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P RAJOY PODRÀ FORMAR GOVERN?

ELS POSSIBLES pactes i els dife-
rents resultats electorals a Catalunya i
Espanya van centrar la tertúlia política
que Canal 21 Ebre va organitzar l’en-
demà de les eleccions per analitzar els
resultats. Jaume Solé (PP), Manel de la
Vega (PSC), David Jarque (En Comú
Podem), Francesc Barbero (ERC) i Joan
Pere Gómez (CDC) van coincidir en va-

lorar que no preveuen una nova repe-
tició de les eleccions, i que d’alguna o
altra manera hi haurà un nou govern
a l’Estat espanyol. De fet, gairebé tots
veuen que Mariano Rajoy aconseguirà
la reelecció com a president. Segons
Solé, s’ha imposat el sentit comú. Tot i
així, va afirmar que Ciutadans ha d’a-
judar a la governabilitat. G.M.PORTADA

El PP es reforça a l’Estat
El partit de Mariano Rajoy torna a guanyar i incrementa

fins a 137 el nombre d’escons en les eleccions espanyoles
En Comú Podem repeteix victòria a Tarragona i ERC

torna a ser primera força a les Terres de l’Ebre

El PP ha sortit reforçat de les
eleccions d’aquest passat 26 de
juny. No només ha tornat a
guanyar sinó que ha incremen-
tat el nombre de diputats fins als
137, 14 més que en les eleccions
del 20 de desembre. En segon
lloc, i tot i el més que anunciat
“sorpasso”, s’ha mantingut el
PSOE amb 85 escons, cinc
menys que els obtinguts en les
passades eleccions. Unidos Po-
demos només guanya dos es-
cons i passa de 69 a 71 diputats,
mentre que Ciutadans ha per-
dut fins a vuit escons passant de
40 a 32 diputats. Pel que fa a Ca-
talunya, el vencedor dels comicis
ha estat novament En Comú
Podem. Aquesta coalició també
ha estat la força guanyadora al
conjunt de les comarques de Ta-
rragona, on novament els sis re-
presentants al Congrés dels
Diputats han quedat repartits de
la mateixa manera que en els
anteriors comicis, amb l’empat a
un diputat. I si ens fixem només
amb les Terres de l’Ebre, ERC
s’ha tornat a situat com la força
més votada seguida d’En Comú
Podem.

En Comú repeteix victòria
Pel que fa a la demarcació de Ta-
rragona, a poca distància d'En
Comú Podem, que ha obtingut
el 21’84% dels vots, un punt més
que en les eleccions de desem-
bre, ERC manté la segona posi-
ció amb un diputat i el 19,67%
dels vots, dos punts més res-
pecte el 20D. El PSC es queda
amb la tercera posició amb un
diputat i el 15,66% dels vots;
mentre que el PP guanya més de
2 punts i aconsegueix la quarta
posició a la demarcació amb el

14’87% dels vots, per davant de
CDC que perd més d’un punt
amb un 13’72% dels vots i obté
un diputat. C's queda en la si-
sena posició amb un diputat ca-
dascun.

Els representants
Els sis diputats al Congrés per a
la demarcació de Tarragona
seran novament Fèlix Alonso
(En Comú Podem); Jordi Salva-
dor (ERC); Joan Ruiz (PSC); Jordi
Roca (PP); Ferran Bel (CDC) i
Sergio del Campo (C's). Així,
l’únic diputat ebrenc serà Ferran
Bel, que aconsegueix mantenir
l’escó tot i que les enquestes
apuntaven a que CDC es podría
quedar sense representació a la
demarcació.
Les Terres de l’Ebre també tin-
dran un senador, el republicà
Miquel Aubà, exalcalde de Gan-
desa. Aubà ha estat el senador
més votat a la demarcació amb el
21’86% dels vots. En concret, els
senadors de Tarragona elegits
són tres d’ERC, Miquel Aubà,
Josep Rufà i Laura Castell; i una
de En Comú Podem, Celia Cáno-
vas. No continuarà a la Cambra
Alta el fins ara senador de CDC,
Carles Pellicer. Tampoc aconse-

gueixen entrar al Senat els torto-
sins Joan Sabaté i Jordi Jordan,
tot i que Jordan s’ha quedat a les
portes, ocupant la cinquena po-
sició amb el 18’38% dels vots.
La participació a la demarcació

de Tarragona va ser del 63,31% i
l'abstenció del 36,69%, més de
tres punts superior respecte el
20-D. Els vots nuls van suposar el
0,93% i un 0,89% van ser en
blanc. 

Cinta Bonet 
TORTOSA

ELECCIONS 26-J

t El senador Miquel Aubà votant al col·legi electoral de Gandesa. / Foto: EMILIO ZARAGOZA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

El tortosí Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, i el republicà Miquel
Aubà, seran de nou els repre-
sentants ebrencs al Congrés i
al Senat, respectivament. A les
Terres de l’Ebre, ERC s’ha si-
tuat com la força més votada
amb gairebé el 25’9% dels vots
seguida d’En Comú Podem
amb el 22’4% dels vots, CDC
ocupa la tercera posició amb el
16% dels vots i en quart lloc
trobem el PSC amb 15’2% dels
vots. El cinquè i sisè lloc l’ocu-
pen el PP i Ciutadans amb el
13’5% i el 6’6% dels vots.

Les valoracions
La nit electoral, els represen-
tants de les candidatures feien
una valoració dels resultats. El
candidat ebrenc d’En Comú
Podem al Senat, Jordi Jordan,
no va aconseguir entrar a la
Cambra Alta però va fer una
valoració molt positiva dels re-
sultats obtinguts a Catalunya,
Terres de l’Ebre i també per
l’increment aconseguit a Tor-
tosa. En canvi, Jordan va reco-
nèixer que els resultats
obtinguts per Unidos Podemos
al conjunt de l’Estat no han
estat els que esperaven. 
Des d’ERC, el candidat al
Senat, Miquel Aubà, va mos-
trar la seva satisfacció no
només per haver aconseguit
entrar de nou al Senat, sinó
també per l’increment de vots
obtinguts per ERC al conjunt
de la demarcació i especial-
ment a les Terres de l’Ebre, on
torna a ser primera força. Per la
seva part, la candidat ebrenca
d’ERC al Congrés, Carme Na-
varro, va afirmar que seran la
veu de l’Ebre a Madrid.
Des del PSC van reconèixer
que no havien obtingut els re-
sultats esperats, però van valo-
rar positivament que els
socialistes continuen sent la
segona força a l’Estat. El candi-
dat del PSC al Senat per Tarra-
gona, Joan Sabaté, també va
carregar contra l’estratègia se-
guida per Unidos Podemos i
que, segons el socialista, va im-
pedir que avui a l’Estat espan-

yol hi hagi un govern progres-
sista. Sabaté també va valorar
que el cansament electoral de
la ciutadania va afavorir l’abs-
tenció.
El candidat ebrenc del PP, Joan
Bertomeu, va compartir la nit
electoral amb la resta de mem-
bres de la llista des de Tarra-
gona. Enmig d’un ambient
d’eufòria, el diputat al Con-
grés, Jordi Roca, va afirmar que
“n'hi havia molts que desitja-
ven” que no obtinguessin cap
escó però que han acabat
“avançant altres forces políti-
ques i millorant resultats”.
El candidat de Convergència,
Ferran Bel, també va seguir la
nit electoral des de la seu de la
formació a Tarragona. La dipu-
tada de Junts pel Sí i tinent
d’alcalde de Tortosa, Meritxell
Roigé, va destacar que CDC
hagi aconseguit mantenir els
resultats a la demarcació i que,
per tant, l’alcalde de Tortosa
torni al Congrés. Ara bé, tant
Roigé com la candidata
ebrenca al Senat, Teresa Moya,
van lamentar la pèrdua del se-

nador de CDC, Carles Pellicer,
i també la baixada de la parti-
cipació.
La incertesa davant la possibi-
litat que Ciutadans es quedés
sense representació a les co-
marques tarragonines va apa-
gar l’ambient a l’hotel SB
Ciutat de Tarragona durant les
primeres hores de la nit. Final-
ment, el candidat de Ciuta-
dans, Sergio del Campo, va
assegurar que estaven con-
tents d’haver aconseguit man-
tenir el diputat que van treure
el 20-D i va carregar contra les
“polítiques de la por” i una
“llei electoral injusta”. 

ERC guanya a Gandesa i Móra
Si ens fixem amb els munici-
pis, En Comú Podem va tornar
guanyar les eleccions espanyo-
les al municipi de Tortosa. La
candidatura de coalició d'es-
querres -amb el tortosí David
Jarque com a número 3 per Ta-
rragona- va obtenir un total de
3.437 vots, 157 més que en les
eleccions de desembre. Per la
seua banda, ERC va quedar en

segon lloc, amb 2.837 vots,
pràcticament igual que en els
anteriors comicis, mentre que
CDC -amb l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, com a cap de llista
per Tarragona-, es va quedar
en tercera posició, amb 2.388
vots, 365 menys que en les
eleccions del 20-D. El PSC
també perd 233 vots però es
manté com la quarta força a
Tortosa, amb 2.070 vots, mentre
que el PP se situa en cinquè
lloc, amb 1.854 vots, 225 més.
Ciutadans és la sisena força a
Tortosa aquest 26-J, amb 1.119
vots. 
Esquerra va guanyar les elec-
cions espanyoles a Amposta,
després de fer-ho també a les
darreres eleccions espanyoles i
les municipals. Els republicans
van tornat a incrementar resul-
tats amb un total de 2.386 vots,
per davant dels 2.217 vots d'En
Comú Podem, que continua
com a segona força. Els socia-
listes van quedar en tercera
posició, ja que el PSC va acu-
mular 1.291 vots, però en perd
270. CDC continua caient a

Bel i Aubà tornen a Madrid 

Cinta Bonet
TORTOSA

ELS RESULTATS A L’EBRE

ELECCIONS 26-J

t L’alcade de Tortosa, Ferran Bel, tornarà a ocupar una escó al Congrés dels Diputats. / Foto: IRENE LÓPEZ.

El convergent Ferran Bel serà de nou l’únic diputat de
l’Ebre i el republicà Miquel Aubà l’únic senador

En Comú Podem guanya a Tortosa i ERC a Amposta i
també, per primera vegada, a Gandesa i Móra d’Ebre 

Amposta després dels mals re-
sultats de les passades muni-
cipals, i es queda de nou amb
la quarta posició amb 967 vots,
292 menys que el 20-D. El PP
és la cinquena força, amb 953
vots a Amposta, per davant de
Ciutadans, amb 605 vots. 
ERC va aconseguir imposar-se
per primera vegada en unes
eleccions espanyoles a Móra
d'Ebre i Gandesa. En aquests
dos municipis, CiU va guanyar
per majoria absoluta a les da-
rreres eleccions municipals i
també va ser primera força en
els comicis del 20-D. En el cas
de Móra d'Ebre, aquest 26 de
juny, ERC va obtenir 567 vots,
71 més que CDC que va ser se-
gona força amb 496 vots. En
Comú Podem va ser la tercera
força a Móra d'Ebre, amb 441
vots, mentre que el PSC va ob-
tenir 390 vots. El PP va tindre
281 vots; i Ciutadans 169.
En el cas de Gandesa, ERC
també va ser la força més vo-
tada, amb 354 suports, i CDC
va caure a la segona posició
amb 345, només nou vots
menys que els republicans. En
Comú Podem va ser tercera
força amb 195 vots. El PP és
ara la quarta força, amb 165
vots, mentre que el PSC va er
la cinquena amb 129 vots. Ciu-
tadans ha obtingut 78 vots. 

ERC CREIX

ERC ha aconseguit

imposar-se per 

primera vegada en

unes eleccions 

espanyoles a Móra

d'Ebre i Gandesa.

