer dia
estarà més centrat en la prehistòria i la pro-
tohistòria, i el segon dia en el món romà, l’e-
dat mitjana i l’època moderna. A més, les
jornades també inclouen una visita guiada al
jaciment de l’Assut de Tivenys. G.M.

Francesca Aliern amb “Cafè de París”, Artur Gaya amb “L’Ebre, un riu que fa pujada”, i Víctor Amela amb “La filla del
capità Groc” , entre els més venuts per Sant Jordi a les Terrres de l'Ebre

A les Terres de l'Ebre, com ja va sent tradició, la darrera
novel·la de la xertolina Francesca Aliern, “El cafè de París”,
va tornar a adquirir protagonisme al rànquing de vendes
aquest Sant Jordi. Segons Rosa Cubeles, de la llibreria La 2
de Viladrich de Tortosa, també van destacar “El nazi de Siu-
rana” de Toni Orensanz -que s’havia exhaurit al migdia-,
“L’Ebre, un riu que fa pujada” d’Arturo Gaya o “Lo llibre
2”, la nova proposta del col·lectiu Paraules Ebrenques. Pel
que fa a les novetats d’autors de fora del territori, Víctor
Amela amb “La filla del capità Groc”, Empar Moliner amb
“Tot això ho faig perquè tinc molta por”, Flàvia Company o
Lluís Foix també es van vendre a un bon ritme. Altres pro-
postes molt buscades van ser “Confessions d’un culer de-
fectuós” de Sergi Pàmies.
Durant tot el dia van ser diversos els autors de les Terres de
l’Ebre que es van acostar  fins a la llibreria per signar llibres.
És el cas de d’Artur Gaya, Miquel Crespi o Jesús Maria Tibau
qui presentava el seu setè recull de contes “No és la derrota
sinó el vent”. Tibau també va valorar molt positivament l’es-
tat de salut de la literatura ebrenca per la quantitat, la qua-
litat i la diversitat de gèneres que es tracten.

A Amposta es va viure una Diada especial. I és que era l’úl-
tim Sant Jordi de la històrica llibreria La Gavina, que en breu
baixarà la reixa. La seva propietària, Clara Salvadó, va expli-
car que van aprofitar l’ocasió per tornar als orígens de la
festa i treure al carrer els llibres del fons dels prestatges.
Amb tot, a La Gavina es podia trobar una novetat literària
local “Flors i violes”, de Carme Miró, una novel·la escrita a
partir de converses amb gent gran de la població.
Tant la plaça del Castell a Amposta com els carrers Sant Blai
i la Rosa de Tortosa es van omplir de tot tipus de parades,
tant de llibres com de roses. El bon temps i finalment també
el fet que fos un dissabte i no un dia laboral va acabar afa-
vorint l’afluència de públic ja des de primera hora del dia.
A Móra d’Ebre l’activitat es va centrar a la plaça de Dalt on
es va inaugurar l’exposició “A la vora del riu...!” produïda
per la Fira del Llibre Ebrenc i la Biblioteca Comarcal de
Móra d’Ebre, que mostra d’una manera visual i entenedora
el lligam i la influència que el riu ha tingut en els escriptors
ebrencs.

Supervendes a Catalunya
La primera novel·la en català de Víctor Amela, “La filla del
capità Groc”, va ser el llibre més venut per Sant Jordi de fic-
ció en aquesta llengua. “Tot això ho faig perquè tinc molta
por” d'Empar Moliner és llibre que el segueix en el ràn-

quing facilitat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, en un
podi que completa “La noia del tren” de Paula Hawkins.
“Confessions d'un culer defectuós” de Sergi Pàmies va ser
el més comprat de no ficció en català, seguit d'”Educar mi-
llor”  de Carles Capdevila i “La màgia de l'ordre” de Marie
Kondo. En castellà, “La chica del tren” es va imposar en pri-
mera posició en ficció, seguida d'”Historia de un canalla”
de Julia Navarro i “Los besos en el pan” d'Almudena Gran-
des. “La magia del orden” , “X” de Risto Mejide i “Auron-
Play, el libro” van ser els més populars de no ficció en
castellà. Quant als llibres infantils i juvenils en català, va des-
tacar ”Sant Jordi i el drac” d'Anna Canyelles, seguit d'”El
monstre de colors” d'Anna Llenas Serra i “Sant Jordi de les
Galàxies” de Jaume Copons.
En castellà, la primera posició va ser per “Wigetta y el antí-
doto secreto” de Vegetta777/Willyrex, seguit de “¡Cachorros
al rescate!” de Nickelodeon i “Wigetta y el báculo dorado'¡”
de Vegetta777/Willyrex.   

Cinta Bonet / Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Imatges de Tortosa i Amposta amb la gent gaudint de la Diada de Sant Jordi / Foto: MANEL CAPELL
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El Govern ha acordat concedir
la Creu de Sant Jordi al pro-
fessor Joan Beltran i Cavaller,
autor d’obres com “Vocabu-
lari de cruïlla”. Beltran va
nàixer a Tortosa l’any 1933.
Amb una àmplia experiència
com a professor i coordinador
de cursos de català i de reci-
clatge a les Terres de l’Ebre,
Beltran ha estat autor de tex-
tos fonamentals per a l’apre-
nentatge del model formal
tortosí de la llengua catalana.
Les seues obres més impor-
tants han estat “L’estàndard
occidental. Una proposta

sobre l’estàndard català a les
terres del darrer tram de l’E-
bre (1986)” i també els dos
volums elaborats en coauto-
ria amb Josep Panisello,
“Cruïlla. Curs de llengua”
(2002) i “Aïnes. Exercicis de
llengua i claus de correcció”
(2002). Amb “Vocabulari de
cruïlla”, publicat el 2010, l’au-
tor va culminar una trajectò-
ria fonamental al servei del
coneixement i la difusió de la
llengua catalana. En total, el
Govern va concedir la Creu
de Sant Jordi a 27 personali-
tats i 13 entitats que s’han
destacat pels serveis prestats
a Catalunya en la defensa de
la seua identitat o en el pla
cívic i cultural. 

G.M.
TORTOSA

El professor Joan
Beltran, Creu de
Sant Jordi

t Pilar Lanau. // FOTO: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Pilar Lanau, directora de l’Escola d’Art

La professora Pilar Lanau (Tor-
tosa, 1967) va ser nomenada
aquest mes de març nova direc-
tora de l'Escola d'Art i Disseny
de la Diputació a Tortosa. Lanau
és artista plàstica, llicenciada en
Belles Arts, màster en direcció i
disseny de projectes expositius,
professora i tècnica en dinamit-
zació cultural de l'Escola des de
l'any 2006. La nova directora
substitueix en el càrrec a Carme
Clemente, qui ha dirigit l'escola
des de l'any 2004 fins a l'any
2016, i que després de sol·licitar
el relleu continuarà exercint
com a professora en aquest cen-
tre i desenvolupant les seves

funcions habituals en matèria
de conservació i restauració.
L'Escola d'Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa, que ofereix
ensenyaments artístics des de

l’any 1952, ha anat evolucionant
i adaptant-se a les demandes
formatives i culturals fins a con-
vertir-se en un centre de refe-

rència en conservació i restau-
ració de béns culturals a Cata-
lunya. Precisament, la
restauració de béns, juntament
amb l'ensenyament artístic en
pintura, dibuix, ceràmica, gravat
o restauració, entre d’altres, i els
projectes culturals, conformen
els tres programes que desen-
volupa actualment aquest cen-
tre d'ensenyament de la
Diputació.
Amb el nomenament de la nova
directora, la Diputació de Tarra-
gona assegura que manté el
compromís de “continuar tre-
ballant amb vocació de servei
educatiu i cultural a la ciutat de
Tortosa, a les Terres de l’Ebre i a
la demarcació, fent de l’Escola
d’Art un centre de referència i
obert al món”.   

Gustau Moreno
TORTOSA

LLENGUA

CULTURA     

Lanau substitueix
a Carme

Clemente, qui ha
dirigit l’escola
d’Art i Disseny
durant 12 anys

t Joan Beltran en un acte recent a Campredó. // FOTO: M.C.
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EL DIA DE SANT Jordi ha
passat deixant com sem-
pre al seu darrera l’estela
dels rànquings de llibres
més venuts durant la jor-
nada, dels escriptors més
sol·licitats i uns quants
centenars de milers de
volums que, afectuosa-
ment signats pels seus
autors després d’unes
quantes hores de cua, es
guardaran i lluiran per
sempre més el llom en un
prestatge. Sant Jordi és
aquell dia de l’any en què
tractem els escriptors
com si fossin estrelles del
rock.

SABEM QUE el dia mun-
dial del llibre se celebra
el 23 d’abril en honor a
dos grans escriptors de la
literatura universal, Mi-
guel de Cervantes i Wi-
lliam Shakespeare, que
van morir en aquesta
data fa just 400 anys. La
feliç coincidència no va
ser ben bé aquesta per
capricis de l’adaptació al
calendari gregorià degu-
dament obviats pels de-
partaments de
màrqueting de les edito-
rials. 

TANT EL BARD anglès
com el “manco de Le-
panto” van gaudir en
vida de l’èxit de les seves
obres, fins al punt que
sabem per una obra que
Shakespeare va escriure a
mitges amb un altre dra-
maturg, que l’autor de
Hamlet havia llegit la pri-
mera traducció anglesa
del Quixot. Al segle XVII,
quan encara no hi havia
estrelles del rock, el pú-
blic esperava que els au-
tors agafessin la ploma
només per transmetre les
seves històries, no els
calia dedicar tota una jor-
nada a dedicar a cente-
nars de desconeguts
exemplars signats en ca-
dena de producció. 