En aquests dos

municipis,

Convergència va

ser primera força a

les municipals i a

les eleccions

del 20-D.
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Tall a l’estació de l’Aldea per uns
trens dignes a les Terres de l’Ebre
Una incidència a Mont-roig del Camp provoca retards

de fins a quatre hores a la línia entre Tortosa i Barcelona
La Generalitat afirma que portarà l’Estat als tribunals

si no s’inverteix a la xarxa ferroviària del territori

Un centenar de persones va
protestar el 19 de juny a l'esta-
ció de l'Aldea pel servei ferro-
viari al territori i per demanar
uns trens dignes. La concen-
tració, convocada per la Plata-
forma Trens Dignes, va acabar
amb l'entrada a la via de des-
enes de manifestants, que van
tallar la de circulació d'un tren
Talgo procedent de València
durant 15 minuts. La portaveu
de la Plataforma Trens Dignes
a les Terres de l’Ebre, Montse
Castellà, va afirmar que el
poble havia actuat amb ci-
visme però amb contundència,
per denunciar les “comunica-
cions tan precàries” del terri-
tori. “Quan un poble se sent
agredit i maltractat, actua en
defensa pròpia”, va dir. 
Durant la protesta l’escriptor
Andreu Carranza va llegir un
manifest on es lamentava que

les línies R15 i R16 estan ins-
tal·lades en “la incidència con-
tínua i el retard habitual” i es
reclamava que Adif i Renfe
facin un calendari d'inversions
al territori per un servei de
trens digne. De fet, en el mani-
fest de la protesta es parlava
de "maltractament cruel" que
Adif i Renfe sotmet al territori,
i es va agrair el suport del Go-
vern –amb la presència del se-
cretari d'Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font. Amb
tot, Trens Dignes va recordar
que "el Govern fa sis anys que
té les competències transferi-
des i fins ara no havia aixecat
la veu de manera contundent
en defensa de les Terres de l'E-
bre". Així, la portaveu de Trens
Dignes va destacar que depèn
de la Generalitat millorar les
freqüències dels trens i la mi-
llora dels combois.
Per la seua banda, Font va afir-
mar que l’estat de la xarxa fe-
rroviària a les Terres de l’Ebre
és precària, i que si Adif no

respon al requeriment de la
Generalitat recorrerà als jut-
jats. De fet, les línies R15 i R16
són "les més impuntuals de
Catalunya i de l'Estat", amb
una fiabilitat de només el 28%.
Per tant, un 70% dels combois
registren retards. Tot plegat, es
va agreujar per l'avaria elèc-
trica a l'estació de Mont-roig
del Camp del passat 8 de juny,
que va fer que es registrin uns
retards en els trajectes cap a
Tarragona i Barcelona d'entre
una i quatre hores.
En la protesta hi van participar
representants de tots els par-
tits polítics, excepte del PP i
Ciutadans. També s’hi van
sumar diversos candidats per
les eleccions del 26-J com Mi-
quel Aubà, Ferran Bel o Fèlix
Alonso. De la mateixa manera,
també es va poder veure la di-
putada de Junts pel Sí, Merit-
xell Roigé, el diputat del PSC,
Carles Castillo, i alcaldes i re-
gidors de les Terres de l’Ebre i
representants sindicals. 

Cinta Bonet
L’ALDEA

Segona víctima mortal al
tram ebrenc de l’N-340

El xoc entre un camió i un tu-
risme va deixar el 14 de juny
la segona víctima mortal del
2016 en accident de trànsit  al
tram ebrenc de l’N-340. L’ac-
cident va produir-se al quilò-
metre 1.066, entre Alcanar i
Sant Carles de la Ràpita, molt
a prop de la cimentera
Cemex. La víctima va ser el
conductor i únic ocupant del
turisme. L’accident va obligar
a tallar l’N-340 en els dos
sentits de la marxa durant
més d’una hora. Durant
aquest temps fer-se desvia-
ments per l’interior de la po-
blació. Fins al lloc de
l’accident van desplaçar-se
cinc dotacions dels Bombers i
diverses ambulàncies del
Servei d’Emergències Mèdi-

ques. El portaveu del movi-
ment veïnal de l’N-340, que
setmana rere setmana talla la
carretera per reivindicar la
gratuïtat de l’AP-7, Llorenç
Navarro, va fer arribar el seu
condol a la família de la víc-
tima i va reclamar que d’una

vegada per totes s’escoltin les
demandes dels veïns i es posi
fi a la sinistralitat a la 340. La
primera víctima d’aquest any
en aquesta via es va produir
el 10 de febrer, en una
col·lisió entre un turisme i
una furgoneta a l’Aldea. 

C.B.
ALCANAR

La protesta a l’estació de l’Aldea.  // FOTO: MANEL CAPELL.

Una imatge de l’accident a l’N-340.  // FOTO: ACN.
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MEDI AMBIENT

El delegat del Govern a les Te-
rres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
ha negat que la Generalitat vul-
gui convertir el Parc Natural
dels Ports en Parc Nacional, tal i
com ha denunciat el PSC du-
rant la campanya electoral. Pa-
llarès ha explicat que en el seu
moment es va encarregar un in-
forme per valorar les avantatges
i desavantatges d’aquesta figura
de protecció integral, i que es va
descartar fer cap pas en aquest
sentit per preservar la convi-
vència existent entre l’home i la
natura a la zona dels Ports. 
D’altra banda, i quant a la pos-
sible ampliació del Parc Natural
dels Ports a les serres de Pàn-
dols i Cavalls, i la muntanya de
Santa Bàrbara, una proposta
que va llençar el Consell Co-
marcal de la Terra Alta, Pallarès
ha afirmat que la Generalitat ho
veu amb bons ulls però que no
farà cap pas endavant si no hi
ha consens entre els quatre mu-
nicipis implicats: Gandesa, Bot,
Pinell de Brai i Horta de Sant
Joan. De fet, aquest darrer mu-
nicipi seria el més reticent, però
clau per crear el corredor entre
el Parc Natural dels Ports i la
serra de Pàndols. 

Pallarès també comparteix les
demandes d’aquells que recla-
men més recursos per al Parc
Natural dels Ports, però ha re-
cordat que el govern català no
ha pogut tirar endavant uns
pressupostos que ho podrien
fer possible. 

La denúncia del PSC
En concret, el PSC de l’Ebre va
manifestar el seu rebuig a la
possible conversió del Parc Na-
tural dels Ports en Parc Nacio-
nal. Una proposta que hauria
llençat l’actual president del
Parc i alcalde de Prat de Comte,
Joan Josep Malràs. El socialista
Joan Sabaté va explicar que la
figura de Parc Nacional com-
porta un règim de protecció in-
tegral, que és incompatible
amb les activitats econòmiques
tradicionals, forestals i ramade-
res, i de l’incipient activitat tu-
rística, d’esports d’aventura i
turisme rural. En la mateixa
línia es van manifestar els al-
caldes de Mas de Barberans,
Josep Maria Lleixà, i Alfara de
Carles, Josep Mas, que consi-
deren que un Parc Nacional
faria “incompatible el fet de
viure-hi dintre la zona”. Així, el
PSC va exigir a la Generalitat
més recursos econòmics i de
personal per a l’actual Parc Na-
tural dels Ports. 

C.B.
TORTOSA

La Generalitat nega
que es vulga 
convertir els Ports
en Parc Nacional

t Un moment de l’acte de celebració dels 15 anys. // FOTO: M.V.

El Parc Natural dels Ports fa 15 anys

El passat 21 de juny es van complir
15 anys de la declaració dels Ports
com a Parc Natural. Per comme-
morar-ho, el departament de Terri-
tori i Sostenibilitat va celebrar
l’acte central de l’aniversari amb
una xerrada a la seu del Parc Na-
tural dels Ports, a Roquetes, i amb
la presentació d’un audiovisual
amb imatges inèdites preses des
de l’aire. El president del Parc dels
Ports, Joan Josep Malràs, va afirmar
que, malgrat els entrebancs pres-
supostaris, durant aquest 15 anys
s’ha consolidat un organisme que

protegeix i conserva aquest espai
natural, i que alhora potencia els
pobles que hi formen part. 
En l’acte a Roquetes també va par-
ticipar-hi qui va ser el primer di-
rector dels Parc Natural dels Ports,
Rafel Balada. Visiblement emocio-
nat, Balada va explicar una sèrie de
vivències personals i anècdotes
durant gairebé 14 anys al capda-
vant del Parc. A més, va encoratjar
els actuals gestors a treballar pel
Port, malgrat haver de viure mo-
ments molt durs. 
L’acte del 15è aniversari del Parc
Natural dels Ports va estar presidit
per la secretària de Medi Ambient
i Sostenibilitat de la Generalitat,
Marta Subirà, qui es va mostrar

partidària de buscar més sinèrgies
entre els dos parcs naturals de les
Terres de l’Ebre. 
A banda, les activitats per comme-
morar l’aniversari s’allargaran fins
el juny de 2017 i se celebraran a ca-
dascun dels nou municipis que in-
tegren el Parc: Tortosa, Roquetes,
Alfara de Carles, Paüls, la Sénia,
Mas de Barberans, Arnes, Prat de
Compte i Horta de Sant Joan.
També es realitzarà una activitat en
col·laboració amb l’Escola d’Art i
Disseny de Tortosa, la presentació
del Manual de bones pràctiques
en arquitectura rural, xerrades de
divulgació científica, cursos amb la
col·laboració de Picampall i sorti-
des guiades pel Parc.

Cinta Bonet
ROQUETES

LA POLÈMICA
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IRONIA CONTRA EL MONUMENT
LA COMISSIÓ per la Retirada dels
Símbols Franquistes de Tortosa va orga-
nitzar el 21 de juny un acte per comme-
morar el que consideren ‘50 anys de
Vergonya Monumental’. Així, just quan
es complien 50 anys de la inauguració
del polèmica monument franquista de
la Batalla de l’Ebre, els partidaris de la
seua retirada van programar un acte ple

d’humor, ironia i reivindicació, per dei-
xar clar que tot i la consulta del 28 de
maig no volen llançar la tovallola. De
fet, van recordar que el monument del
mig del riu és només un dels símbols de
la dictadura que perduren a Tortosa, al
costat de la creu franquista del Calvari
de Santa Clara o el nom de l’institut i la
plaça en record a Joaquín Bau. G.M.

Un riu blau a Barcelona

Unes 15.000 persones es van manifestar el 5 de juny pels ca-
rrers de Barcelona, en defensa del riu Ebre i el seu Delta. Mi-
lers d’ebrencs però també més de 60 entitats, sindicats i partits
polítics, excepte Ciutadans i el PP, van participar en la mani-
festació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) que es
va plantejar com una continuació de la gran manifestació del
passat 7 de febrer a Amposta, amb 50.000 persones. Una
riuada de gent va sortir a les 12 hores de la plaça Universitat
per defensar que “la lluita per l’Ebre és la de tot un país, i no
només d’un territori”. Però, sobretot, com va remarcar el por-
taveu de la PDE, Manolo Tomàs, per convèncer la Comissió
Europea que faci modificar l’actual Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre al govern espanyol. La manifestació va recórrer el
carrer Pelai, va passar per la plaça de Catalunya i va baixar
per Via Laietana fins arribar a la plaça de la Catedral, on van
tenir lloc diversos parlaments i actuacions musicals. En tot
moment es va mantenir l'ambient festiu i reivindicatiu, amb
els clams de “Lo riu és vida, No al transvasament” i “Ni un
pam de terra, ni una gota d'aigua”. 

C.B.
Fotos: ACN

Manifestació de la PDE

[ ] Un dels molts autocars fletats per la PDE.

[ ] Un detall de la capçalera de la manifestació, amb una pancarta en què es llegia un dels lemes clàssics de la PDE: ‘L’Ebre sense cabals és la mort del Delta’.

[ ] Manifestants ballant jotes a la plaça de la Catedral.
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TELEOBJECTIU 

Nombrosos representants polítics van 
acompanyar la plataforma Trens Dignes 
en el tall de via a l’estació de l’Aldea

Desenes de persones van protestar el 19 de juny a l’estació de l’Aldea, per rebutjar la si-
tuació del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre i per demanar uns trens dignes. La con-
centració, que havia estat convocada per la plataforma Trens Dignes, va acabar amb
l’entrada a la via de bona part dels manifestants, que van tallar la circulació d’un Talgo pro-

cedent de València durant 15 minuts. Durant la mateixa protesta, l’escriptor riberenc An-
dreu Carranza va ser l’encarregat de llegir el manifest. La manifestació, a pocs dies de les
eleccions estatals, va aplegar alguns representants polítics, inclòs el secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat, Ricard Font. Només van faltar càrrecs del PP o de Ciutadans. G.M.

[ ] L’alcaldessa d’Ulldecona, a l’andana de l’estació de l’Aldea. // FOTO: M.C.

Via tallada a l’Aldea
Protesta de Trens Dignes

[ ] L’escriptor Andreu Carranza va llegir el manifest de la protesta. // FOTO: MANEL CAPELL.

[ ] El moment en què els manifestants van baixar a la via per tallar el trànsit ferrovari. // FOTO: MANEL CAPELL.
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TELEOBJECTIU 

Retorn a Bombita
Festa de la Plantada a Deltebre

Els veïns i veïnes de Deltebre, així com centenars de
visitants, van poder tornar a entrar als arrossars de
la finca Bombita, amb motiu de la tretzena Festa de
la Plantada. L’Ajuntament de Deltebre va explicar
que aquesta edició ha estat un èxit de participació,
ja que durant els tres dies que la festa va estar oberta
a la ciutadania, la plantada va acollir més de 6.000 vi-
sitants, i es van repartir 5.300 degustacions, entre
tapes, arrossos i carn rostida.
Durant els tres dies d’activitat, la gent va gaudir d’un
farcit programa d’activitats, com ara visites guiades
a la finca, mercadet artesanal, demostració de tirar
el rall, jocs tradicionals, xerrades, la projecció d’un
documental sobre el cicle de l’arròs o el concert de
Pep Gimeno Botifarra, que donava el tret de sortida
a les celebracions. Amb els peus a l’arrossar, el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va re-
marcar “l’autèntic privilegi d’estar a la plantada i
poder trepitjar físicament la terra per poder empel-
tar-nos de l’identitat i orgull del territori”. 

Gustau Moreno
Foto: Manel Capell

Camionetes gastronòmiques al parc

DOS MESOS DESPRÉS del Food Trucks d’Amposta, i poques setmanes després
d’una primera cita d’aquest tipus a Tortosa, el menjar ràpid sobre rodes també va
arribar a Tortosa. La moda de les camionetes gastronòmiques va arribar amb el
Happy Fook Tucks els dies 10 i 11 de juny, amb motiu d’una festa que va omplir d’a-
nimació el passeig central del parc municipal Teodor González. Va haver-hi música
jazz i activitats per a tota la família, així com un mercat de productes artesanals.

El Food Trucks a Tortosa
La moda del menjar sobre rodes

[ ] Els participants a la plantada van gaudir d’una gran jornada tradicional a la finca Bombita. 

[ ] La festa Food Trucks va tenir un important caràcter familiar. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

[ ] El passeig central del parc de Tortosa, ple d’animació. // FOTO: IRENE LÓPEZ.
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TELEOBJECTIU 

Els Castellers de 
Tortosa van celebrar
el seu bateig l’11 de
juny, a la plaça de
l’Ajuntament. Poc
més d’un any des-
prés del seu naixe-
ment, els grana van
organitzar una diada
castellera amb la par-
ticipació de la Colla
Jove dels Xiquets de
Tarragona i dels Xic
Caleros. De fet, la de
Tortosa és la tercera
colla ebrenca, des-
prés dels Xics Caleros
i els Xiqüelos i Xiqüe-
les del Delta.

Tortosa fa pinya
Bateig de la colla grana

L’hora del pont vell
Comença la reforma integral

Els talls de trànsit i l’enderroc de les escales del carrer Pintor
Gimeno han estat els símptomes més visibles de l’inici de les
obres de reforma del pont de l’Estat, que l’Ajuntament de
Tortosa ha començat durant aquest mes de juny. Els treballs
tenen una durada de 10 mesos i un pressupost superior als
1,3 milions d’euros. Per tal de garantir al màxim la mobilitat
i evitar embussos, la circulació pel pont de l’Estat és de sentit
únic, per als vehicles que van des del centre de Tortosa cap al
barri de Ferreries. Per als que fan el sentit contrari, han de
circular necessàriament pel pont del Mil·lenari. 

Gustau Moreno

[ ] Els castellers de les diferents colles formant la pinya a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.
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ENCARA que un dels comen-
taris més escoltats en els últims
dies és que les eleccions gene-
rals del 26J han deixat les coses
igual com estaven, una lectura
menys apressada ens indica
que això no és ben bé així.  Tin-
drem temps d’analitzar resul-
tats i valorar-ne les
conseqüències. Però la urgèn-
cia de la impremta m’obliga a
un primer anàlisi que situo a
tres nivells, òbviament sempre
des de la perspectiva de la
meva formació política, Con-
vergència, un ens polític amb
més de 40 anys d’història que
ha arribat a aquests comicis en
plena refundació.

LES ÚLTIMES eleccions legis-
latives han tingut un guanya-
dor clar en el conjunt de l’Estat,
el Partit Popular, i dos perde-
dors també evidents. D’una
banda, Ciudadanos, la sagnia
del qual ha permès alimentar
la victòria del PP, i de l’altra,
Podemos, que si bé manté
nombre de diputats amb Iz-
quierda Unida, perd més d’un
milió de vots i veu com s’es-
vaeix el somni de ser alterna-

tiva als socialistes. El PSOE de
Pedro Sánchez, malgrat deixar-
se cinc diputats, reté el lide-
ratge de l’oposició i es consola
internament gràcies a la de-
rrota de la lideressa andalusa
Susana Díaz. El panorama per
formar govern continua sent
complicat, però la ciutadania
no entendria de cap de les ma-
neres que haguem d’anar cap a
una tercera convocatòria elec-
toral. Per tant, malgrat la gesti-
culació i les línies vermelles
expressades per alguns, i obli-
dades per altres, segurament
acabarem veient un nou go-
vern més aviat que tard. Un go-
vern, surti el que surti, amb el
qual continuarà sent molt difí-
cil parlar de Catalunya i del
procés actualment en marxa
per construir un nou país.

EN CLAU nacional, els resul-
tats efectivament han canviat
molt poc. Només el transvasa-
ment d’un diputat del PSC al
PP, i la resta exactament igual.
Convergència ha mantingut els
8 diputats obtinguts en les an-
teriors eleccions. Les enquestes
han punxat en general, però en

el nostre cas d’una forma estre-
pitosa. Vuit diputats és un bon
resultat. Expressa, com va dir el
president Mas, una gran capa-
citat de resistència de la gent
de Convergència i demostra
que, a pesar dels mals auguris,
som útils i necessaris per al
present i futur del nostre país.
No podem oblidar que hem
arribat a aquestes eleccions en
el pitjor moment possible, en
plena refundació d’un partit
que, en poques setmanes, nai-
xerà. Hem concorregut sols per
primera vegada, sense oblidar
l’oportunitat perduda per no
haver-hi anat junts amb ERC,
amb la qual cosa l’indepen-
dentisme hauria guanyat per
golejada a Catalunya. Aquest
resultats representen la base
sòlida sobre la qual anem a
construir la nova Convergèn-
cia. És un excel·lent punt de
partida. 

I, FINALMENT, volia fer una
lectura del 26J més en clau
local, sobretot tenint en compte
que el cap de llista a la demar-
cació de Tarragona ha estat el
nostre alcalde, Ferran Bel. Els

resultats de Convergència al
Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre estan en la línia dels que
ha tingut el partit en el conjunt
de Catalunya. I el PP ha pujat
gràcies sobretot als vots que ha
perdut Ciutadans. La resta,
pocs canvis. La renovació de
l’acta de diputat de Ferran Bel
té un mèrit afegit que val la
pena recordar. Els atacs perso-
nals i la campanya de despres-
tigi que ha hagut d’afrontar el
nostre cap de llista, per pro-
moure la consulta sobre el mo-
nument a la Batalla de l’Ebre,
ha estat lamentable. I tot per
posar les urnes, tal i com va de-
manar majoritàriament la ciu-
tadania, amb el suport de 19 de
21 regidors. Hi ha hagut gent,
suposadament demòcrata de
tota la vida, que van convertir
la candidatura de Ferran Bel en
un plebiscit sobre la seva per-
sona. Doncs bé, no se n’han
sortit. I avui, les Terres de l’E-
bre continuaran tenint veu al
Congrés dels Diputats. Ara
pertoca continuar treballant
per Tortosa i per les Terres de
l’Ebre amb més força que mai.
I així ho farem. 

LA PERSECUCIÓ independen-
tista. El novembre de 2012, amb
les eleccions al Parlament a
sobre, sortia un informe sobre
comptes d’Artur Mas a Suïssa.
El PP no va trobar estrany que
sortís en època electoral, ans al
contrari, ho van utilitzar durant
la campanya, i després. L’any
2014 es va filtrar una informació
sobre un possible compte a
Suïssa de Xavier Trias. No hi
havia eleccions; hi havia, però,
com ara, un procés sobiranista
sobre la taula. Aquelles filtra-
cions han quedat en no res. Els
escàndols de corrupció al PP,
però, s’han succeït.

L’ESCÀNDOL. El 2014 eldia-
rio.es publicava que hi havia
una unitat secreta de la policia
per trobar escàndols de corrup-
ció en polítics independentis-
tes. Poc cas se’ls va fer. No ha

estat fins que el diari Público ha
publicat les gravacions de con-
verses entre el ministre de l’In-
terior i el cap de l’Oficina
Antifrau de Catalunya que el
tema ha tornat a l’actualitat.

EL CINISME. El ministre de
l’Interior s’ha presentat com
una víctima d’unes gravacions
les quals, segons interpreten els
mitjans, són una confirmació
d’una estratègia de l’ús dels
mitjans de l’Estat per a benefici
propi del partit, en aquest cas
“conspirar” per construir es-
càndols dels partits indepen-
dentistes. No nega el contingut,
sinó que es queixa de la publi-
cació d’aquest, i que es faci en
campanya electoral. El PP mai
no ho faria, això. S’està compa-
rant aquesta conspiració amb el
cas del Watergate. També se’l
compara amb els GAL. No sé si

tant però, com a mínim, seria
una Camarga 2. I com amb la
Camarga, en què Sánchez Ca-
macho no va haver de donar ex-
plicacions sobre el contingut de
les gravacions, aquí l’estratègia
torna a ser la mateixa: no parlar
de la cosa, sinó del missatger. I
sobretot, fer-se la víctima per-
què hi ha eleccions. El partit del
“Váyase señor González” no vol
que els demanin a crits, cada
dia, que marxin.

ELS MITJANS. En plena època
del transvasament l’editorial de
L’Ebre feia referència al tracta-
ment informatiu que tenia la
lluita pel riu als mitjans, argu-
mentant que el problema no
són els periodistes, sinó els mit-
jans. Podríem discutir-ho, per-
què hi ha periodistes que
s’autocensuren i altres que no,
malgrat les conseqüències que

pugui tenir això. Però suposem
que són només els mitjans.
Amb l’escàndol de les grava-
cions al ministre de l’Interior, la
premsa escrita del dia 22 de
juny li donava una importància
minsa. El mitjans que més van
destacar, el diari Ara i el Punt
Avui. La resta, catalans i espan-
yols, o no ho van destacar o hi
van destinar una part molt pe-
tita a la portada. Tenien al da-
vant un escàndol monumental
en una democràcia i hi van pas-
sar de puntetes.

I RAJOY... A la ràdio, en una en-
trevista, Mariano Rajoy diu que
no sabia res de la reunió fins el
dia 21, en sortir als mitjans i que
ni tan sol sabia que existia una
oficina antifrau a Catalunya. El
president del govern espanyol
no coneix les institucions de
l’Estat que presideix. 

O
OPINIÓ

UNA AMPOSTINA A L’OFICINA ANTIFRAU
MAITE MASIÀ, nascuda a Am-
posta l’any 1969, és interinament la
nova directora de l’Oficina Antifrau de
Catalunya. El Parlament ha aprovat
aquest 29 de juny la revocació de Da-
niel de Alfonso com a director de l’O-
ficina Antifrau, amb els vots a favor de
tots els grups parlamentaris, a excep-
ció del PP. El cessament es va fer efec-
tiu una setmana després que es fessin

públics els enregistraments de les con-
verses entre De Alfonso i el ministre
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz,
que apunten a conspiracions contra
CDC i ERC. Per tant, amb el cessament
de De Alfonso, l’Oficina Antifrau ha
quedat en mans de Masià, fins ara di-
rectora adjunta. Però aquesta situació
ha generat també una certa polèmica,
ja que Masià -exdirectora de l’ICAEN-

va ser criticada el 2014 pels grups
d’ERC, ICV, la CUP, Ciutadans i el PP, ja
que va ser considerada una de les per-
sones clau en la trama del cas de les
ITV, pel qual es va imputar Oriol Pujol.
Per això, ara Ciutadans, Catalunya Sí
que es Pot i la CUP han criticat el seu
nomenament interí, i ERC ha anunciat
que votarà a favor de posar un altre
director a l’Oficina Antifrau. 

MERITXELL ROIGÉ
TINENT D’ALCALDE
DE TORTOSA 
I DIPUTADA 
AL PARLAMENT

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Comencem a escriure el futur

La Camarga de Fernández Díaz
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EL 10 DE JULIOL tindrà
lloc la tretzena edició de la
Piraguada en Defensa de
l’Ebre. L’activitat és tot un
clàssic en el calendari d’ac-
cions lúdiques i reivindicati-
ves de la PDE, però enguany
també servirà per reforçar la

queixa contra el Pla Hidrolò-
gic davant de la Comissió
Europea. Una presentació
que es formalitzarà, molt
possiblement, el 13 de juliol
a Brussel·les. Per tant, la pi-
raguada tindrà un major
simbolisme europeista.
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Les Terres de l’Ebre diuen 
‘prou’ als trens indignes

El conflicte entre 
taurins i animalistes

Xerta decideix en consulta
si han de tocar campanes

EDITORIALS

a xarxa ferroviària ca-
talana té 126 punts en
què els trens han de

frenar a causa d’incidències
pendents de reparació. A les
línies R15 i R16, que uneixen
les Terres de l’Ebre amb Bar-
celona, s’acumulen 30
d’aquestes incidències
pendents de reparació.
De fet, la línia R16, amb
13 incidències, és la
més impuntual de Ca-
talunya, seguida de
prop per la R15, amb 17
incidències només fins
a Tarragona. Així ho ha
constatat aquest mes de
juny un document amb
els punts de limitació
temporal de velocitat, que
Adif va facilitar a la Generali-
tat i que després va revelar Te-
levisió de Catalunya. 