De genis i
estrelles de
rock

Núria de Santiago
PERIODISTA

1LLIRI ENTRE CARDS
ENS ENDINSEM aquest mes
en un personatge força oblidat
de la nostra història local i
d'importància cabdal dins dels
personatges històrics de la nos-
tra ciutat. Parlem d'Adrià VI, l'-
únic bisbe de Tortosa nomenat
Papa i l'últim Papa no italià fins
l'elecció de Joan Pau II l'any
1978, cinc segles després.

ADRIAAN FLORISZOON Bo-
eyens, conegut com Adrià d'U-
trech, holandès d'origen, va
nàixer a la ciutat d'Utrech l'any
1459. Fill de fusters, l'any 1479
va ingressar a la Universitat de
Lovaina d'on va arribar al rec-
torat essent professor de Teolo-
gia.

EN AQUELL TEMPS l'empera-
dor Maximilià d'Àustria, so-
berà del Sacre Imperi Romano
Germànic es va fixar en ell per
educar el seu net Carles de
Gant – el futur Carles V-, del

qual va ser preceptor durant
deu anys.

A LA MORT DEL REI Ferran el
Catòlic, Carles va enviar el seu
preceptor com a llegat del re-
gent de Castella, el Cardenal
Cisneros, per vigilar el compli-
ment del testament del rei. Ja
Carles convertit en rei de les Es-
panyes, va veure com el seu dei-
xeble va impulsar la seva carrera
eclesiàstica nomenant-lo bisbe

de  Tortosa l'any 1516, més enda-
vant inquisidor de les Corones
d'Aragó i Castella i finalment,
membre del col·legi cardenalici.

NOMENAT Regent de Castella
en absència del rei Carles I
l'any 1520, es va distingir per la
seva gestió davant la rebel·lió
de les Comunitats Castellanes
durant la batalla de Villalar, i la
revolta de les Germanies al
regne valencià.

EL 9 DE FEBRER de 1522 va ser
nomenat Papa. El nomenament
li va ser comunicat quan es tro-
bava a Vitòria, preparant la de-
fensa contra la invasió de
Francesc I de França. De se-
guida va començar el viatge se-
guint el curs de l'Ebre fins a
Tarragona, on va embarcar
rumb a Roma, on el 31 d'agost
de 1522 es va celebrar la ceri-
mònia.

LA SEVA POLÍTICA papal es
va basar en dos eixos: d'una
banda la unió dels prínceps
cristians per combatre l'ame-
naça turca i en segon lloc refor-
mar la cúria. El seu pontificat va
ser breu – va morir el 14 de se-
tembre de 1523-.
AL PAPA Adrià VI li deuen els
bisbes de Tortosa el privilegis
especials dels cardenals de re-
vestir-se  amb els colors de la
pórppora, i de portar el solideu
vermell.  

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

Adrià d’Utrech, 
Bisbe de Tortosa i Papa

VICENT SANZ
ESCRIPTOR

EL 31 DE MARÇ va presentar-se “Fes cultura“, l’a-
nomenat pla estratègic cultural valencià del go-
vern de la Generalitat per al període 2016-2020. Es
tracta d’un pla ambiciós de rellançament de la cul-
tura com a sector econòmic a tenir en compte, que
preveu una inversió de 500 milions d’euros en
quatre anys i la generació de 10.000 llocs de treball
nous. Els objectius del pla són revifar els índex de
lectura del País Valencià, actualment inferiors a la
mitjana espanyola, i l’activitat artística en general,
lligada a la incentivació de públics nous.

ES TRACTA DE revertir un panorama cultural
destrellatat, basat en iniciatives erràtiques o direc-
tament malintencionades, en tot cas determinades
pel clientelisme com a divisa. El que es podia es-
perar d’una formació política que a dia d’avui té
més de 120 casos acusats de malifetes diverses re-
lacionades amb la corrupció. Un panorama cultu-
ral dominat per la festivitat com a plat únic, el
folklorisme interessat i el provincianisme com a
horitzons. 

EL PLA CONTEMPLA la territorialització mitjan-
çant l’impuls de consells comarcals de les arts, la
cultura i la creació. Salvant la contradicció que al
País Valencià les comarques no tenen cap reconei-
xement oficial potser es tracta d’una oportunitat
per remoure la qüestió. Almenys, pel que respecta
al món associatiu i als centres d’estudis, es tracta
d’una oportunitat per establir un àmbit de coor-
dinació que fins a data d’avui pot considerar-se
inexistent. Fóra bo que, tractant-se de la cultura,
que les associacions culturals i els centres d’estu-
dis plantegen que aquesta territorialització es co-
rresponga amb la totalitat dels pobles del

Maestrat històric, de manera que les polítiques
culturals que s’hagen d’aplicar de resultes del pla
superen el localisme i miren el Maestrat com un
conjunt actual. I no com un espectre esvaït o un
simple tòpic.

AQUEST PLANTEJAMENT és convenient si és
que es vol tenir accés a la possibilitat de bastir un
circuit cultural i d’espais creatiu dinàmic i inte-
grat. Avui, el Maestrat té unes infraestructures
culturals insuficients i endarrerides. Hi ha mu-
seus amb col·lecció museogràfica registrada que
no tenen cap calendari d’activitats o senzillament
estan tancats. La integració d’aquestes infraes-
tructures en un circuit cultural suposa un incen-
tiu turístic molt important, que s’ha menystingut
durant molt de temps. Tampoc no es tracta d’es-
perar que un nou pla ho solucione amb diners de
la Generalitat, sinó de coordinar esforços també
des dels municipis. En tot cas, el turístic, l’econò-
mic, no és l’incentiu més important. Hi ha una re-
lació directa entre museus, patrimoni i educació.
No es poden programar excursions escolars a
museus que no compten amb cap programa edu-
catiu.

DE LA MATEIXA MANERA, el pla contempla la
creació de 80 punts de lectura. Això no trau que
resulte necessària una biblioteca comarcal.

DEIXEM-HO aquí i no entrem a tractar la proble-
màtica dels arxius municipals dels pobles més xi-
cotets. Esperem que els agents que han de
participar en aquest consell comarcal estiguen
prou a l’aguait per no deixar passar de llarg l’o-
portunitat.  

Fem cultura?
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US RECOMANEM
VIII FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
D’AMPOSTA
Del 13 al 15 de maig

Música

La Ràpita
‘Mirades a La Ràpita’
Fins l’11 de maig
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre

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

Tortosa
‘Diaris de l’opressió’
Del 9 de maig al 10 de juny
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo

Entre mantons i faldetes, entre carros i cavalls, entre cants i
ballades, arriba la vuitena edició de la Festa del Mercat a la
Plaça. Una festa ja reconeguda arreu del territori, que s’ha
convertit en la festa de la primavera, i que ha consolidat una
tradició, fent possible que la gent conegue l’Amposta de fa
100 anys, les seves arrels i els seus valors. Un espai ple de vi-
talitat, de compromís i de germanor.

Tortosa

Gulliver, al país de Lil·liput
Espectacle de titelles

Diumenge, 8 de maig
Hora: 12 h.
Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu: 3 euros

Gulliver, infant encara, somnia sempre en fer-se a la mar i esdevenir
capità de goleta. En créixer, podrà viure la seva primera aventura
que el durà a naufragar i caure presoner dels pobladors de Lil·liput.
En aquell món, Gúlliver és talment un gegant i els lil·liputencs estan
ben espantats. Ell, però, se’n guanya la confiança i l’amistat fins al
punt d’esdevenir l’heroi del poble. Ell és qui, d’un cop per sempre,
acaba amb les disputes i les guerres entre Lil·liput i Belfuscú i pro-
picia l’esperit de concòrdia i de cooperació d’ambdós pobles.

Lectura

Amposta

Tomeu Penya

Fires i festes

Móra d’Ebre
9è Litterarum i 13a Fira del Llibre Ebrenc
Del 27 al 29 de maig

Novena edició de Litterarum, la Fira d’espectacles literaris de Móra
d'Ebre, que té com a missió donar a conèixer i promocionar especta-
cles literaris professionals basats en la literatura en llengua catalana.

Coincidint amb el Litterarum, també se celebra la 13a Fira del Llibre
Ebrenc, el punt de trobada de totes aquelles persones que produei-
xen, editen, promocionen, venen o llegeixen llibres fets per autors o
entitats de les Terres de l’Ebre o que són de temàtica ebrenca.

En família

Diumenge, 29 de maig

Hora: 19 h.

Lloc: La Unió Filharmònica
Fires i festes

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

La Galera
XXIII Fira de la Terrissa
Del 29 d’abril a l’1 de maig

L’Ampolla
XXVI Jornades
Gastronòmiques de l'Ostra
Del 7 al 22 de maig
Lloc: Restaurants col·laboradors
Més info:
www.ampolla.org

L’Ampolla
XXVI Jornada de l'Ostra del
Delta
Degustació de 2500 kg. d’ostres
Diumenge, 8 de maig
Lloc: Port pesquer
Horari: de 11h. a 14h.

Menjar i beure

Arts

Santa Bàrbara
XXV Jornades Culturals de
Santa Bàrbara
Fins el 22 de maig
Llocs diversos
Més info: www.santabarbara.cat

Roquetes
Desenvolupa-Ment
Activitat per a xiquets i xiquetes de
3 i 4 anys.
6 i 20 de maig, i 2 i 17 de juny
Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà

Nens

Gandesa
Presentació de llibre
“Objetivo: califato universal”
Divendres, 6 de maig
Lloc: Biblioteca Comarcal

Gandesa
Taller de poesia amb
Francesca Calaf
Dijous, 12 de maig
Lloc: Biblioteca Comarcal

Roquetes
Club de lectura: “La Clivella”
de Dores Lessing
Divendres, 13 de maig
Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà

Teatre

Tortosa
‘Autorretrato de un joven ca-
pitalista español’
Divendres, 13 de maig
Hora: 22 h.
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu: 10 euros

Mou-te!