DE FET, la informació de-
mostraria que els retards que
pateix la xarxa es deuen prin-
cipalment a aquestes repara-
cions pendents, amb algunes
obres que esperen des de fa 15
anys. Però més enllà de les in-
cidències pendents de reparar
i cronificades a la xarxa ferro-
viària, el que provoca els ma-
jors retards dels trens ebrencs
és el fet de compartir la via

única entre Tarragona i Vande-
llòs, a més de compartir la
xarxa amb els trens de Roda-
lies de Barcelona, amb els
trens de llarga distància, amb
l’Euromed i amb els trens de
mercaderies. A causa de les

incidències no reparades, per
exemple, al seu pas per la Ri-
bera d’Ebre, els trens de la
línia R15 han de baixar la ve-
locitat fins a 30 quilòmetres
per hora a l’altura d’Ascó, per
evitar els descarrilaments.
També els trens de la línia R16
han de baixar a aquesta velo-
citat a Vandellòs, quan po-
drien anar a 140 quilòmetres
per hora, per una incidència
que s’arrossega des del 2013. 

PERÒ PER SI AIXÒ no fos
poc, el 6 de juny va haver-hi
una incidència a l’estació de

Mont-roig del Camp, que va
provocar una avaria en el sis-
tema de senyalització i de se-
guretat. Un problema que va
afectar els trens de llarga dis-
tància del Corredor del Medi-
terrani, així com els trens de la

línia R16 i de l’RT2 de
les Rodalies del
Camp de Tarragona.
A partir d’aquell mo-
ment, els usuaris dels
trens de la línia Ull-
d e cona -To r t o s a -
Barcelona han sofert
retards intolerables,
amb una jornada
caòtica el dimecres 8
de juny, en què un
tren va trigar gairebé

sis hores en fer el trajecte Bar-
celona-Tortosa. El pitjor de tot
és que Adif ja va advertir que
trigaria mesos en reparar
aquesta incidència.

EL COL·LECTIU Trens Dig-
nes, que el 19 de juny va tallar
la via a l’estació de l’Aldea, té
raó quan qualifica de “ver-
gonyosa” la situació, alhora
que es coneix el nou cas de
presumpta corrupció que ha
esquitxat Adif. Un forat de 83
milions d’euros en les obres
de l’AVE a la Sagrera, i que a
l’Ebre haurien anat molt bé.

XERTA decidirà amb una
consulta ciutadana si les
campanes de l’església han
de tornar a tocar a les nits.
L’Ajuntament va silenciar el
campanar el 2014, arran de
la queixa d’un hotel del
poble, perquè el toc de les
campanes molestava els
clients a les nits. Ho va fer

amb el vot de qualitat de
l’anterior alcaldessa, de CiU,
i ara el grup convergent va
presentar una moció al ple
per recuperar el toc de les
campanes. L’alcalde, el re-
publicà Roger Aviñó, fa bé
de posar les urnes per solu-
cionar d’una vegada per
totes la polèmica veïnal.

Montse
Castellà
PORTAVEU DE

TRENS DIGNES

EL MUR

Els usuaris dels trens de
la línia Tortosa-

Barcelona han sofert 
retards intolerables

SERÀ NOTÍCIA

L

La plataforma Trens
Dignes va fer una acció
contundent a la pro-

testa del 19 de juny a l’Aldea. Un
tall de la via que va provocar un
retard a un tren Talgo, no més
gran dels que la pròpia Adif pro-
voca als trens ebrencs.

Roger Aviñó
ALCALDE 

DE XERTA

Durant cinc dies, del 4 al
8 de juliol, el veïnat de
Xerta podrà decidir si

vol que les campanes de l’esglé-
sia tornin a sonar a les nits. El
poble arrossega la polèmica des
del 2014, ja que és un tema here-
tat de l’anterior govern local.

David 
Cameron
PRIMER MINISTRE

BRITÀNIC

La decisió del Regne
Unit de sortir de la Unió
Europea, a partir del re-

ferèndum convocat per Cameron,
ja comença a tenir conseqüències
al nostre territori. El sector de la ci-
rera de la Ribera d’Ebre viu el ‘Bre-
xit’ amb molta incertesa.

Lluís
Soler
ALCALDE DE

DELTEBRE

Ha estat un gran encert
de l’Ajuntament de Del-
tebre traslladar la Festa

de la Plantada de l’Arròs a la
finca Bombita. Un espai públic i
fins ara desaprofitat, que durant
tres dies de celebracions va rebre
més de 6.000 visitants.  

Gonzalo
Ferre
PRESIDENT 
D’ADIF

L’Administrador d’In-
fraestructures Ferrovià-
ries no dóna resposta a

les reivindicacions del territori i
de la Generalitat. I pocs dies des-
prés de la incidència a Mont-roig
del Camp, esclata un altre escàn-
dol amb les obres de la Sagrega.

VETAR els animalistes a les
places de les Terres de l’Ebre
i carregar contra els mitjans
de comunicació no és la mi-
llor manera de defensar la
tradició de les festes amb
bous. Després dels incidents
a Aldover i Mas de Barbe-
rans, l’Agrupació de Penyes
i Comissions Taurines va ce-
lebrar un acte festiu i reivin-
dicatiu a les festes de la
Segregació de Sant Jaume
d’Enveja. El dia abans,
també en aquesta població
del Montsià, un grup d’ani-
malistes van ser escridassa-
des pels aficionats que
omplien la plaça; una plaça
que va estar tancada per als

professionals de la informa-
ció -també els del territori-
que volien cobrir les festes.

PARAL·LELAMENT, l’enti-
tat Anima Naturalis va di-
fondre un vídeo  de bous
embolats a Sant Jaume, per
denunciar el “maltracta-
ment animal” durant la cele-
bració de les festes. A les
imatges es veu un dels bous
amb una pota atrapada en
una estaca amb la corda que
havia de servir per contro-
lar-lo, i com els aficionats
impedeixen que s’enregis-
trin imatges. Uns fets que no
milloren res el relat dels afi-
cionats als bous de l’Ebre.
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OPINIÓ

VAL A DIR, i és cert, que Tor-
tosa no ha estat mai tant no-
tícia en els diferents mitjans
de comunicació d'aquest
país, com ho ha estat aquests
dies, i tot gràcies al monu-
ment a la Batalla de l'Ebre, o
més conegut en lo sobrenom
de Lo Monument. 

ELS DIES PREVIS a la con-
sulta, mirava el debat televi-
siu que es va emetre arran
de la consulta sobre el que
s'havia de fer amb aquest
tros de ferro al mig del pilar
de l'antic pont de la Cinta,
que era segons els entesos
de Barcelona, el màxim ex-
ponent d'exhaltació feixista
del franquisme. Com si el
Valle de los Caidos fos una
minudència. Quan el des-
muntaran? 

COM SI D’UNA pel·lícula
d'’Star Wars’ es tractés, em
va donar la sensació que tor-
nava a veure ‘El imperio
contraataca’, com si el mo-
nument fos obra de Darth

Vader i els tortosins ‘solda-
dos del imperio’, als quals la
República vol destruir ‘cual
Estrella de la muerte’ repre-
senta. 

VOLDRIA fer la meva apor-
tació sobre aquesta qüestió,
arran de la fama que tenim
arreu de Catalunya de fatxes
espanyolistes, totalment im-
merescuda. 

EN PRIMER LLOC, la inicia-
tiva d'erigir-lo no va sorgir
dels tortosins, sinó del go-
vernador civil de l’època i
del president de la Diputació
provincial de Tarragona. En
segon lloc, les autoritats del
règim van voler dedicar el
monument a los ‘Vencedores
del Ebro’, tal i com era parti-
dari el llavors ministre de
Marina l'almirall Nieto An-
túnez, al qual es va oposar
l'escultor de l'obra Josep
Maria Saumells –català, per
cert-, que volia que es dedi-
qués ‘a todos los combatien-
tes de la batalla’ i ‘a todos

los muertos de la guerra
civil’. L'escultor va voler evi-
tar que la seva obra desapa-
regués, i que fos un record
d'aquells que no ha de tor-
nar a passar mai més. Aquí,
cal recordar els brutals bom-
bardejos que va patir la ciu-
tat, que va deixar un gran
nombre de morts? 

LO MONUMENT, s'ha de
contextualitzar, interpretar-
lo històricament, i no es-
quarterar-lo i que agafi pols
en un racó oblidat d'un
museu. Ha de servir com a
testimoni de l'horror d'una
guerra, per a que no torni a
succeir en el futur. 

PER FINALITZAR, i ja apor-
tant l'anècdota, és el monu-
ment més fotografiat pels
turistes a la nostra ciutat.
Causualitat? 

FINS AL proper culebrot…
‘The show must go on!!’ 

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

Lo Monument del riu 
i el ‘show must go on’

Així no!
EL TURISME és un dels poten-
cials més importants amb els
que compta una ciutat com Tor-
tosa. I el turisme ha de servir
com a reclam per a nous visi-
tants i per reactivar i potenciar
l’economia i el comerç de la
ciutat que ha d’esdevenir la ve-
ritable capital de les Terres de
l’Ebre.

ESTEM a les portes d’una nova
edició de la Festa del Renaixe-
ment. Si volem potenciar el tu-
risme i que Tortosa recuperi
l’esplendor que tenia aquesta
ciutat al segle XVI, cal fer les
coses a consciència i demostrar
que estem disposats i preparats
per fer-ho. Però ara per ara, la-
mentablement, no ho estem! 

HO VAM constatar fa uns
mesos quan el regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç i
Fires, Emili Lehmann, confir-
mava que s’havia descartat a
curt termini la declaració de
Tortosa com a municipi turístic,
en una mostra més d’un govern
desgastat i cansat que es manté
estancat en la seva política im-
mobilista i defuig de contribuir
al desenvolupament econòmic
i turístic de la ciutat. Es podria
entendre aquesta decisió si en

aquest moment s’estiguessin
duent a terme altres propostes
o estratègies d’aquest tipus;
però lluny d’això, la política del
govern municipal en matèria
turística viu de les rendes del
passat.

A MODE d’exemple, l’Oficina
de Turisme de les Terres de l’E-
bre, ubicada a l’antic escorxa-
dor, inaugurada el mes de març
de 2015, i gestionada conjunta-
ment per la Generalitat i l’A-
juntament, es va crear amb la
voluntat de dotar les Terres de
l’Ebre d’una Oficina de Turisme
de referència al territori i, d’a-
cord amb la informació publi-
cada per la Generalitat en el
moment de la seva inauguració,
restaria oberta tot l’any, set dies
a la setmana, amb un mínim de
set hores i mitja diàries.

RES MÉS LLUNY de la realitat:
segons la pàgina web de Tu-
risme de Catalunya, l’oficina
obre de dilluns a diumenge, per
tant set dies a la setmana, però
en diumenge per la tarda està
tancada, amb el que ja no com-
pleix lo de les set hores i mitja.
En canvi, segons la pàgina web
de Turisme de Tortosa, l’oficina
està tancada en dilluns i alguns

dels horaris d’obertura no coin-
cideixen amb els de la web de
la Generalitat, i això que
aquesta oficina està gestionada
conjuntament per la Generali-
tat i l’Ajuntament de Tortosa.

PERÒ EL PITJOR de tot és que
el dissabte 25 de juliol de 2015,
en plena vintena edició de la
Festa del Renaixement, vam
poder comprovar que l’Oficina
de Turisme ubicada a l’antic es-
corxador estava tancada a les 18
hores de la tarda. Així com
volem promocionar la ciutat i
en particular la Festa del Renai-
xement?

UNA FESTA sobre la que ja he
parlat a aquestes pàgines en-
tenent que cal renovar i que, a
conseqüència d’aquelles de-
claracions, va ser objecte
d’una moció per part de l’opo-
sició demanant un nou model
de Festa, que va ser rebutjada
pels Republicans de Tortosa,
en aquell moment també a l’o-
posició. D’aquesta manera de-
mostraven la seva aposta per
la promoció de la ciutat i de la
Festa com un dels principals
actius turístics. Si això ho feia
des de la bancada de l’oposi-
ció, què no farà ara que és res-

ponsable de la regidoria de Tu-
risme?

SI ES VOL promocionar la
nostra ciutat és necessari ofe-
rir als visitants totes les totes
les eines i infraestructures
possibles per fer la seva estada
el més agradable possible és
necessari que es treballi con-
sensuada i coordinadament en
tots els aspectes. És inadmissi-
ble l’actual descoordinació en
matèria d’horaris, així com
que l’Oficina de Turisme esti-
gui tancada per la tarda el dis-
sabte de la Festa del
Renaixement.

I PER ACABAR-HO d’adobar,
sembla ser que ara volem sor-
tir-nos de la Red de Juderías
de España - Caminos de Sefa-
rad, xarxa que en el passat ens
va donar grans resultats. Serà
perquè és d’Espanya? Aques-
tes són les curtes mires del go-
vern de Junts X NO?

VOLEM APOSTAR o no pel
turisme? Si realment ho
volem fer, no anem pel bon
camí i hem de plantejar-nos
seriosament cap on hem d’a-
nar. Però, Republicans de Tor-
tosa, així no! 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL 
PSC DE TORTOSA

La Monument
s’ha de 
contextualitzar,
interpretar-lo 
històricament, i no
esquarterar-lo i
que agafi pols en
un racó oblidat
d’un museu. Ha de
servir com a 
testimoni de 
l’horror d’una
guerra”

“
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JA HA PASSAT el referèndum de Tortosa
sobre el monument en qüestió. El resul-
tat és inapel·lable i de moment l’escul-
tura es quedarà sobre el pilar de l’antic
pont de la Cinta que hi ha al mig del riu
i que abans de la guerra de 1936-1939
unia les dues ribes. Curiós que allà on
originalment hi va haver un pont, ara i
des de 1966 hi haja un monument que si
té alguna característica artística és la ver-
ticalitat. És a dir, del tot contraposat a la
construcció original, que era horitzontal
i pràctica. El monument és del tot verti-
cal, inútil des del punt de vista pràctic i
absolutament perniciós per a la societat,
començant per la local. Es podria viure
perfectament sense l’andròmina en
qüestió i ens estalviaríem la divisió social
local al seu voltant. Local i més enllà.

ELS NOSTÀLGICS de la dictadura estan
encantats amb la feina de l’Ajuntament
de Tortosa, que té un equip de govern te-
òricament independentista. De fet, Tor-
tosa forma part de l’Associació de
Municipis per la Independència i podria
haver paregut que aquesta orientació
política tenia ben clares les coses en re-
lació al tractament que s’ha de donar a
la memòria històrica i a la memòria de-
mocràtica, que és un concepte amb un
matís diferent, potser més aclaridor. Però
els fets desmenteixen la ideologia i el
discurs que se’n deriva quan surt de se-
gons quins emissors.

NO ÉS CAP símptoma a favor del que

proposen. Tampoc no va ser cap símp-
toma favorable la votació que, en relació
al mateix monument, hi va haver al Par-
lament de Catalunya el 3 de març de
2016. El grup parlamentari del govern va
votar dividit: els diputats independents
van votar de manera dividida a favor i en
contra; ERC va abstenir-se i CDC va
votar-hi en contra. La iniciativa de dema-
nar a Tortosa que retirés el monument
sense més romanços va aprovar-se per
un sol vot de diferència: 43 a 42. A favor
van votar la CUP, el PSC i Catalunya Sí
que es Pot (CSP); en  contra, CDC i el PP;
a més d’ERC també va abstenir-se Ciu-
tadans, que van sumar una majoria de 46
abstencions. Unes coincidències d’inter-
pretació enrevessada, si ens fixem en
com representa que van les coses des del
gener en la política catalana. Va ser la pri-
mera votació en què els integrants de
Junts pel Sí, que dóna suport al govern
de Puigdemont, van votar dividits.

A TORTOSA, en canvi, la proposta de fer
la consulta, desatenent la llei de la me-
mòria històrica, la crida del Síndic de
Greuges i la resolució del Parlament, va
suscitar més unanimitat. Hi van donar
suport els grups del govern municipal:
CiU i ERC, i s’hi van afegir MT-E i el
PSC. S’hi van oposar la CUP i el PP.
Atenció al matís que encara hi funcione
la coalició entre CDC i UDC, si més no
tal com consta a la web de l’Ajuntament.
MT-E és la marca local d’ICV, que va
llançar la idea de la consulta quan l’al-

calde Ferran Bel i CiU tenien el PP com
a aliat al govern municipal i l’immobi-
lisme sobre el cas era la seua posició. No
s’acaba d’entendre en quina mona de
Pasqua devien estar pensant els grups
d’ERC, PSC i MT-E quan van donar su-
port a la iniciativa de la consulta, sobre-
tot els dos últims grups, si és que ens
volem atenir al signe del vot dels seus
homòlegs del Parlament. Si és que ens hi
volem atenir, que potser no és el més
lògic per mirar d’entendre per què la ini-
ciativa va materialitzar-se.

SI NO EM FALLA la memòria, PSC i
MT-E o bé els seus antecedents polítics,
van precedir Ferran Bel en el govern mu-
nicipal. La seua acció sobre el monument
va consistir a inventariar-lo arran de la
redacció d’un nou POUM. Podrien
haver-lo retirat. Potser fins i tot tenien
l’obligació moral de fer-ho. Potser fins i
tot tenien l’obligació de fer-ho en contra
de l’opinió pública local, malgrat l’opo-
sició i l’escàndol que una acció d’aques-
tes característiques hauria suscitat en
aquell moment. A la millor ara Tortosa
seria un exemple radicalment contrari
del que és. Altres ciutats ho van fer en el
seu moment, amb més o menys agilitat.
Ho van fer al capdavall. Per exemple Va-
lència ho va fer el 1979 amb l’estàtua
eqüestre del dictador que hi havia a la
plaça de l’Ajuntament. Barcelona ho va
acabar fent amb l’estàtua feixista que hi
havia a la plaça Joan Carles I, el Cinc
d’Oros. De la mola que hi havia a l’avin-

guda Infanta Carlota, avui Josep Tarrade-
llas, no en queda ni rastre. Però aquell
Ajuntament de Tortosa no va fer res més
que inventariar el monument, que al
capdavall era una manera de donar-hi
carta de naturalesa. No se sap quina
exactament, perquè la polèmica sobre la
protecció continua a dia d’avui. Mentres-
tant el paper de MT-E amb la idea de la
consulta i encara més el d’ERC amb la
seua trajectòria erràtica, resulta del tot
decebedor. Que se suposa que són for-
macions polítiques que defensen la dig-
nitat de la memòria democràtica
republicana. No s’entén com s’han posat
en aquests esbarzers.

EN CONJUNT, ja es veu com Ferran Bel
surfeja la situació. Capitalitza una idea
que no era seua, eludeix la llei de la me-
mòria històrica, complau la franja polí-
tica del tortosinisme reaccionari que
sempre ha votat pujolisme com a alter-
nativa al franquisme i així pot presentar-
se com a cap de llista de la candidatura
de CDC per la província de Tarragona.
Perquè el catalanisme benpensant de les
Terres de l’Ebre, avui tunejat d’indepen-
dentisme, potser faria servir el terme de-
marcació en lloc de província, però
resulta del tot evident que en la seua es-
tructura mental hi subjau la mateixa ar-
quitectura de l’estat liberal espanyol,
que el franquisme va llegar tan ben grei-
xada: el provincianisme. Al territori de
l’eufemisme tot és susceptible de rein-
terpretació. Lampedusiana. 

VICENT SANZ. ESCRIPTORIl Gattopardo de Tortosa

OPINIÓ 

PER PRIMERA vegada aquest
any hem organitzat a Ulldecona
unes interessantíssimes jorna-
des sota el títol de «Patrimo-
nium», amb la intenció de
donar a conèixer no només els
nostres elements patrimonials
més destacats, sinó com els ges-
tionem per tal que es convertei-
xin també en motor de
desenvolupament a nivell local
i, a la vegada, de cohesió social.

EL CICLE s'emmarca dins d'un
projecte a llarg termini i de més
envergadura com és «Ullde-
cona, un passeig per la Histò-
ria», que naixia al 2006, i que
pretén impulsar accions per es-
devenir de nou referent en el
camp del patrimoni treballant
des del vessant de la conserva-
ció, de la innovació, la recupera-
ció i l'educació, fomentant
l'estima també per allò que ens
han llegat els nostres avantpas-
sats i deixar-ho igual, o en mi-
llors condicions, per a
generacions futures. Un pro-

jecte que camina de nou amb
pas ferm, des de fa uns quants
mesos.

PATRIMONI en totes els seus
vessants: històric, arqueològic,
natural, cultural, etnològic, in-
dustrial… I desenvolupament
també des de diferents àmbits:
social, econòmic i cultural. En
definitiva, desenvolupament
entès com a procés d'enriqui-
ment educatiu, personal i
col·lectiu, del nostre poble i, per
extensió, del territori que ens
envolta.

AQUELLA vella idea de pensar
en patrimoni i imaginar-se qua-
dres, pedres, esglésies o vitrines
amb restes arqueològiques i
prou, ha caducat. Ens aporta
poc. El patrimoni no és només
un element fix per guardar en
un museu i contemplar passius
la seva bellesa. El patrimoni
està en contínua evolució i això
ens ha de permetre estudiar,
impulsar projectes de conserva-

ció i restauració, investigar i fo-
mentar la recerca, el desenvolu-
pament i la innovació al seu
voltant. I aquí rau la importàn-
cia del mateix.

HISTORIADORS, arqueòlegs i
investigadors de primer nivell
van prendre part de la primera
edició de «Patrimonium», que
ens va deixar importants nove-
tats i que a poc a poc anirem
desgranant. A banda, es va obrir
per primera vegada al públic
l'Abric 8 de les pintures rupes-
tres, després de les obres d'ade-
quació de l'accés, finançades
pel Departament de Cultura de
la Generalitat i l'Ajuntament
d'Ulldecona. Amb aquest nou
punt de visita, els visitants po-
dran a partir d'ara, gaudir d'un
magnífic complement per
poder tenir una visió global del
conjunt d'art rupestre més com-
plex i ben conservat de Cata-
lunya.

L’ART RUPESTRE, i tots els

projectes tecnològics que tenim
en marxa al seu voltant, han
centrat enguany bona part de
«Patrimonium» junt amb  les
troballes fetes a la necròpoli
ibèrica d'Esquarterades i les
campanyes arqueològiques del
poblat preibèric de la Ferra-
dura/Els Castellets.

HA ESTAT només el principi,
perquè el certamen ha nascut
amb voluntat de continuïtat i
amb l'objectiu molt clar, apro-
par a la societat civil el ric patri-
moni que tenim a Ulldecona i
com, mitjançant la seva gestió,
aquest es converteix en una
eina de dinamització cultural,
econòmica i científica, i actua
com a motor de desenvolupa-
ment del nostre poble.

ESTEM convençuts que treba-
llar per la recuperació del nos-
tre patrimoni, i la inversió en
coneixement que hi va lligada,
ens ajuda a la construcció d'un
poble més potent i atractiu. 

NÚRIA VENTURA
ALCALDESSA 
D’ULLDECONA

El patrimoni com a motor 
de desenvolupament local



16 // Juliol  2016 cop d’ull

El passat 21 de juny, es van com-
plir 50 anys de la inauguració del
monument franquista de la Bata-
lla de l’Ebre a Tortosa. Gairebé un
mes després de la consulta ciuta-
dana convocada per l’Ajunta-
ment, l’alcalde va valorar que la
proposta per reinterpretar i con-
textualitzar el monument hauria
d’estar materialitzada en el ter-
mini màxim de dos anys. Ferran
Bel no va voler avançar gaire de-
talls, però va apuntar que s’in-
tentarà encarregar un projecte a
algun artista de prestigi. 
L’alcalde va afegir que és impen-
sable que algun dels partits que
va donar suport a la consulta del
28 de maig ara la puga qüestio-
nar o no respectar els resultats.
En aquest sentit, Bel va lamentar
que l’exalcalde Joan Sabaté haja
afirmat que la consulta va ser un
“referèndum trampa”. En con-
cret, Sabaté va afirmar que era
previsible un resultat favorable a
mantenir, reinterpretar i contex-
tualitzar el monument franquista
de la Batalla de l’Ebre. En aquest
punt, Sabaté va assenyalar que la
consulta que ni tan sols hauria

d’haver-se celebrat perquè Tor-
tosa havia de retirar el monu-
ment per complir amb la llei de
la Memòria Històrica i acabar
amb la mala imatge que provoca
aquest vestigi del franquisme.

Monument protegit?
D’altra banda, Bel va restar im-
portància al fet que el monument
franquista de la Batalla de l’Ebre
no està protegit, sinó simplement

inventariat com a Bé Integrant
del Patrimoni Cultural Català
(BIPCC), una figura molt menor
que no suposa cap protecció
legal. En tot cas, Bel va remarcar
que aquesta catalogació és la que
figura a la fitxa del Pla d’Ordena-
ció Urbana Municipal (POUM),
accessible des de la mateixa pà-
gina web de l’Ajuntament. Amb
aquestes paraules, Bel va intentar
treure rellevància a la informació

que publicava Marfanta.com.
L’alcalde també va concloure que
la fitxa del catàleg també diu que
el monument hauria de restau-
rar-se i conservar-se. 

T
TORTOSA

Dos anys per la reinterpretació
L’alcade de Tortosa, Ferran Bel, vol reinterpretar i

contextualitzar el monument franquista en dos anys
Tot i que no va voler donar detalls, la idea és intentar

encarregar un projecte a algun artista de prestigi

[ ] El monument franquista de Tortosa. // FOTO: G.M.