Horta de Sant Joan
Encerclant els Ports
Del 2 a 8 de maig
Recorregut total: 89 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Amposta
Bicicletada ‘Camí de Sirga’
Dissabte, 7 de maig
Hora: 10 h.
Lloc: Camí de Sirga

Amposta
Bicicletada ‘Ruta a les llacu-
nes de l’Encanyissada i a la
Tancada’
Dissabte, 21 de maig
Hora: 10 h.
Lloc: Delta de l’Ebre

Amposta
Bicicletada ‘Ruta pels Ullals
de Baltasar’
Dissabte, 28 de maig
Hora: 10 h.
Lloc: Ullals de Baltasar

Exposicions

En família

Flix
Festa de les Cigonyes
Diumenge, 8 de maig
Lloc: Reserva Natural de Sebes

Jesús
Taller d’endevinalles
Dimecres, 18 de maig a les 17h.
Lloc: Punt Jove
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LES SET MERAVELLES és el
tema que els Petits Artistes del
Col·legi Santa Teresa de Móra d'E-
bre van escollir per a la pàgina d'a-
vui. Els xiquets i xiquetes d'aquest
centre van viatjar per tot el món
buscant informació sobre les mera-
velles antigues i les modernes. A
molts d'ells els fa molta il·lusió
poder anar a visitar indrets com la

Gran Muralla de la Xina, les Piràmi-
des d'Egipte, el Col·liseu de Roma
o el Crist Redemptor de Rio de Ja-
neiro.
Els Petits Artistes morencs també
tenen molt d'interès per les mera-
velles antigues, especialment pel
Far d'Alexandria; i és que Egipte és
un lloc ple de monuments molt in-
teressants per visitar. Estem segurs

que en uns pocs anys podran co-
mençar a visitar, de veritat, tots
aquests llocs tan fantàstics que
trobem al nostre planeta!

"El Far d'Alexan-
dria m'agrada
molt i m'ha sob-
tat que pogués
fer llum fins als
cinquanta kilò-
metres de distància."

P
PETITS ARTISTES

COL·LEGI SANTA TERESA DE MÓRA D’EBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“"Jo he dibuixat els Jardins Penjants deBabilònia perquè a mi m'agraden molt
les plantes. El monument estava a l'an-
tiga Mesopotamia o l'actual Iraq."

"Jo també he di-
buixat totes les
meravelles del
món antic, però
sobretot m'agra-
den els jardins

penjants de Babilònia."

2 PINZELLADES

Carola Papaseit

Martí Gaixet

"He dibuixat el
Far d'Alexandria
perquè és el pri-
mer far que es va
construir al món
antic."

“Al mes de fe-
brer la meva co-
sina va anar a
Egipte a veure
les piràmides,
per això he esco-

llit aquest monument. A mi també
m’agradaria anar a Egipte!”

Josep Llop

Aida Ortega

"Jo he dibuixat el
Crist Redemptor
perquè m'agrada
molt Brasil pel
seu clima. Algun
dia m'agradaria
anar a Brasil i visitar-lo a Rio"

“Jo també he es-
collit el Far d’A-
lexandria. El va
ordenar cons-
truir un rei d’E-
gipte al segle III

abans de Crist.”

Iona Melchor

Kiara González
"La piràmide
d'Egipte està si-
tuada a Egipte i
és una de les set
meravelles del
món antic que
encara està intacta. A dins hi ha el
faraó."

"He escollit el far
d 'A l e x and r i a
perquè era un far
i a la nit augmen-
tava molt la llum
i de dia baixava

la llum. També em va agradar molt
la història de la seva construcció."

Judit Cutrona

Nil Vidal

"Jo he dibuixat
també la Pirà-
mide de Gizeh
perquè és el mo-
nument més fàcil
de dibuixar."

"El Mausoleu 
d 'H a l i c a r n à s
m'agrada molt
per la quàdriga
que hi havia dalt
de tot!"

Izan Llanos

Vinyet Papaseit

"He dibuixat
totes les merave-
lles perquè m'a-
gradaven totes i
no sabia quina
escollir."

Candela Carolina

"Jo prefereixo
l'estàtua de Zeus
a Olímpia per-
què m'agrada
l'escultura i té
unes dimensions

molt grans."

Mercè González

Deva Ivanova
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LA REGATA DEL DELTA TORNA AL PORT DE LA RÀPITA
El passat 22 d’abril al vespre, es va donar el tret de sortida a la
vuitena Regata del Delta entre Port Ginesta, a Sitges, i Sant Car-
les Marina, que va comptar amb la participació d’una trentena
d’embarcacions que reuniren més d’un centenar de tripulants.
Vuit embarcacions ho feren des del port de l’Ampolla per com-
petir en la versió de la regata Mini Delta. La regata es va córrer
sota les fórmules de compensació de temps, RI i MOCRA per
multicascs, i presentà un recorregut molt interessant i tàctic
amb un primer obstacle al Cap de Salou i el següent, a la des-

embocadura de l'Ebre, on les embarcacions van haver de cir-
cumnavegar i superar indrets com el cap de Tortosa, la Punta
de la Banya i la Punta Corballera, fins arribar al port de la Rà-
pita. Pel que fa als resultats, l’embarcació Don’t Ask, First 50,
d’Alberto Fucale, va resultar vencedora; seguida de modark, X-
37, de Javier Garcia, i de J 105, d’Oriol Badia. D’altra banda, el
vencedor absolut de la Mini Delta fou Elias II, Furia 32J, d’Alfred
Rocha (CN Ampolla). A la regata va participar també el popular
meteoròleg de TV3 Tomàs Molina.  A.P.

DE JOVE va entrar al món
del bàsquet al Cantaires, l'e-
quip de casa, del seu poble.
El van descobrir a Barcelona
on s'ha format com a pivot
al planter blaugrana. Des-
prés d'uns mesos de prepa-
ració als Estats Units, abans
de seguir la seva carrera a la
Universitat de Valparaíso a
Chicago on podrà jugar a la
lliga universitària de bàs-
quet americà.
La tornada va coincidir amb
el partit amb el Messer,
"Vaig sentir-me molt il·lu-
sionat en el retrobament
amb l'afició, sempre he vol-
gut jugat a casa".
Sobre els mesos que estarà
jugant a Tortosa abans de
creuar l'Atlàntic, Sorolla

firma poder ajudar a l'equip
en les seves aspiracions a
jugar el play-off d'ascens:
"He millorat tàcticament i
físicament, perquè als EUA
el treball físic és molt dur i
això ho puc aportar al Can-
taires."
La tornada a Tortosa va fer
omplir el pavelló de Ferre-
ries.
Sorolla, davant la seva afició
afirma que "em van veure
bé tot i estar molt nerviós.
Ara tot serà per a millorar".
Jaume també valora la situa-
ció de l'equip: "Som dels
millors equips de la catego-
ria".
Sorolla marxarà a finals de
juny a Chicago a fer la pre-
temporada amb el Valpara-
íso, equip referent de la
Conferència on juga. A.P.

Mai se sap si
jugarà a l’NBA
però és el
somni”
“

Jaume Sorolla
JUGADOR DE BÀSQUET

Tornar a casa

1ENTREVISTA
El mes d'abril ha estat marcat
per les diferents proves inter-
nacionals que s'han celebrat a
llacs internacionals. A pri-
mers de mes, al trentè memo-
rial Paolo d'Aloja que
s'organitza al llac de Piedi-
luco, al centre d'Itàlia, els di-
ferents participants de les
Terres de l'Ebre van optenir
importants resultats en una
regata on van participar més
de 200 equips de 26 països di-
ferents en una de les compe-
ticions internacionals de rem
més prestigioses.
Aina Cid del Club Nàutic
Amposta va aconseguir dos
medalles de plata juntament
amb la barcelonina Anna
Boada amb el dos sense timo-
ner. En aquesta categoria l'or
va ser per a les italianes en les
dos ocasions, que van guan-
yar per cinc i sis segons de
marge.
També va ser una gran jor-
nada per a la parella formada
per Pau Vela i Àlex Sigurb-
jörnsson del Club Rem Tor-
tosa. Ja amb la tranquil·litat
de saber que van als Jocs
Olímpics de Rio, els tortosins
van seguir amb la preparació
olímpica i van aconseguir una
medalla de bronze en el dos
sense timoner en una prova
que primer van quedar ita-
lians i segon els competidors
grecs.

Copa del món de Varese
El segon campionat celebrat
en terres italianes, aquesta
vegada al llag de Varese, a la
Llombardia (nord), també va
ser magnífic per Aina Cid i la
seva parella del Club de Rem
Olímpic de Barcelona.
En el dos sense timoner, la re-
mera del Club Nàutic Am-
posta i la barcelonina van ser

les úniques en aconseguir
una medalla per a la selecció
espanyola a la Copa del Món.
La parella va acabar tercera

després de superar a les ale-
manyes, que en els primers
500 metres van anar per da-
vant de les catalanes. El
bronze per a Aina Cid i Anna
Boada se'l van penjar en com-
pletar el recorregut en
7:39:510. L'or el van aconse-
guir les sud-africanes Kate
Chistowitz i Lee-Ann Persse i
la plata va ser per a les amfi-
triones, les italianes Alessan-
dra Patelli i Sara Bertolasi.
Aina Cid podria ser la quarta
esportista de les terres de l'E-
bre en aconseguir el passa-

port als jocs olímpics de Rio.
La decisió serà el pròxim 22
de maig a les classificatòries
de Lucerna, a Suïssa.
En aquesta ocasió, no tan po-
sitiva va ser l'actuació de la
parella del Club Rem Tortosa
formada per Pau Vela i Àlex
Sigurbjörnsson, que van aca-
bar en sisena posició en una
final guanyada pels remers de
la Gran Bretanya. L'embarca-
ció espanyola va fer un temps
de 7:03:130 i va anar a remolc
des de bon inici sense opció a
remuntar posicions.