Ester Baiges: “el
debat s’ha obert
de manera
definitiva”

Coincidint amb els  50 anys de la
inauguració del monument per
part del dictador Francisco
Franco, la Comissió per la Reti-
rada del Símbols Franquistes de
Tortosa va celebrar un acte lúdic
i reivindicatiu per tornar a de-
manar la retirada del monu-
ment franquista de la Batalla de
l’Ebre.  La portaveu de la Comis-
sió per la Retirada dels Símbols
Franquistes de Tortosa, Ester Bai-
ges, va explicar que volien apro-
fitar l’efemèride per mostrar la
voluntat ferma de continuar llui-
tant per aconseguir la retirada de
tota la simbologia franquista la
ciutat. Així mateix, Baiges va
negar que malgrat el monument
continuï al mig del riu, la situació
sigui la mateixa que mesos en-
rere. En aquest sentit, la portaveu
de la Comissió va valorar positi-
vament que finalment s’hagi
obert el debat a Tortosa d’una
manera definitiva.
Quant a les declaracions que
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
feia a Canal 21 Ebre valorant que
la proposta per reinterpretar i
contextualitzar el monument
hauria d’estar materialitzada en
un termini màxim dos anys, Bai-
ges es va mostrar convençuda
que durant aquest període el
debat continuarà i que finalment
guanyarà el convenciment que
el millor és aplicar la llei de la
Memòria Històrica i retirar el
monument. També va recordar
que el Parlament i el Síndic de
Greuges han instat l’Ajunta-
ment a retirar el monument . 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

EL MONUMENT FRANQUISTA

MÉS SEGURETAT VIAL
LA FEDERACIÓ d’Associacions de
Veïns de Tortosa reclama un estudi de
seguretat vial a l’eix que formen l’avin-
guda Felip Pedrell, l’avinguda Lleida i el
passeig Joan Moreira, després de l’atro-
pellament mortal del 7 de juny. El presi-
dent de l’entitat, Josep Baubí, va
denunciar l’excés de velocitat d’alguns
vehicles en aquest eix viari, i va recor-

darque fa mesos que demanen una mi-
llor il·luminació dels passos de vianants
més perillosos, així com altres mesures
per pacificar el trànsit. Baubí també va
advertir que ara l’avinguda Felip Pedrell
suporta més vehicles, a causa de les
obres de reforma del pont de l’Estat. Per
Baubí és necessari fer la vora del riu més
permeable per als vianants. G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORTOSA 

L’organització criminal que els
Mossos d’Esquadra i la Policía
Nacional van desmantellar a Tor-
tosa el passat 7 de juny, amb la
detenció de set persones de na-
cionalitat romanesa i marro-
quina, va estafar més de 450.000
euros mitjançant assegurances
fraudulentes. Els investigadors
han pogut acreditar que el grup,
conegut popularment com els
Faraonii, havia estafat unes 2.200
persones a tot l’Estat espanyol. El
modus operandi de la banda
consistia en captar les víctimes a
partir d’anuncis per internet, en
pàgines especialitzades. Els ofe-
rien assegurances mensuals per
a tot tipus de vehicles, per un im-
port que oscil·lava entre els 30 i
els 50 euros. Paral·lelament, els
membres de l’organització do-
naven d’alta una assegurança a
través d’internet, on facilitaven a
la companyia un número de
compte corrent
aconseguit de
forma fraudu-
lenta. En con-
seqüència, el
mateix dia que
la companyia
asseguradora
passava el
rebut i que-
dava retornat,
l’assegurança
no tenia cap efecte. 
Els diners arribaven a algun dels
18 comptes corrents que tenia
l’organització. Diàriament, dues
persones de l’organització retira-
ven tots els diners obtinguts cada
dia a través de caixers automà-
tics, que acostumava a ser entre
150 i 600 euros. Els diners que
l’organització obtenia a través
del frau els destinaven a l’adqui-
sició de vehicles d’alta gamma,
que posaven a nom dels patriar-
ques del clan; enviaven una altra
part dels ingressos a Romania,
uns diners que invertien poste-
riorment en or i propietats; i la
part que quedava la utilitzaven
per comprar vehicles que acaba-
ven venent a un concessionari
que havien obert al barri de Fe-
rreries de Tortosa. Segons les in-
vestigacions policials, els
investigats feien aquesta activitat
des de l’any 2013. 
Als domicilis de l’Ampolla, als
pisos dels barris del Temple i
Sant Llàtzer, i al local escorcollat
a Ferreries els policies hi van lo-
calitzar nombrosa documentació
relativa a la contractació de les

assegurances, sis ordinadors, 25
telèfons mòbils, set llibretes ban-
càries obertes amb documenta-
ció fraudulenta i 24.190 euros en
efectiu. A més, també van inter-
venir 11 vehicles d’alta gamma,
dos quads i un remolc. 
El jutge va decretar l’ingrés a
presó de cinc dels investigats i la
llibertat amb càrrecs per als al-
tres dos. Se’ls acusa dels delictes
de pertinença a organització cri-
minal, estafa, usurpació de l’estat
civil i falsificació documental. 

Presumien a YouTube
Els detinguts es coneixien popu-
larment com Faraonii, el mateix
nom que utilitzaven a YouTube
on regularment penjaven vídeos
encarregats a un cantant de rap
de Romania. A través de la lletra
de la cançons que els feia el can-
tant, els detinguts feien ostenta-
ció dels seus béns i diners, i es
presentaven com a triomfadors
davant dels seus coneguts. Es
tractava d’un grup força conflic-
tiu que havia aixecat força quei-

xes entre els
veïns del barri
del Temple. Per
això, l’operació
policial va des-
pertar una gran
e x p e c t a c i ó
entre el veïnat,
el matí del ma-
teix 7 de juny. 
L’operació va
realitzar-se de

manera simultània amb l’en-
trada en un pis de l’Ampolla,
que va resultar estar buit, i dues
entrades més a pisos de Tortosa.
Un d’ells situat al carrer Saba-
dell, al barri de Sant Llàtzer, on
van ser detingudes dues perso-
nes, i l’altre al número 20 del ca-
rrer Lamote de Grignon, al barri
del Temple, on van detenir cinc
persones més. Entre els vehicles
requisats hi havia dos Porsche
Cayenne però també cotxes de
les marques Mercedes, BMW i
Chrysler. De fet, en el marc d’a-
quest operatiu policial també
van escorcollar el concessionari
de vehicles d’ocasió Far Auto si-
tuat al barri de Ferreries, a la
cruïlla entre la rambla Cata-
lunya i el carrer de Juan Sebas-
tián Elcano. Tots els vehicles que
hi havia al concessionari també
van ser requisats. 

Cinta Bonet
TORTOSA

L’operació contra la banda Faraonii es va fer enmig d’un fort desplegament policial. // FOTO: ACN.

SUCCESSOS

La policia ha 
acreditat que els
Faraonii van 

estafar unes 2.200 
persones amb 
assegurances

Els Mossos i la Policía Nacional desmantellen a Tortosa una organització que havia estafat més de 450.000 euros

L’ocàs tortosí dels Faraonii

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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B
BAIX EBRE

ESTABILITAT PER A L’OBSERVATORI
EL NOU PRESIDENT de la Fundació
Observatori de l'Ebre és l'alcalde de Ro-
quetes. El republicà Paco Gas s’ha fixat
com a objectiu prioritari aconseguir uns
pressupostos estables per donar segure-
tat a l'activitat que desenvolupa l'Obser-
vatori. Gas va assumir la presidència de
l’ens el 3 de juny, quan es va celebrar a
la darrera reunió del Patronat de la Fun-
dació Observatori de l'Ebre, en substitu-

ció del doctor Josep Maria Garrell, rector
de la Universitat Ramon Llull (URL). La
renovació de la presidència es deu a un
canvi en l'estructura del Patronat. Dei-
xen de ser patrons la URL, que fins ara
presidia la Fundació de l'Observatori, i
també la Companyia de Jesús. A partir
d'ara, la presidència de la fundació serà
exercida per l'Ajuntament de Roquetes,
a través del seu alcalde. C.B.

Xerta celebra del 4 al 8 de juliol
la consulta ciutadana per acabar
amb la polèmica del toc de cam-
panes de l’església a les nits.
Poden participar-hi totes les per-
sones empadronades al muni-
cipi i que siguen majors de 16
anys. L’alcalde de Xerta, Roger
Aviñó, va dir que la pregunta té
una doble resposta, en la línia de
la consulta del 9-N. Així, es pre-
guntarà si el veïnat vol que les
campanes toquin a les nits, i si
només ho han de fer a les hores i
els quarts, o només a les hores en
punt. Segons Aviñó, amb aquest
procés participatiu volen tancar
una polèmica que Xerta arros-
sega des del 2014, arran de la pe-
tició de l’hotel Casa Ceremines.
Fa dos anys, el consistori va deci-
dir desconnectar les campanes
entre la mitjanit i les vuit del
matí. Aleshores, un grup de
veïns va recollir més de 300 sig-
natures per restituir el toc de
campanes però el vot de qualitat
de la llavors alcaldessa, Roser
Caballeria (CDC), va determinar
que es mantenia silenciat el cam-
panar durant la nit. Ara, una
moció del mateix grup de CDC,

que instava l’Ajuntament a recu-
perar el toc nocturn de les cam-
panes, ha portat l'equip de
govern de Més per Xerta-Acord
Municipal a impulsar un procés
de participació ciutadana com a
“millor opció”. L’alcalde creu
que és un tema complicat, per-
què atén més als sentiments que
no pas a qüestions polítiques.
A banda, en  la mateixa entre-
vista a Canal 21 Ebre, Aviñó va
repassar altres qüestions de l’ac-
tualitat de Xerta, i va fer una ba-
lanç positiu del primer any a

l’alcaldia. De fet, va destacar que
l’Ajuntament ha reduït l’endeu-
tament en un 24%. Aviñó també
va parlar de la renovació de l’en-
llumenat públic o de la reivindi-
cació per aconseguir la protecció
del conjunt de l’assut, a més de
la recuperació de l’antic molí.
A més, Aviñó va prioritzar la re-
cuperació de l’ambulància du-
rant les 24 hores, així com la
reobertura del CAP a les nits. Se-
gons l’alcalde, un altre tema que
preocupa l’Ajuntament és el mal
estat del camí del canal Xerta-

Sénia, que ha quedat gairebé in-
utilitzat a causa de les obres.
Quant a projectes importants del
mandat, Aviñó prioritza la mi-
llora del clavegueram o la cons-
trucció de la depuradora, així
com la modificació del POUM o
l’impuls a l’antiga estació com a
atractiu turístic de la Via Verda. 

Xerta posa les urnes durant cinc dies
per decidir el toc de les campanes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament vol tancar així una polèmica
veïnal que s’arrossega des del 2014

L’alcalde proposa una pregunta amb una
doble resposta, com la consulta del 9-N

L’Ajuntament va decidir, el 2014, desconnectar les campanes a les nits. // FOTO: ARXIU.

G.M. / C.B.
XERTA

La penya taurina de Roque-
tes ha hagut de suspendre
els correbous i els bous em-
bolats previstos per les fes-
tes majors, per problemes
en la contractació de l’asse-
gurança. A causa de les difi-
cultats per trobar una
assegurança que cobrís la
celebració dels actes amb
bous, la penya taurina va de-
manar a l’Ajuntament que
se’n fes càrrec, però la llei no
permet aquesta opció. El re-
gidor de Festes, Joan Salva-
tella, ha recordat que no és
el primer cop que no es pro-
gramen bous, i ha deixat
clar que la voluntat és recu-
perar aquests actes per a les
festes majors del 2017.
Enguany, les festes de Ro-
quetes comencen aquest 1
de juliol amb la proclamació
de les pubilles i les pubille-
tes, i el primer ball a la te-
rrassa d’estiu. L’endemà
dissabte es repartirà el típic
panoli i les responsables de
Surtdecasa pronunciaran el
pregó oficial. Per la tarda, es
farà l’Ofrena de Flors i
Fruits amb la presència del
conseller de Justícia, Carles
Mundó. Portarà la bandera
de la ciutat Salvador Sales
en reconeixement per més
de 30 anys de servei a les
festes majors, mentre que
l’il·lustrador roquetenc Ig-
nasi Blanch, qui des del 2001
dissenya la portada del pro-
grama de festes, portarà la
bandera del Patronat. El
cosso-iris, les proves del
concurs de joves i no tan
joves, les nits de ball i les di-
ferents menjades populars
complementen un pro-
grama per a tots els públics.
Una de les novetats d’en-
guany és el I Rocket’s Festi-
val la nit del 7 de juliol, amb
grups de les Terres de l’Ebre
com El Mafio, Apolo, Sego-
namà, Hellfighters i Some-
rock Grup Versions. C.B.

FESTES

Roquetes es
queda un any
sense bous per
l’assegurança

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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L’exalcalde d’Amposta, Manel
Ferré (CDC), ha trencat el seu si-
lenci per negar taxativament
haver cobrat fraudulentament
23.600 euros en dietes de l’Ajun-
tament i diversos organismes pú-
blics entre els anys 2011 i 2014.
Segons Ferré, la informació pu-
blicada a partir d’un informe dels
Mossos d’Esquadra -encarregat
per la titular del jutjat número 2
d'Amposta dins de les diligències
prèvies en les quals figura com a
investigat per malversació de ca-
bals públics-, és errònia. Ferré va
comparèixer el 9 de juny i va re-
cordar que la investigació arranca
arran d’una denuncia presentada
pel regidor de PxC, German Cis-
car, un mes abans de les elec-
cions municipals del 2015. A més
d’aquesta denúncia també n’hi
havia tres més, que ja han estat
arxivades. Ferré va afirmar que
s’està fent una “instrumentalitza-
ció política intolerable” del cas, i
va assegurar que mai ha malver-
sat diners públics. A banda, Ferré
va explicar que el Consorci de

Salut i Social de Catalunya, que
encara presideix, va posar a la
seua disposició un vehicle d’em-
presa a temps parcial, i que la
resta de temps era una “retribu-
ció en espècie”, que utilitzava
com a cotxe particular i per a
afers municipals. 