REM

Bona actuació ebrenca a Itàlia
Aina Cid guanya dos plates al Paolo d’Aloja

i l’única medalla espanyola a Varese

Albert Pascual
REDACCIÓ

Anna Boada i Aina Cid (dreta) amb el bronze aconseguit a Varese. // FOTO: VRsport ROWING.

Aina Cid podria
participar en els
Jocs de Rio si fa un
bon paper el 22 de
maig a Suïssa

“

El tàndem Vela-Sigurbjörnsson completen
les competicions amb un bronze
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Deltebre ha estat l'escenari, per tercer any
consecutiu, de l'esdeveniment Trilimit. Un
acte que ha aplegat a més de 650 atletes
d'arreu del territori i que ha permés dina-
mitzar l'economia del municipi, ja que la
majoria de restaurants i hotels han vist in-
crementada la seva facturació.
Els atletes participants s'han dividit en les
quatre proves diferents que s'han realitzat:
l'olímpica, l'sprint, la half i la short. Unes
proves que han permès la participació d'at-

letes de tots els nivells gràcies a les condi-
cions geogràfiques, topogràfiques i mete-
orològiques.
La prova Half masculina, va estar clara-
ment dominada per Jordi Matos, amb més
de 17 minuts d'avantatge sobre el segon
classificat, Jordi Torrejón. Gina Brull es va
proclamar campiona en categoria feme-
nina amb un avantatge d'11 minuts sobre
Alicia Sánchez.
Pel que fa la short, el primer classificat va
ser Xavi Queral amb un temps total de 2
hores i 18 minuts. La classificació femenina
en aquesta prova la va encapçalar Eva
González amb 2 hores 50 minuts. 

ESPORTS 

650 atletes citats al Trilimit de Deltebre
Jordi Matos i Gina Brull aconsegueixen el podi en la

prova Half, la més difícil de la prova
En Short, el podi el van dominar Xavi Queral en homes

i Eva González en categoria femenina

Albert Pascual
DELTEBRE

Prova ciclista al Trilímit de Deltebre. // FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

TRIATLÓ

AGENDA
ESPORTIVA

Dissabte 7 de maig 
3a Cursa de les Cigonyes
Flix

Diumenge 15 de maig 
Cursa del Vent
Els Reguers

Dissabte 21 de maig 
26a Copa Catalana
d’escalada de dificultat
Tortosa

Dissabte 21 de maig
Bicicletada popular:
Ruta de les Llacunes
Amposta

Dissabte 21 de maig
10.000 El Perelló
Running Series

Dissabte 28 de maig
Ironcat Copa de les Na-
cions a l’Ampolla

Uns 300 Alumnes de dotze
instituts de les Terres de l'E-
bre han format part, un any
més i ja en porten cinc, del
projecte Cursa per Muntanya
dels Instituts.
La jornada es va celebrar el
passat dijous 14 d'abril al matí
en una activitat que va co-
mençar al Cocó de Jordi, a la
falda del Montsià i que va
consistir a pujar a la Foradada
en un recorregut d'uns 6 kilò-
metres. Del total de 300 alum-
nes, 200 van ser els
encarregats de completar el
recorregut, mentre que la
resta, principalment estu-
diants de Formació Professio-
nal de l'Institut de Tecnificació
d'Amposta entre d'altres, van
ser els encarregats de dissen-
yar i controlar el recorregut
així com donar el suport ne-
cessari als corredors.
Aquesta proposta que parteix
del professor de física i quí-
mica, Florenci Sales, de l'Ins-

titut de la Sénia, tracta d'apro-
par l'experiència de les curses
per la muntanya als estu-
diants, tot lligant-ho amb al-
tres activitats acadèmiques.
La cursa va començar a les 9
del matí, i es va desenvolupar
fins passat el migdia.
Per a uns més fàcil, per a al-
tres més cansat, el comú de-
nominador per a tots va ser la
bona experiència de passar
un dia a la muntanya amb
companys i gent d'altres po-
bles, i aprofitant una activitat
lúdica per aprendre.
Com en tota cursa per mun-
tanya, el perill no es va poder
obviar. A la forta calor se li
van haver de sumar algunes
caigudes que van requerir
atenció mèdica per part de
l'organització.
Al final de la cursa es va orga-
nitzar un dinar i l'entrega
d'uns premis també elaborats
pels alumnes de diferents ins-
tituts del territori. A.P.

Els instituts pugen a la Foradada
CURSES PER MUNTANYA
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ES MULTIPLIQUEN PER CINC ELS INGRESSOS PER GRIP
DES QUE VA començar la temporada
de grip, l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta ha ingressat un total de 90 malalts
amb grip greu o molt greu, dels quals 15
han estat ingressats a la Unitat de Medi-
cina Intensiva. El nombre de casos s’ha
disparat, ja que la xifra gairebé quintu-
plica els 19 ingressos del 2015, segons va
informar el departament de Salut. La in-
cidència de casos pediàtrics també ha

augmentat significativament ja que 33
dels 90 casos han estat pediàtrics, 21 dels
quals en menors de cinc anys. Durant les
13 primeres setmanes de la temporada
gripal, les taxes més altes de grip a Cata-
lunya s’han observat a les Terres de l’E-
bre, on s’ha arribat als 500 casos per
100.000 habitants, el doble que a la
Regió Sanitària de Girona, per exemple.
A més, el servei d’Urgències ha hagut

d’augmentar fins a un 60% el nombre
d’atencions diàries per complicacions se-
cundàries relacionades amb el quadre
gripal. Segons el responsable del servei
d’Epidemiologia i Medicina Preventiva
de l’hospital tortosí, Josep Rebull, la dis-
paritat de xifres s’explicaria pel fet que
la majoria de pacients del territori es vi-
siten en centres de l’ICS, on es notifiquen
tots els casos atesos. C.B.

El delegat de la Lliga contra el
Càncer a les Terres de l’Ebre,
Francesc Vallespí, va detallar
que, durant gairebé vuit anys
d’activitat, la unitat de radiote-
ràpia de l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús-Tortosa ha atès
un total de 2.380 persones. Per
tant, la unitat de radioteràpia ha
estalviat als pacients ebrencs
uns 83.000 desplaçaments a l’-
hospital de Reus. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Va-
llespí va destacar aquestes xi-
fres com una fita molt positiva;
però va afirmar que la Lliga se-
guirà reclamant millores en l’a-
tenció als pacients del territori.
En aquest sentit, va avançar
que cal renovar l’accelerador
lineal de Jesús, perquè hi ha
alguns càncers que ja no
poden ser tractats a la Unitat
de Radioteràpia de les Terres
de l’Ebre. Vallespí va afegir que
el nou director territorial de
Salut, Ismael Piñas, ja coneix la
situació, i que s’ha compromès
a canviar l’accelerador lineal
de Jesús en dos anys. El dele-

gat de la Lliga contra el Càncer
va evitar fer alarmisme sobre
el fet que l’accelerador s’haja
quedat obsolet per fer alguns
tractaments. De fet, Vallespí va
destacar que la ciència avança,
i que el normal és canviar

aquestes màquines cada 10
anys. Així, va remarcar que la
Lliga començarà a reivindicar
als polítics ebrencs que sumin
per aconseguir el canvi d’ac-
celerador lineal. El cost del
nou aparell podria ser d’un

milió d’euros.  

Crida de la Lliga contra el Càncer
per renovar l’accelerador lineal

INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

El director de Salut s’hauria compromès a
canviar l’accelerador en dos anys 

Hi ha alguns càncers que ja no poden ser
tractats a la unitat de radioteràpia de Jesús

L’accelerador lineal de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

Gustau Moreno
JESÚS

Un total de 894 pacients es-
peraven el desembre del
2015 per ser operats de ca-
taractes, pròtesi de genoll o
maluc a les Terres de l'Ebre,
una xifra inferior als 1.174
que esperaven el desembre
del 2014. El procediment
amb més pacients pendents
d'intervenir són les catarac-
tes, amb un total de 623, en
el cas de la pròtesi de
maluc, el desembre del 2015
hi havia 67 pacients pen-
dents d'intervenir, i pel que
fa a les pròtesis de genoll, el
hi havia 204 pacients pen-

dents de ser intervinguts.
D'altra banda, els pacients
que portaven esperant més
de 181 dies, sis mesos,
també es van reduir res-
pecte el 2014. Segons dades
del departament de Salut, el
desembre del 2014 el 98,3%
dels pacients pendents d'a-
questes intervencions por-
taven esperant menys de
mig any per ser operats, i
un any després, al desem-
bre del 2015, la xifra pràcti-
cament es manté en el
98,2%. Per procediments, hi
ha set pacients que porten
esperant més de sis mesos
per ser operats de catarac-
tes, set més que estan pen-
dents d'una pròtesi de
genoll, i dos pacients que
esperen més de mig any per
ser operats d'una pròtesi de
maluc. D'altra banda, el
89,6% dels pacients sotme-
sos a procediments de ci-
rurgia oncològica van
esperar dins dels terminis
garantits. C.B.

CIRURGIA

900 operacions
pendents de 
cataractes,
genoll i maluc

Fins a 623
pacients esperen
per ser
intervinguts de
cataractes

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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ESTEM arribant a la recta final del
curs escolar i és quan els estudiants
que s'enfilen cap a la universitat han
de treure el rendiment del treball que
han estat realitzant els últims cursos,
i també és quan arriben els exàmens i
quan apareix la temuda ansietat a
l'hora d'afrontar-los. Però no només
els estudiants que es juguen la nota
d'accés a la carrera que volen triar
són els que pateixen d'aquesta ansie-
tat, sinó que en totes les edats molts
cops apareix l'ansietat quan ens hem
d'afrontar a un examen i hem d'obte-
nir un rendiment. Podem conceptua-
litzar l'ansietat com un mecanisme
defensiu que presenten totes les per-
sones, sent aquest mecanisme real-
ment adaptatiu, ja que té com a missió
mantenir l'organisme alerta per a
prevenir-nos de qualsevol amenaça. 