A
AMPOSTA

NOU ENLLUMENAT A POBLE NOU
VUIT JOVES d'entre 16 i 29 anys amb
algun grau de discapacitat han treballat
els darrers mesos en la primera fase de
la renovació de l'enllumenat del Poble
Nou. Són joves que han participat al pro-
grama Joves per l'Ocupació, dins el
mòdul d'Electricitat i Manteniment
Adaptat. A més de la part teòrica, durant
les hores de pràctica han renovat 36 fa-
roles del Poble Nou, tot completant la

primera fase de renovació de l'enllume-
nat. En concret, s’han recuperat els peus
de les faroles i s’han modificat les
instal·lacions per adaptar-les a la tecno-
logia led. Segons l’alcalde, Adam Tomàs,
aquests joves també realitzaran la se-
gona fase de recuperació de l’enllume-
nat. L’actuació, que ara ha costat 8.000
euros, suposa l’inici de la renovació de
l’enllumenat de tot el municipi. C.B.

Ferré denuncia ‘interessos polítics’ i
nega haver comès cap malversació
L’exalcalde d’Amposta afirma que no va cobrar de forma

irregular 23.600 euros en dietes entre els anys 2011 i 2014
El convergent recorda que la investigació comença arran

d’una sèrie de denuncies presentades pel regidor de PxC

L’Ajuntament
vol ser part 
interessada

G.M.
AMPOSTA

L'Ajuntament es personarà
com a part interessada en
les diligències prèvies ober-
tes pel jutjat número 2
d'Amposta per les dietes co-
brades de forma suposada-
ment fraudulenta per
l'exalcalde de CiU, Manel
Ferré. L'alcalde d’Amposta,
el republicà Adam Tomàs,
va anunciar que el consis-
tori reclamarà a Ferré que
retorni els imports dels des-
plaçaments abonats, en el
cas que el procés judicial
acabi determinant que els
va percebre irregularment.
Segons va avançar l’Agència
Catalana de Notícies (ACN),
un informe dels Mossos
d'Esquadra ha revelat que,
entre els anys 2011 i 2014,
Ferré hauria reclamat i co-
brat un total de 23.630 euros
en dietes de l'Ajuntament i
d'altres organismes públics,
uns diners que ja havia su-
fragat prèviament amb mit-
jans del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, del
qual n'és president. Segons
el mateix informe dels Mos-
sos, a través d’una doble im-
putació “irregular”,
l'Ajuntament d'Amposta li
hauria abonat 13.828,43
euros durant quatre anys.
Així, l’exalcalde hauria per-
cebut 9.802,46 euros d'altres
ens públics en què partici-
pava o formava part dels òr-
gans de direcció.  

POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

Cap desplaçament ja cobrat

Ferré va negar haver cobrat
d'altres administracions el
cost de desplaçaments que ja
havien estat sufragats pel
Consorci de Salut i Social de
Catalunya. A més, l’exalcalde
d’Amposta també va dir que
en cap cas ha aprofitat l’acti-
vitat pública per enriquir-se.

De fet, va afegir-hi que mai
va rebre cap notificació de
Secretaria o Intervenció de
l’Ajuntament que l’alertés
que s’estava cometent cap
irregularitat. Ferré també va
dir que quan es va construir
una caseta al Delta encara no
era en cap espai protegit. 

L’exalcalde Manel Ferré va comparèixer públicament el passat 9 de juny. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El ple de l’Ajuntament d’Am-
posta va aprovar aquest 27 de
juny, per unanimitat, una moció
d’urgència del grup de CiU que
reclama a la Generalitat el man-
teniment de les delegacions de
Territori i Sostenibilitat i de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies a la
ciutat. Els representants muni-
cipals volen evitar que aquestes
delegacions es traslladin a Tor-
tosa, una vegada s’enllesteixin
les obres del nou edifici de les

delegacions al carrer Montcada.
La portaveu del grup de CiU,
Isabel Ferré, va recordar que
quan l’any 2001 es va realitzar el
desplegament de l’administra-
ció de la Generalitat a les Terres
de l’Ebre va costar molt aconse-
guir l’equilibri territorial, i que
ara no hi renunciaran.
L’alcalde d’Amposta, el repu-
blicà Adam Tomàs, va explicar
que la junta de govern local va
sol·licitar a secretaria l’envia-
ment d’un escrit als consellers
de Territori i Sostenibilitat i de
Treball, Afers Socials i Famílies,
així com als directors dels de-

partaments a les Terres de l’E-
bre on l’Ajuntament reclama el
manteniment de les delega-
cions existents a Amposta. Fins
i tot, el consistori proposa la
cessió d’un espai de 500 metres
quadrats a l’edifici on hi ha el
servei de rehabilitació, per
posar-hi les delegacions que hi
ha Amposta si el problema és el
cost del lloguer dels locals. 
El ple d’Amposta també va
aprovar una moció de CiU de
suport a la gestió de la Cambra
Arrossera del Montsià, i l’orde-
nança reguladora de les mesu-
res alternatives a les multes. 

AMPOSTA 

Els estudiants d’Automoció i
d’Electromecànica de l’IES
Montsià han adaptat durant
aquest curs acadèmic un antic
vehicle del parc de la Policia
Local cedit per l’Ajuntament
d’Amposta, perquè el faci ser-
vir l’Associació Engrescats de
les Terres de l’Ebre. En concret,
els estudiants han recuperat la
carrosseria i han fet millores
mecàniques. L’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, va afirmar
que amb la cessió d’aquest ve-
hicle el govern d’Esquerra
Amposta dóna compliment al
compromís assolit amb l’Asso-
ciació Engrescats, alhora que
s’han creat noves sinèrgies
amb l’institut Montsià i els
seus alumnes. Per la seua

banda, el director de l’IES
Montsià, Gabriel Perles, va dir
que ha estat una experiència
interessant i una motivació
extra per als alumnes.
La presidenta de l’Associació
Engrescats de les Terres de l’E-
bre, Núria Espanya, va agrair la
cessió del vehicle, així com el
treball i la il·lusió amb què els
alumnes han adaptat el cotxe.
Espanya també va explicar el
benefici que comportarà per a
l’associació poder disposar
d’un vehicle adaptat.
Recentment un altre alumne
de l’IES Montsià, dins del
mòdul de Manteniment d’E-
quips Microinformàtics, va
construir un ordinador a partir
del reciclatge de material in-
formàtic antiquat, que poste-
riorment també es va donar a
l’Associació Engrescats de les
Terres de l’Ebre.

Cinta Bonet
AMPOSTA

Vehicle adaptat per a
l’entitat Engrescats

Una imatge del ple d’Amposta del 27 de juny. // FOTO: E. ZARAGOZA.

Unanimitat per mantenir a Amposta
les delegacions de la Generalitat 

POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

Els alumnes, amb les voluntàries de l’entitat. // FOTO: AMPOSTA.CAT

SOCIETAT
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M
MONTSIÀ

MENYS PRODUCCIÓ DE MUSCLOS
LA PRODUCCIÓ de musclos al Delta
de l’Ebre ha baixat aquest any en relació
a la del 2015. El president de la Federa-
ció de Productors de Marisc del Delta de
l’Ebre (Fepromodel), Miquel Carles, ha
precisat que la producció habitual se
situa entre els 3 i 4 milions de quilos, i
enguany no arribaran als 3 milions.
També ha disminuït el volum del musclo,

que si habitualment se situa entre els
220 i els 28l grans, enguany és d’entre
180 i 210 grams. Carles atribueix
aquesta disminució a la manca d’apor-
tació d’aigua dolça a les badies pels trac-
taments contra el cargol maçana. El
president de Fepromodel ha reclamat a
l’administració que escolti el sector i no
adopti decisions a cop de decret. C.B.

Els aficionats taurins de les Terres
de l’Ebre van celebrar el 26 de
juny un acte reivindicatiu a Sant
Jaume d’Enveja, en defensa de la
tradició de les festes amb bous.
Un acte amb catorze bous i va-
ques aportats gratuïtament per
ramaderies de l’Ebre, del País Va-
lencià i de l'Aragó. Però més enllà
de defensar la tradició dels bous
al territori, el president de l’Agru-
pació de Penyes i Comissions
Taurines, Ximo Martí, va explicar
que també es volen recaptar fons
per finançar actuacions judicials
i per emprendre accions legals
contra la “persecució” a la qual
consideren que són sotmesos per
part de les entitats animalistes.
Just abans de la sortida dels bous,
des del mateix centre de la plaça,
Martí va llegir un manifest on va
reclamar “llibertat” per poder or-
ganitzar i assistir als correbous,
perquè són una activitat “legal”.
Martí també es va comprometre
a defensar “totes” les modalitats
de correbous. De fet, en declara-
cions prèvies, Martí va dir que en

cas que els animalistes segueixin
impulsant la modificació de la llei
de 2010 que regula l’activitat, i
també les modalitats com l’em-
bolat i el bou capllaçat, els aficio-
nats intentaran prohibir-los
l’entrada a les places. 

Els taurins de l’Ebre amenacen
de vetar animalistes a les places
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines

fa un acte festiu i reivindicatiu a Sant Jaume
Denuncien la “persecució” dels embolats i

capllaçats i volen emprendre accions legals

Polèmica
entre Som
Cuina i 
l’Ajuntament 

C.B.
LA RÀPITA

La Federació d’Associacions
de Dones Rurals (Fademur)
va denunciar el 17 de juny
que l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita volia
desnonar la cooperativa de
serveis a domicili Som
Cuina, fundada per dones
de la comarca. La coopera-
tiva es va crear amb el su-
port de la mateixa Fademur
i l’Ajuntament de la Ràpita,
que els va llogar un local per
desenvolupar l’activitat. La
presidenta de la cooperativa
Som Cuina, Olivia Lucha,
afirma que la cooperativa
està al corrent de tots els pa-
gaments, que l’activitat fun-
ciona, i que no entenen per
què se’ls vol fer fora del
local. En canvi,  des de l’A-
juntament al·leguen que la
cooperativa no va presentar
a temps la documentació re-
querida per justificar el
compliment del projecte so-
cial pel qual Som Cuina té
arrendat un local municipal.
En concret, Som Cuina ha
al·legat que treballa també
per l’alberg de la Generalitat
al Poble Nou del Delta ser-
vint menús diaris; que
col·labora amb els alumnes
de pràctiques de l’escola de
cuina Pons de la Ràpita, i
que cedeix els excedents a
Creu Roja i a algunes perso-
nes que deriven els serveis
socials municipals.  

BOUS

Cinta Bonet
SANT JAUME D’ENVEJA

Moments de tensió a la plaça

Durant les festes de la Segre-
gació de Sant Jaume d’En-
veja es van viure moments
tensos entre taurins i anima-
listes. Les quatre activistes
d’AnimaNaturalis que van
assistir a la plaça van ser es-
cridassades quan van sortir
del recinte. En aquest cas, els

actes estaven organitzats per
una empresa privada i els
mitjans de comunicació no
van poder accedir a la plaça.
L’alcalde santjaumer, Joan
Castor Gonell, va afirmar
que les festes s’havien cele-
brat amb tranquil·litat i va
donar suport als taurins. 