EL PROBLEMA sorgeix quan aquest
mecanisme funciona incorrectament i
en lloc de motivar-nos ens paralitza,
ens bloqueja i fa que realitzem un
examen desastrós. Els estudiants re-
coneixeran l'ansietat pels símptomes

que provoca i que són clàssics abans
dels exàmens com les palpitacions,
sequedat de boca, sensació d'ofec a
més de tenir les mans gelades i humi-
des. Si aquest nivell d'ansietat és més
alt del què estem preparats per asso-
lir ens perjudicarà, ja que interferirà
en el nostre nivell atencional i dismi-
nuirà també el rendiment del proces-
sament de la informació, dificultant el
record i inclús arribant al clàssic blo-
queig davant del paper, encara que el
que ens pregunten segurament ho
sabem. 

HI HA MOLTS de factors que contri-
bueixen a fer front als exàmens de
manera òptima, i que si es presenta
l'ansietat, aquesta sigui motivadora i
no bloquejant, començant per portar
uns hàbits de vida saludables en què
l'alimentació sigui adequada, variada
i acompanyada de la pràctica d'algun
esport o si més no que portem algun
tipus d'activitat física. D'altra banda
hem de vigilar de descansar prou i de
dormir les hores que necessitem. És
clàssic en molts estudiants els dies

previs als exàmens estar-se fins altes
hores de la matinada davant dels lli-
bres, molts de cops intentant aprendre
el que no han fet durant el curs, sent
això totalment contraproduent, ja que
ens portarà a tenir malestar durant el
dia i a una segura disminució del ren-
diment tan físic com intel·lectual. 

PER A PREVENIR l’ansietat abans de
l'examen o que aquesta sigui mínima,
cal haver estudiat abans i portar la
matèria preparada, però no el dia an-
terior a l'examen, cosa que fan molts
d'estudiants, sinó que l'estudi ha de
ser una activitat regular de tot l'any,
ajudat d'unes bones tècniques d'es-
tudi que incorporen resums i esque-
mes d’allò que hem estudiat. El dia de
l'examen, per no caure en un estat an-
siós, és recomanable un esmorzar nu-
tritiu i evitar els estimulants, arribant
amb un poc d'anticipació al centre per
poder parlar amb els companys, però
sempre anant en compte de no estar
prop d'algun company dels que molts
cops generen ansietat, ja que moltes
vegades aquesta ansietat es contagia.

SALUT 

Ansietat i exàmens

Lluís Vergés
PSICÒLEG

EQUIPAMENTS

El departament de Salut, a través de CatSalut,
preveu licitar abans de l’estiu la construcció del
nou Centre d’Atenció Primària (CAP), amb una
inversió de 4’2 milions d’euros. La idea és que
durant el tercer trimestre de l’any puguin co-
mençar les obres que s’enllestirien en dos anys.
L'equipament estarà ubicat darrera de la nova
estació d'autobusos d'Amposta, a tocar de la

plaça de la Castellania. L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va destacar que aquest és un equi-
pament molt esperat ja que l'actual CAP, cons-
truït als anys vuitanta, s'ha quedat petit per
donar abast als 21.000 habitants que té la capital
del Montsià. També va dir que la nova ubicació
permetrà resoldre els problemes d’aparcament
de l’actual CAP. El nou CAP, de planta baixa més
dos, tindrà àrea d'urgències i extraccions, medi-
cina de família, àrea de la dona, pediatria, odon-
tologia, i està preparat també per l'especialitat
de ginecologia.  

El CAP d’Amposta, per al 2018

L’ORTORÈXIA és un trastorn de l'alimen-
tació, que consisteix en una obsessió per
consumir exclusivament una alimentació
sana (orgànica, vegetal, sense conservants,
ni colorants etc.) i per la forma de prepa-
rar-la. Aquestes persones  prefereixen  pas-
sar gana, abans de consumir alimentació
que ell consideri insana. No és dolent voler
portar una dieta sana i equilibrada, el pro-
blema rau quan això es converteix en una
obsessió malaltissa, portada a l'extrem, i el
menjar passa a ser el centre de tot. Es tracta
d'una patologia de la conducta alimentària
que pot desencadenar greus problemes de
salut. Aquesta obsessió per menjar ali-
ments naturals o sans,  pot dur a les perso-
nes que la pateixen a deixar d'ingerir
alguns aliments, que aporten nutrients es-
sencials per a l'organisme,  i desencadenar
efectes nocius per a la salut.

ELS ORTORÈXICS solen eliminar de la

seva dieta carns, aliments rics en greixos i
additius, i productes en el cultiu dels quals
s'utilitzin pesticides, fins a l'extrem de pre-
ferir no menjar res abans que ingerir un
producte que no considerin biològicament
pur (sense additius, sense conservants,
sense colorants). Aquesta conducta pot tra-
duir-se en anèmia, osteoporosi, desnutri-
ció, manca de vitamines i minerals,
disminució de les defenses, depressió. No
els preocupa la quantitat, sinó la qualitat
dels aliments. Les persones que pateixen
ortorèxia volen conèixer l'origen dels ali-
ments i prefereixen cuinar-los personal-
ment, fins al punt que eviten menjar en
restaurants o a casa d'altres persones.
Aquesta obsessió afecta també a  la salut fí-
sica i mental de qui la pateix.

COM EN LA majoria dels aspectes que
afecten la salut, la clau resideix en la mo-
deració. Qualsevol canvi en l'elecció dels

aliments que formen part de la nostra dieta
s'ha de fer de manera gradual i d'una ma-
nera que encaixi amb els  gustos i l'estil de
vida de cadascú. Vols saber si estàs una
mica capficat amb l’alimentació? Si respons
afirmativament  4 o 5 preguntes, vol dir que
t’has de relaxar una mica més, pel que fa a
l'alimentació.
1. Passes més de tres hores al dia pensant
en tot allò que menges?
2. Planifiques els teus menjars amb diver-
sos dies d'antelació?
3. Consideres que el valor nutritiu d'un ali-
ment és més important que el plaer que
t’aporta?
4. Ha disminuït la qualitat de la teva vida, a
mesura que augmentava la qualitat dels
teus menjars?
5. T’has tornat més estricte amb  tot allò
que menges?
6. Ha millorat la teva autoestima des que
menges més “saludable”?

Obsessionats per menjar sa

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

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

Tortosa zona rastre. Es
ven  pis semi-nou
tercera planta amb 3
habitacions, cuina,
menjador i bany ala
Plaça Mossèn Sol 2.

� 977267583 - 661083807

Jesús Es ven planta baixa
amb 2 habitacions, cuina,
menjador, 1 bany, a/a amb
bomba de calor i moblat.
Preu 27.000 euros. 
� 620 39 28 50

La Ràpita Zona plaça Carles
III. Es lloga local comercial
planta primera, 75 m2,
assolellat, ideal per a despatx,
cèntric. � 676919378

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

lluminós, tot escaparate 
� 676919378

La Ràpita Zona plaça Carles
III. Es lloga local comercial
planta baixa, 95,32 m2,
ampliable 163,19 m2,
annexant altre local 67,87 m2,
cantoner. � 676919378

La Ràpita    Galeries
comercials Hort del Rei. Es
lloga pis tercera planta, sense
moblar, 4 habitacions, totes
exteriors, menjador, cuina
independent, lavabo complert,
aseo, galeria i balcó al carrer
Sant Isidre. � 676919378

Tortosa Zona rastre. Es lloga

pis tercera planta amb 3
habitacions, cuina, menjador i
bany a la Plaça Mossèn Sol
2.� 977267583 - 661083807

Contactes Home busca dona
per amistat. Enviar per correu

postal carta de presentació a
Antonio Fàbregues. Joan
Lamote de Grignon 23 1º A,
43500 Tortosa.

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

Varis Tortosa. Es ven piano
Casio MF520. Preu 100
euros. � 636950207[LLOGUERS]

CLASSIFICATS

[VENDES]

[VARIS]

HORITZONTALS 
1.Compactació d’aliments des-
aconsellada per als submarinistes.
Ve sense ni cinc / 1. Comarca molt
adequada per posar fi als brots de
paranoia. Gàbies de fusta per pro-
tegir els plançons (i els carnots?) /
3. Poca broma. Com menys con-
sultat més així, el llibre de biblio-
teca. Mal to / 4. Ensopir a base
d’enaltir. Si no el trobes a la sina-
goga segur que serà entre arabis-
tes / 5. Regidor de la dreta.
Botorn, sufocació i ardor / 6.
Àngel a sou de Prosegur. Omplen
l’ànima d’en Roger / 7. És tan
bàsic per a la vida com començar
correctament amb la corbata. Co-
lorant groc de força planetària / 8.
Indi antillà amb una expressivitat
anàtida. Radical: és a la imina com
el nino a la nina / 9. Finals d’hi-
vern. Taxatiu a l’hora de rebutjar
els draps de plàstic. Preu lliure /
10. Del menjar dels pagesos se
n’enduia el deu per cent. Està mal
cuinat, és un assumpte de pell /
11. Interior de pis. Tan treballada
que ves que no resulti impugnada.
Dos quarts d’onze / 12. Barates
tan malament que et quedes un
arbust. Si és tan bo és per ser so-
brenatural / 13. Minuta a nom de
Vida S.A. Introductor del carnaval
a la vida natural.

[AMISTAT]

PASSATEMPS

[TREBALL]

VERTICALS 
1.Tot de diners baixant pel riu.
Del massatge que ningú demana
/ 2. Encara dos quarts. La planta
del costat li fa el salt. El producte
més correcte de l’Estat / 3. Blau
causat pel cop contra una móra
massa verda. Pals fets a miques
per ficar-los al salpasser / 4. Fils
per fer xarxes denostades pels ar-
gentins. Entre els udmurts passa
per un paio ben normal / 5. Fi-
lera en forma de rastellera (però
curta). Els carters berbers no
saben on enviar-los la correspon-
dència / 6. El partit. En ovaris és
estèril però en vocabulari gens.
Símptomes clars de necrosi / 7.
Intocable, com una família de
l’Eixample. Agressions pels que
pugen del sud / 8. Senyora rà-
pida. Qualitat que limita la nos-
tra expansivitat. A mig termini /
9. Torni en males condicions per
culpa de la tecla de passar ratlla.
Presa com a model / 10. Un pa-
rell d’ous. De la victòria obtin-
guda amb la llengua a fora.
Mitges de nàilon / 11. Pista d’en-
trenament de futurs esquiadors.
Com que ja n’hi ha vuit diu que
es queda a casa / 12. S’obté po-
sant a jeure el benzè. Per ser re-
alment pública ha de ser
publicada.

ÀRIES
Aquests seran uns dies més aviat
agradables per a vosaltres, ja que
us tiraran els trastos i això sem-
pre agrada. Es molt reconfortant
que us elogiïn i us diguin tot el
que feu bé, però heu de tenir en
compte que no us hi podeu re-
penjar i heu de seguir treballant
amb ganes. Per cert, és molt pro-
vable que al llarg d’aquests dies
conegueu gent de fora.

TAURE
Estareu molt fora de lloc aquests
dies, el motiu serà el vostre camp
sentimental. Per una banda, sem-
bla que tot va de primera i, per
l’altre, teniu molts dubtes basats
de certa manera en la descon-
fiança que vosaltres mateixos
aneu fent créixer. No penseu tant
malament, si teniu algun dubte
ho pregunteu directament a qui li
afecta i ja està.t   

BESSONS
Si per alguna d’aquelles coses
mai heu pensat que no sabíeu
parlar clar, al llarg d’aquests dies
no ho podreu pas pensar ja que
la vostre facilitat de paraula vin-
drà acompanyada d’una facilitat
de concretar i deixar clar tot el
que es vol dir. O sigui, que si fa
temps que teniu ganes de posar
els punts a sobre les is a algú ara
seria un bon moment.  

CRANC
Aquests dies us toca deixar-vos
anar i convertir els vostres som-
nis en la realitat. Segurament
penseu, i això com es fa? Dons
bé, és fa deixant totes les pors en-
rere i creient més amb vosaltres
mateixos. Si us ho proposeu,
podeu fer grans coses i podeu
sentir-vos molt bé amb les vos-
tres creacions. En definitiva,
pareu de pensar i actueu.

LLEÓ
Seran uns dies molt contradicto-
ris: per una banda, les coses no
poden ser millors, si parlem del
camps del plaer, dels viatges i de
la relació amb la societat i els
amics, i fins i tot a la feina. Però,
d’altre banda, sembla que tot es
giri del revés en el camp de la fa-
mília, els germans, fills , i també
amb la parella. És ben bé que no
es pot tenir tot, ja millorarà.      

VERGE
Si ens ho mirem bé seran uns dies
en els quals els diners tindran una
gran importància, no és pas perquè
us toqui cap rifa, si no que haureu
de controlar la vostre economia
que estarà força alterada. A part
d’això, la vostre part sentimental es
veurà afectada per una riuada de
bones experiències, cosa que agrai-
reu, ja que necessiteu poder estabi-
litzar els vostres sentiments.

BALANÇA
A vosaltres sembla que aquests
dies no esteu massa bé que di-
guem, hi ha una falta de comuni-
cació bastant gran i no teniu ganes
d’estar amb ningú. Si podeu,
mireu-vos alguna pel·lícula de
riure i, a poder ser, us la creieu.
D’aquesta manera us animareu
una mica més i ho veureu tot amb
bons ulls. Us aconsello que no
penseu tant amb el passat.   

ESCORPÍ
La seguretat que tindreu amb vo-
saltres mateixos serà d’admirar, ja
us convenia passar uns dies així.
Ara bé, heu de parar compte ja
que és un bon moment per esta-
bilitzar-se i deixar clares les coses,
sobretot, en l’àmbit familiar. Fa
massa temps que aquest tema
està aparcat i s’ha de deixar clar.
D’altra banda, no us costarà
massa lligar.  

SAGITARI
Tindreu tendències a veureu tot
força negre, feu el favor d’ani-
mar-vos una mica que la cosa no
està pas tant greu. Si que hem de
tenir present que en el tema de
diners ho porteu una mica mala-
ment però és perquè us costa or-
ganitzar-vos i no us administreu
prou bé. A part, això no us ha de
fer estar desanimats ja que no és
motiu.  

CAPRICORN
Seran uns dies en els quals els
malsons faran acte de presencia, i
als que heu de mirar de no fer
massa cas, senzillament perquè si
us hi capfiqueu ho passareu força
malament i no val la pena. Al cap i
a la fi, tan sols són somnis i no són
reals, encara que ens donin alguna
informació o algun missatge en
clau. També seria interessant que
estiguéssiu més per la parella.

AQUARI
Aquests dies sembla que no us
surt res a dretes, i és que esteu
força nerviosos i, això, comporta
que no esteu atents al que esteu
fent, hauríeu de calmar-vos una
mica i, a poder ser, fer alguna te-
ràpia de relaxació. D’altra banda,
un dels motius que us fa posar
dels nervis és el tema parella, tant
si en teniu com si no, en aquest
aspecte us aniria bé tenir calma.

PEIXOS
A vosaltres la mainada petita us
donarà molta força per continuar
lluitant, no té perquè ser cap fill
vostre, potser és el fill d’altres
però a vosaltres us dóna vida i
alegria. Si teniu parella haureu
de prendre precaucions o us
podeu endur un ensurt. En
aquests dies també seria conve-
nient posar una mica de peu al
fre amb l’economia.  

HORÒSCOP
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

NOU MÀSTER A VILLA RETIRO
L'hotel i restaurant Villa Retiro de Xerta,
amb una Estrella Michelin, amplia la seva
oferta a través de la formació de cuiners
professionals. El xef Fran López lidera la
creació de l'Escola de Cuina Villa Retiro,
que s'estrenarà el pròxim mes de setembre
amb el Màster en Gastronomia i Lideratge
en Cuina amb l'objectiu de formar líders.
L'Escola, que es projecta a nivell interna-
cional, oferta fins a 25 places d'un màster

que durarà tot un any i que inclou 600
hores de pràctiques en restaurants amb Es-
trella Michelin. El projecte, però, és ambi-
ciós i ja s'està en contacte amb diferents
universitats per esdevenir grau universi-
tari. López va explicar que en el mercat ac-
tual no només val ser un bon cuiner, sinó
que també cal ser un bon gestor i un bon
líder. El màster va adreçat a alumnes amb
almenys dos anys de cuina. C.B.

Ingredients
•1/4 de kg d’abadejo
• 4 tasses d’arròs 
• 4 carxofes 
• 1 grapat de pe ̀sols 
• 1 tomata
• 4 alls 
•1 rameta de julivert 
• pebre roig en pols 
• 3 fils de safra ̀
•oli d’oliva aigua 
• sal i salsetes

Arròs 
amb abadejo
i carxofes

Elaboració

El dia abans, poseu l’aba-
dejo en remull, per a des-
salar-lo ben dessalat. En
una cassola, amb un bon
raig d’oli, poseu a sofre-
gir la tomata, el julivert,
els alls, l’abadejo dessa-
lat, les carxofes ben talla-
des, i els pèsols.
Remeneu-ho tot ben re-
menat, durant un minut
me ́s o menys. Afegiu el
pebre roig i els fils de
safra ̀. I per últim tireu
l’aigua. La mida de l’ai-
gua seran dos tasses per
cada una d’arròs. Quan
aquesta trenque a bullir,
tireu-hi l’arròs.
Deixeu-ho coure uns 20
minuts, sense deixar de
vigilar l’arròs. Afegiu la
sal i les salsetes al vostre
gust. A poder ser, aquest
arròs ha de quedar sec.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Trossegem la ceba ( a tires o a daus
petits, al gust de cadascú) i la ma-
çana.
2. En una paella posem a escalfar un
bon raig d'oli d'oliva. Daurem la
llonganissa i la retirem. 
3. Sofregim la ceba i la maçana uns
cinc minuts. Incorporem la llonga-
nissa i fem que torni a agafar tempe-
ratura, a foc fort.

4. A continuació afegim el mosca-
tell i les prunes. Baixem el foc i ho
fem coure, que faci xup-xup. Anem
controlant la cocció però amb uns
30-40 minuts serà suficient.  

Pots trobar aquesta i més receptes
al meu blog:
La Cuina de l’Olga.

Llonganissa amb
salsa de maçana,
ceba i moscatell

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Els ingredients 
d’aquesta recepta
són semblants a un
dels plats de la
meva mare que 
més m'agrada. 
Substituint el
pollastre per la 
llonganissa hem
aconseguit un plat
festiu amb un 
producte a l'abast
de tothom. Desitjo
que us agradi molt a
vosaltres!  ”

“

• 1/2 de llonganiss d’uns
10-15 cm, tallada a tros-
sets
• 1 ceba mitjana
• 2 maçanes
• 8 prunes (quantitat al
vostre gust)
• 1/2 got (d’aigua) de vi
moscatell
• Oli d’oliva verge

INGREDIENTS: 
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INICIEN LA INUNDACIÓ DELS CAMPS
ELS ARROSSARS del delta de l'Ebre
han començat ja a inundar-se a perquè
els pagesos puguin iniciar, durant les
pròximes setmanes, la sembra del ce-
real. El procés, que va començar de
forma gradual a l'hemidelta dret de l'E-
bre i quatre dies després ho va fer al
marge esquerre, generalitzarà la pre-
sència de la làmina d'aigua sobre prop
de 22.000 hectàrees de conreu d'arròs.

Més enllà de la incerta influència que
les condicions climàtiques puguin tenir
en el desenvolupament de la cam-
panya, els regants i productors conti-
nuen molt pendents de l'evolució de la
plaga del caragol maçana. Especialment
preocupant resulten les previsions a
l'hemidelta esquerre, on després d'un
hivern sense fred els agricultors temen
un rebrot important de la plaga. C.B.PAGESIA

TURISME

Una vuitantena de productors,
allotjaments, restaurants i em-
presaris turístics de les Terres de
l'Ebre s'han adherit al programa
Benvinguts a Pagès, que im-
pulsa la Fundació Alícia, el De-
partament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat i l’Agència Ca-
talana de Turisme. 
Els dies 17, 18 i 19 de juny tindrà
lloc la primera edició de Benvin-

guts a pagès, un cap de setmana
de portes obertes a explotacions
agrícoles i ramaderes, que es
complementarà amb propostes
de restauració, allotjament i ac-
tivitats per tot el territori català. 
Aquesta és una de les accions
destacades de Catalunya Regió
Europea de la Gastronomia 2016
i de l’Any de la Gastronomia.

L’objectiu és posar en valor i
promoure el turisme anomenat
d'interior i experiencial, oferint
als visitants l'oportunitat d'a-
propar-se i conèixer de la mà
dels propis pagesos les riqueses
d'aquest món d'on sorgeixen els
aliments, poder veure els ani-
mals, els horts i aprendre i gau-
dir de tot aquest patrimoni. Des
dels consells comarcals s’ha
contactat amb els productors,
restaurants i allotjaments de la
comarca convidant-los a partici-

par oferint una visita a les seves
explotacions i pel que fa a res-
taurants i allotjaments un preu
especial i/o serveis especials per
tal de fomentar la pernoctació
durant el cap de setmana de
Benvinguts a Pagès.  
En la primera sessió de treball
que va aplegar els participants
en el programa de Benvinguts a
pagès, el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, va animar els pagesos a
participar en el programa tot re-

marcant que és una bona opor-
tunitat per promoure els nostres
productes i la nostra gastrono-
mia per dinamitzar el territori.
En l'acte també hi van intervenir
el director dels serveis territo-
rials d’Agricultura, Ferran Grau,
la directora territorial d'Em-
presa i Coneixement, Mercè Mi-
ralles, el gerent del Patronat de
Turisme de la Diputació, Albert
Folch i el dirtector gerent de
Prodeca-Fundació Alícia,
Ramon Sentmartí. 

Els pagesos s’apropen al turista
Els productors ebrencs obriran les portes

de les seves explotacions als turistes 
Es podrà conèixer de la mà dels pagesos les

riqueses del camp i gaudir d’aquest patrimoni

Imatge promocional del programa Benvinguts a Pagès. // FOTO: FUNDACIÓ ALÍCIA

Cinta Bonet
TORTOSA

Denuncien les
dificultats d’ús
de productes
fitosanitaris

C.B.
TORTOSA

Unió de Pagesos ha denun-
ciat la inoperància del Minis-
teri d’Agricultura alhora
d’autoritzar nous productes
fitosanitaris. Segons el sindi-
cat agrari, aquesta manca de
diligència dels responsables
del registre de fitosanitaris, i
la poca predisposició per
atorgar autoritzacions excep-
cionals d’aquesta productes
per a la pagesia, estan provo-
cant pèrdues milionàries del
sector agrari català, que en el
cas de la fruita dolça arriba
als 21 milions d’euros. El res-
ponsable de Sectors Agríco-
les d’Unió de Pagesos, Rafel
Verdiell, va explicar que
mentre en altres països eu-
ropeus com Itàlia o Ale-
manya aquest tràmit es força
ràpid, a l’Estat espanyol
poden passar més de 5 anys
abans que autoritzin un nou
producte fitosanitari. Al ter-
ritori un dels sectors que pa-
teix més les conseqüències
d’aquesta situació és el de
l’arròs. El responsable del
sector de l’arròs d’Unió de
Pagesos, Dani Forcadell, va
recordar que les característi-
ques del Delta només fan
viable el cultiu d’arròs cosa
que no permet fer rotació de
conreus, i malgrat tenir sem-
pre les mateixes problemàti-
ques i malalties cada any
pateixen la incertesa de si
podran usar i en quin mo-
ment els fitosanitaris neces-
saris. Forcadell va explicar
que una situació similar es
dóna en la lluita contra el ca-
ragol maçana. Tot i que van
sortint el mercat nous pro-
ductes que podrien ajudar a
combatre la plaga, abans de
poder-los aplicar cal passar
molts filtres i fer una llarga
paperassa. 

MEDI AMBIENT

El programa es
complementarà
amb propostes de

restauració,
allotjament i
activitats
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LG ens presenta un concepte revolucionari de Smart-
phone, el nou LG G5, que com a substitut del G4, passa a
ser el model “top gamma” de la firma coreana. Anem a
veure algunes de les exclusives característiques que la
firma coreana a ideat, amb la finalitat de diferenciar-se de
la competència:
El primer gran canvi el trobem en el material emprat en
la seva construcció, així el típic acabat plàstic/cuiro que
cobreix el G4 ha estat substituït per un cos totalment d’a-
lumini, com és propi del nivell que marca la competència.
Sens dubte, aquest és un canvi molt encertat que LG ne-
cessitava efectuar.
Un altre element destacat del nou LG G5 té que veure
amb l’espectacular pantalla IPS de 5’3”, fabricada per la
pròpia marca i que amb una resolució Quad HD (2560 x
1440dpi) i una densitat de 554ppi ens permetrà gaudir
d’una qualitat gràfica realment insuperable. Sens dubte,
aquest és un dels components més destacables de l’e-
quip. També ressalta la nova funció always-on display,
capaç d’il·luminar tant sols determinada zona de la pan-

talla per mostrar-nos les
notificacions del sis-
tema. Això ens aportarà
un elevat estalvi en el
consum energètic, ja
que segons LG consu-
mirà solament un 0’8%
de la bateria per cada
hora d’us.
També volem destacar
l’espectacular joc de cà-
meres que integra el
nou LG G5, amb un total
de 3. Tot i no ser el pri-
mer dispositiu en incor-
porar la doble càmera
fotogràfica, el nou LG
G5 disposa de dos sen-
sors de 16 i 8Mp., un en-
carregat de les tomes

més convencionals, mentre que el segon sensor ens per-
metrà prendre fotos de més angular, gràcies als seus 135º
de visió. A més, gràcies al software Pop-out Picture po-
drem jugar amb els primers i segons plans o  escenes més
amples, tot sense distorsió aparent. Cal ressaltar també
la gran qualitat de la càmera frontal de 8Mp, i que més
d’un telèfon actual ja voldria gaudir com a seva principal.
Ja per últim, la gran revolució del G5, la revolucionaria
capacitat modular ideada per LG, una autèntica aposta
personal del fabricant que el consumidor final jutjarà.
Així, mitjançant el LG Cam Plus disposarem d’un mòdul
de càmera amb zoom i bateria extra, o el LG Hi-Fi Plus
un reproductor d’àudio d’alta definició. De moment,
només aquest 2 disponibles. A tot això, s’ha d’afegir una
sèrie d’accessoris externs dissenyats específicament per
al telèfon i que LG a batejat com els LG Friends, ulleres
de realitat virtual, auriculars Bluetooth de Harman Kar-
don, o un controlador de drones LG Smart Controller,
entre d’altres. Recordem que el nou dispositiu de LG G5
està ja disponible al mòdic preu de 700€ (a partir de).

TELEVISIÓ

PANTALLES

P QUEIXA DE CANAL 21 AL SÍNDIC DE GREUGES
L’OFICINA del Síndic de Greuges ha
admès a tràmit la queixa presentada
per Canal 21 Ebre, en què aquesta te-
levisió posa de manifest els entre-
bancs que està patint per poder
adherir-se a la Xarxa Audiovisual
Local. L’admissió a tràmit de la queixa
no pressuposa cap actuació irregular,
però el Síndic ja s’ha adreçat a la Di-

putació de Barcelona per demanar in-
formació sobre el cas. Canal 21 Ebre fa
més d’un any que espera la seua ad-
hesió a la Xarxa, tot i tenir l’aval de 48
dels 52 ajuntaments de les Terres de
l’Ebre. La Xarxa és una plataforma
multimèdia de suport a l’audiovisual
local, que té com a objectiu donar res-
posta a les necessitats del sector i con-

tribuir a la seua dinamització. Canal
21 Ebre va completar els tràmits per al
setembre del 2014, després de sol·lici-
tar-ho reiteradament. Una altra tele-
visió privada de l’Ebre ja forma part
de La Xarxa, així com algunes ràdios
municipals. Segons 21 Ebre, tot plegat
perjudica l’empresa, els seus treballa-
dors i els seus espectadors. G.M.

Canal 21 Ebre tindrà una pre-
sència important a la fira Expo-
ebre aquest divendres, 29
d’abril, ja que hi traslladarà dos
dels seus platós, on el públic
podrà veure en directe com es
fan dos programes de televisió.
D’una banda, a les 16 hores s’hi
realitzarà la tertúlia L’Entrellat,
conduït per Manel Ramon. A
les 18:30 hores serà el torn de
l’emissió en directe del pro-
grama Districte 21, dirigit per
Sílvia Alarcón. Durant el maga-
zín es donaran a conèixer les
principals novetats d’Expoebre
2016, de la mà dels seus res-
ponsables. Però també es po-
sarà la mirada en les activitats
culturals més destacades, de la
mà de les entitats participants.
Serà fins les 19:30 hores.

Redacció
TORTOSA

TECNOLOGIA

LG ens presenta el nou LG G5
per Jaume Querol

En directe des d’Expoebre
La tertúlia de Manel Ramon es veurà a la nit en diferit,

però el magazín de Sílvia Alarcón s’emetrà en directe
Canal 21 Ebre desembarca al pavelló firal de Tortosa

amb dos dels seus programes, L’Entrellat i Districte 21
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El nou director general de
Mitjans de Comunicació, Jordi
del Río, ha afirmat que Cata-
lunya ha d’aspirar a tenir uns
mitjans públics d’excel·lència i
de qualitat. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, Del Río
també va assenyalar que vol
impulsar un Pacte Nacional
per l’Audiovisual, i que cal fo-
mentar que la televisió de pro-
ximitat puga ser viable, així
com contribuir a millorar la
seua qualitat i penetració. Fi-
nalment, també va afegir-hi
que volen donar més veu als
mitjans del tercer sector. “Te-
nint en compte la pèrdua del
motor de TV3 de cara a la pro-
ducció externa, el sector au-
diovisual necessitaria un Pacte
Nacional per l’Audiovisual, i el
CAC està treballant i tot just
acaba de presentar un Llibre
Blanc sobre el sector”, va ex-
plicar. “Però d’altra banda, cal
aprofundir més perquè la tele-
visió de proximitat pugui tenir

vies de viabilitat i de supervi-
vència, i fins i tot millorar la
seva qualitat i penetració”, va
insistir. “I també penso que cal
regular els mitjans del tercer
sector; crec que els mitjans co-
munitaris han de tenir una
veu pròpia en un marc regulat
i estable, com també tenen en
altres països veïns”. 
En la mateixa entrevista, Del
Río va afirmar que les televi-
sions locals són les que estan
més a prop de la ciutadania.
També va remarcar que l’ob-
jectiu de la Generalitat és ga-
rantir la seua viabilitat i també
“regular i normalitzar” el
mapa de la TDT a Catalunya.
“Són els mitjans que més a
prop estan dels ciutadans, i
per tant el seu servei públic
està molt clar. Però el que ha
de fer l’administració en rela-
ció a la televisió de proximitat
és assegurar la seva viabilitat,
regular i normalitzar el mapa
de la TDT que en certa mesura
està en una situació de confu-
sió, juntament amb el CAC”,
va assenyalar.
A banda, Del Río també va va-

lorar la renúncia de Brauli
Duart com a president de la
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA),
així com el fet que la nova res-
ponsable, Núria Llorach, haja
demanat més recursos per a
l’ens. El director general de
Mitjans va dir que entenia
aquesta demanda, i va afegir-
hi que tant la Corporació com
la resta del sector audiovisual
de Catalunya són una verita-
ble “estructura d’estat”.

Reciprocitat 
Finalment, el director general
de Mitjans de Comunicació va
afirmar que és una notícia
“excel·lent” que la Generalitat
Valenciana estiga avançant en
la represa de les emissions de
la ràdio i televisió valencianes.
De fet, des del passat 15 d’a-
bril, Catalunya ha recuperat
les emissions de la televisió
pública balear. Es tracta del
canal IB3 Global, que s’emet a
través del múltiplex de la
CCMA. La reciprocitat entre
Catalunya i Baleras ja havia
estat vigent del 2009 al 2012. 

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fem una ullada
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Poliesportiu
13.00 Primera Columna
14.30 Petits Artistes
15.00 Poliesportiu
15.30 Fem una ullada
Viu les festes i actes més
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 L’Entrellat
20.00 Fet Aquí/
Gent del Barri
Cada 15 dies s’estrena del
Fet Aquí o bé del Gent del
Barri, on els protagonistes
són la gent del territori, els
pobles i els seus productes.
20.30 L’informatiu
21.00 Tens un racó dalt
del món
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Fet Aquí/
Gent del Barri
23.30 Tens un racó dalt
del món

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.30 Tens un racó dalt
del món
10.00 Primera Columna
Les primeres notícies i
entrevistes, amb Gustau
Moreno. EN DIRECTE
11.30 L’Entrellat
13.00 Primera Columna
14.30 L’Entrellat
16.00 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.
16.30 Tens un racó dalt
del món
17.00 Primera Columna
18.30 Fet Aquí/
Gent del Barri
19.00 Fem una ullada
20.00 Calaix de sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Fem una ullada
21.30 L’informatiu
22.00 Temps Afegit
22.15 El Partit
Cada setmana, el futbol
de casa nostra,amb el 
partit de la jornada. 
00.00 Tens un racó dalt
del món

08.00 Petits Artistes
08.30 Calaix de sastre
09.00 L’informatiu
09.30 La RDP
Les principals rodes de
premsa de la setmana,
emeses íntegrament.

11.30 Districte 21
12.30 El retrovisor
Reviu moments de festes
del passat, amb bous,
balls, fires... Amb el segell
de qualitat de Canal 21 
13.30 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.

15.00 El retrovisor
16.00 Ple Municipal de
Batea/ Fem una ullada
18.30 Temps Afegit
18.45 El Partit
20.30 Recull de notícies
22.00 Districte 21
23.00 L’Entrellat
Si et vas perdre l’estrena,
dissabte a la nit es repeteix
la tertúlia de referència a
les Terres de l’Ebre.

08.00 Calaix de sastre
08.30 Petits Artistes
09.00 Fem una ullada
09.30 La RDP
Segona part del recull de
les rodes de premsa de la
setmana, emeses íntegra-
ment.
11.30 Districte 21
12.30 El retrovisor (2)
Reviu moments de festes
del passat, amb bous,
balls, fires... Amb el segell
de qualitat de Canal 21
13.30 Recull de notícies
15.00 El retrovisor
16.00 L’Entrellat
17.30 Fem una ullada
20.30 Recull de notícies
22.00 L’Entrellat
23.30 Fet Aquí/
Gent del Barri

A LA CARTA
Podeu veure tots els
programes, en 
quasevol moment del
dia, al web
canal21ebre.com

08.00 Petits Artistes
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fet Aquí/
Gent del Barri
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Poliesportiu
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una ullada
16.00 Districte 21
17.00 Primera Columna
18.30 Fem una ullada
19.00 Tens un racó dalt
del món
19.30 Petits Artistes
Visita amb nosaltres un
nou col·legi de les Terres
de l’Ebre, amb els més pe-
tits com a protagonistes.
20.00 Calaix de sastre
Nova entrega del pro-
grama infantil i juvenil,
conduït per Joan Iniesta i
amb el pallasso Muniatto.
20.30 L’informatiu
21.00 Petits Artistes
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Fem una ullada
23.30 Fet Aquí/
Gent del Barri

08.00 Petits Artistes
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fet Aquí/
Gent del Barri
10.00 Primera Columna 
11.30 Fet Aquí/
Gent del Barri
12.00 Tens un racó dalt
del món
12.30 Fem una ullada
13.00 Primera Columna
14.30 Fem una ullada
16.00 Districte 21
El magazín més cultural de
la sobretaula, amb Sílvia
Alarcón. EN DIRECTE
17.00 Primera Columna
18.30 Temps Afegit
18.45 El Partit
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
Albert Pascual ens explica
l’actualitat esportiva en les
diferents disciplines. 
21.30 L’informatiu
22.00 Districte 21
23.00 Poliesportiu
23.30 El ple de Tortosa
o d’Amposta. Un cop al
mes se celebra el ple muni-
cipal, que s’emet íntegre.

PROGRAMACIÓ DE CANAL 21 EBRE La televisió d’aquí, feta aquí.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Fem una ullada
09.00 L’informatiu
09.30 Fem una ullada
10.00 Primera Columna
11.30 Districte 21
12.30 Fet Aquí/
Gent del Barri
13.00 Primera Columna
14.30 Calaix de sastre
15.00 Tens un racó dalt
del món
15.30  Fet Aquí/
Gent del Barri
16.00 Districte 21
Resum setmanal de tots els
programes, amb especial
atenció a l’agenda cultural
del cap de setmana.
17.00 Primera Columna
18.30 Calaix de sastre
19.00 Petits Artistes
19.30 Fem una ullada
20.30 L’informatiu
21.00 Poliesportiu
21.30 L’informatiu
22.00 L’Entrellat
Manel Ramón condueix la
tertúlia de referència de les
Terres de l’Ebre, per analit-
zar l’actualitat.
23.30 Districte 21

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

Fer viable el mapa de la TDT

G.M.
TORTOSA

Jordi del Río aposta per impulsar un Pacte Nacional per
l’Audiovisual i per uns mitjans públics “d’excel·lència”

El nou director general de Mitjans de Comunicació sosté
que cal fomentar que la tevisió de proximitat siga viable



Deltebre i la 
Generalitat ja redacten
el nou POUM

La Ràpita convoca una
consulta per decidir el
futur dels locals de la
zona de Garbeach

La factura ambiental
que Ercros deixarà a
Flix serà d’uns 500 
milions d’euros

La cooperativa de la
Palma d’Ebre ja 
elabora l’oli oficial del
FC Barcelona

La Lliga contra el
Càncer reclama un nou
accelerador lineal

L’hotel Villa Retiro de
Xerta impulsa un 
màster de cuina per a
líders

El programa 
Benvingut a Pagès obre
les explotacions als 
turistes

Canal 21 Ebre fa una
programació especial
amb motiu de la fira
Expoebre de Tortosa
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
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