Un moment de l’acte celebrat a Sant Jaume d’Enveja el passat 26 de juny. / Foto:ACN.
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MONTSIÀ    
MEDI AMBIENT

La regidora de Turisme de la Rà-
pita, Rosa Anglès, ha assegurat
que esperen tenir una molt bona
campanya turística. La tempo-
rada va començar oficialment el
cap de setmana de l’11 i 12 de
juny amb la Festa del Mar i el Ma-
rina Day, que va organitzar l’Es-
cola Nàutica La Ràpita-Delta de
l’Ebre amb el suport de l’Ajunta-
ment. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Anglès va remar-
car que el turisme interior s’ha re-
cuperat després dels anys més
durs de la crisi econòmica, i que
hi ha hagut un repunt molt im-
portant del turisme estranger, so-
bretot el francès i el britànic. “A
través de Sant Carles Marina
hem notat un augment del tu-
risme anglès, i si tornem a aprofi-
tar el turisme rus, aspirem a
superar l’increment del 15% que
vam tenir l’any passat”, va remar-
car la regidora.
De fet, Anglès també va assenya-
lar que un dels reptes és aconse-
guir atraure novament el turisme
rus, que torna a interessar-se per
la Costa Daurada i pel delta de
l’Ebre. “Volem captar una altra
vegada el mercat rus; estem tre-
ballant amb un ‘tour operador
rus’ perquè preveiem un aug-

ment de visitants a la zona de
Costa Daurada, i per tant els atrau
venir a visitar també el delta de
l’Ebre”, va dir Anglès. Segons la
regidora, el repte és donar a co-
nèixer el producte turístic de la
Ràpita que tenen estructurat a
través de l’Estació Nàutica.
De la mateixa manera, la regi-
dora va afirmar que continuen
treballant per portar altres
creuers a la Ràpita, després que
la companyia Star Clippers va dir
que aquest estiu no visitaria el
port rapitenc. De fet, va dir que
hi ha dos noves companyies in-
teressades. També va parlar de la
possibilitat d’implantar una
oferta d’embarcacions vincula-
des a vols xàrters.  “Aquest sector
ens aportarà una repercussió
econòmica indirecta de llocs de
treball, perquè a la Ràpita s’ubi-
carien dues o tres embarcacions
per donar serveis al turisme de
xàrters, amb tot el que comporta
perquè caldrà condicionar-los”,
va dir Anglès. La regidora va re-
cordar que aquests viatgers pro-
cedeixen sobretot del Regne
Unit o Alemanya, i que arriben
majoritàriament en avió.  

C.B. / G.M.
AMPOSTA

La Ràpita vol 
aprofitar el retorn
del turisme rus i
atraure el de xàrters

t La fusta apilada que hauria provocat la plaga. // FOTO: Gepec.

Denúncia per una tala de pins a la Sénia

Gepec-Ecologistes de Catalunya
ha denunciat davant la Fiscalia
de Medi Ambient de l'Audiència
de Tarragona una tala de pins
dins del Parc Natural dels Ports,
a la Sénia. L'entitat ecologista ex-
posa una cadena de fets denun-
ciables i tipificats, segons diu, en
el Codi Penal, tant de tipus eco-
lògic, com de prevaricació, estafa
i tracte de favor. Segons el
Gepec, el Departament d'Agri-
cultura, a través de l'empresa
pública Forestal Catalana S.L., va
tolerar que l'empresa privada

Monroyo Industrial S.L., actués a
la zona natural "sense control".
Va ser a cavall entre el 2014 i el
2015, quan segons els ecologistes
aquesta empresa va talar una
àrea de 10 hectàrees i va deixar
tota la fusta apilada durant més
d'un any, a fi d'obtenir més
guanys, tot incomplint les direc-
trius del parc i provocant una
plaga d'escarabats barrinadors.
L'entitat lamenta que l'adminis-
tració "girés el cap cap a una
altra banda", i que no sols li es-
talviés una sanció, sinó que la
"premiés" adjudicant-li la tala de
10 hectàrees més, afectades per
la plaga que la mateixa societat
hauria incentivat. Així, el Gepec

tem que aquest cas sigui només
la punta de l'iceberg, i que surtin
a la llum altres punts on s'hagi
"mercantilitzat" amb els boscos
públics. "Si s'actua així en un
parc natural, com es deu actuar
en espais menys emblemàtics,
però que són boscos públics", es
pregunta l'advocat de Gepec, Al-
bert Calduch. 
Des d'Agricultura s'ha rebut la
denúncia de Gepec amb sor-
presa i preocupació.  La directora
general de Forests del Departa-
ment, Montse Barniol, es va
posar en contacte amb el Gepec
per interessar-se pel cas i també
va anunciar l’obertura d’un ex-
pedient informatiu.  

G.M. / ACN
LA SÉNIA

TURISME
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

DIGNIFICAR EL JACIMENT
L’AJUNTAMENT de Gandesa i la Di-
putació de Tarragona dignificaran el ja-
ciment arqueològic de la necròpolis del
Coll del Moro, en el marc del projecte
que també preveu la retirada del monò-
lit franquista de la Batalla de l’Ebre. L’al-
calde Carles Luz ha explicat que la
previsió és que la Diputació aprovi el
projecte aquest proper mes de juliol. De
fet, ha dit que la intenció de l’Ajunta-

ment és actuar el més aviat possible,
també per evitar que el Coll del Moro
continue sent un lloc de peregrinació de
feixistes, com quan la Fundació Fran-
cisco Franco va fer-hi una trobada el 18
de juliol del 2013. El monòlit franquista
de Coll del Moro està situat dins del con-
junt arqueològic del poblat ibèric i la ne-
cròpolis, catalogats com a bé culturals
d’interès nacional (BCIN). G.M.

El president del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, Carles
Luz, ha explicat que les 12 po-
blacions de la comarca han
sol·licitat un ajut conjunt als
fons europeus Feder, per a la
realització d’inversions rela-
cionades amb el patrimoni, el
paisatge i el turisme. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Luz va destacar que els muni-
cipis han sabut deixar de
banda les seues diferències
polítiques i demanar plegats
un projecte a Europa, que po-
dria suposar una inversió de
2,5 milions d’euros. “Hem
pogut fer un projecte conjunt
dels 12 municipis, i celebro
que hem sabut parlar i signar
tots aquest projecte; poder
aconseguir que ens financien
2,5 milions seria una fita més
que gratificant”, va afirmar.
De fet, segons Luz, el projecte
Feder suplirà el pla de dina-
mització turística que van de-
manar a la Generalitat, però

que no ha pogut tirar endavant
per falta de pressupost. Així, hi
ha actuacions relacionades
amb el sector del vi, com la que
es farà a Batea, i d’altres més
vinculades al paisatge, com les
previstes a Horta de Sant Joan
o Arnes. En el cas de Gandesa,
el projecte suposarà la revalo-
ració de l’entorn del Palau del
Castellà. 

D’altra banda, va assenyalar
que l’ampliació del Parc Natu-
ral dels Ports hauria de ser una
realitat en el termini màxim
d’un any. Luz va trobar-se re-
centment amb la secretària de
Medi Ambient i Sosteniblitat,
Marta Subirà, perquè la Gene-
ralitat acceleri les reunions
amb els sectors afectats per
l’ampliació. Així, va afirmar

que els ajuntaments també són
ara més receptius, perquè to-
thom està d’acord que el parc
ha de tenir més pressupost i
més recursos.  

TURISME

Projecte comú de la Terra
Alta per a projectes turístics
Les 12 poblacions de la comarca opten

amb un projecte als ajuts europeus Feder
El programa suplirà el pla de dinamització

que sol·licitat demanat a la Generalitat

GANDESA

ERC va homenatjar el 18 de
juny l’alcalde de Gandesa
durant la Guerra Civil, Vi-
cent Soro i Bauló, afusellat
pel franquisme el 24 de
gener de 1941, fa 75 anys.
L’acte va comptar amb la
participació de familiars de
Soro Bauló, de representants
del partit, i del nét de l’al-
calde de Tortosa també afu-
sellat pel franquisme, Josep
Rodríguez. Abans de desco-
brir la placa de record al parc
de la Bassa de Gandesa, es
va fer un acte al Palau del
Castellà, lloc on havia estat
empresonat el mateix Soro,
amb diferents parlaments
sobre la seva figura. 
Vicent Soro Ramon, besnét
de l’alcalde Vicent Soro
Bauló, va parlar en nom de la

família, tot destacant els va-
lors que li havien transmès
els fills de Soro, Carme i
Milio. Segons el besnét, va
aprendre que davant de tot
s’ha de ser honrat. Soro
també va dir que actes de
memòria són bons i han de
servir per aprendre dels
errors i evitar-ne de nous. 
El president de la Federació
Comarcal de la Terra Alta
d’ERC, Ramon Jornet, va de-
manar que les institucions
democràtiques restitueixin
la figura i l’honor de les víc-
times del règim franquista.
Jornet va sol·licitar que l’A-
juntament de Gandesa se
sumi com a part demandant
a la querella contra l’Estat
espanyol per crims contra la
humanitat per l’afusella-
ment del seu alcalde, com ja
van fer els ajuntaments de
Tortosa i Xerta.  C.B.

ERC honora
l’alcalde 
republicà Vicent
Soro Bauló

Gustau Moreno
GANDESA

Les Roques de Benet, a Horta de Sant Joan. // FOTO: ACN.

Amb la 
descoberta d’una
placa al parc de la
Bassa i un acte al
Palau del Castellà

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

NORMES PER A LA CONVIVÈNCIA
L’ÀREA DE SERVEIS a les Persones
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
amb la col·laboració dels ajuntaments, ha
elaborat unes normes per a la convivència
per a tots els ciutadans de la comarca. Es
tracta d’una iniciativa pionera que recull
pautes i consells per promoure la cohesió
social entre el veïnat i millorar la qualitat
de vida als pobles. Recull aspectes com el
respecte al descans dels veïns, el mante-

niment d’una via pública neta, la pràctica
de la recollida selectiva de les escombra-
ries, o el compliment de les normes de cir-
culació. El contingut d’aquesta campanya,
que porta per lema Viu i Estima la Ribera
d’Ebre, s’ha editat en quatre idiomes: ca-
talà, castellà, romanès i àrab. L’inici d’a-
questa campanya coincideix amb la
posada en marxa l’Espai d’Entesa, el nou
servei de mediació de la comarca.  C.B.

El Govern i representants de la
societat civil de les Terres de
l'Ebre van avaluar, en una reu-
nió a Tortosa, la situació del
procés de descontaminació de
l'embassament de Flix. En la
reunió es va posar sobre la
taula la desconfiança generada
arran del cas de corrupció
Acuamed i les darreres infor-
macions que apunten que es
planejava dur a terme algunes
pràctiques en la descontamina-
ció de l'embassament de Flix,
com ara l’abocament d’àcid
clorhídric, que han alarmat el
territori. La secretaria de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Marta
Subirà, va exigir una auditoria
“imparcial” del procés de ne-
teja i sobretot garanties per al
tram final de les obres que
s'han reprès fa poc més d’un
mes. També va demanar al Mi-
nisteri de Medi Ambient que
doni explicacions in situ, des-
prés del canvi de direcció dels
treballs, i que es tornin a con-
vocar les comissions tècniques
i socials de seguiment d'aquest
procés perquè hi hagi un “in-
tercanvi fluid i ràpid” d'infor-
mació que permeti “recuperar
la confiança” amb l'empresa
estatal. Dies més tard, el Minis-
teri de Medi Ambient va re-
pondre al govern català que
acceptava la petició per l’elabo-
ració d’una auditoria impar-
cial, però sense concretar cap
calendari per l’acabament de
les obres.
El Govern no descarta empren-
dre les “mesures legals oportu-
nes” si es detectés algun
delicte en el procés de neteja
del pantà de Flix. De totes ma-
neres, Subirà va remarcar que
l'Agència Catalana de Residus
ha estat duent a terme un se-
guit d'anàlisi de control de la

descontaminació i que se se-
guiran fent més mesuraments
dels sòls per determinar quins
estan contaminats i quins no.
De fet, la secretària de Medi
Ambient també ha demanat al
Ministeri una anàlisis de sedi-
ment dins del recinte confinat
de l'embassament “perquè hi
hagi total garantia que els te-
rrenys i el riu queden en per-
fecte estat un cop donades per
acabades les obres”. 

Reunió positiva
Els moviments veïnals i ecolo-
gistes que van participar en la
reunió la van valorar com a po-
sitiva. El copresident de la Fe-
deració d'Associacions de
Veïns d'Amposta, Llorenç Na-
varro, va exigir més informació

per garantir la tranquil·litat de
la ciutadania que el procés de
descontaminació a Flix s'ha fet
i es fa correctament. “Hi ha
hagut notícies desagradables i
volem que ràpidament ens
donin la confiança que hem de
tenir i que el dia de demà, si no
es així, es prenguin les mesures
legals que calgui, el més aviat
possible”, va dir. També el pre-
sident de la Federació d'Asso-
ciacions de Veïns de Tortosa,
Josep Baubí, va assenyalar
aquest compromís pres pel Go-
vern d'arribar a la justícia si es
revelessin actes delictius en la
neteja del pantà de Flix.
“Només tenim notícies i moltes
informacions que no són del
tot clares i necessitem contras-
tar la informació i prendre les

mesures que calgui”, va dir la
portaveu de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, Susanna
Abella. 

Missatge de tranquil·litat
El delegat del Govern, Xavier
Pallarès, també va voler llençar
un missatge de tranquil·litat a
la població i va assegurar que
totes les analítiques que rea-
litza a diari l’Agència Catalana
de l’Aigua confirmen que l’ai-
gua que baixa pel riu Ebre és
saludable. 

El Govern exigeix una auditoria sobre
la descontaminació del pantà de Flix

MEDI AMBIENT

El Ministeri de Medi Ambient ha acceptat la
petició arran el cas de corrupció d’Acuamed

També es reclama que es convoquin les
comissions tècniques i socials de seguiment

El director de Greenpeace i la responsable de la campanya nuclear de l’entitat. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet
FLIX

El jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Tarragona ha
avalat el procediment d'ad-
judicació del tanatori muni-
cipal de Móra la Nova que
l'anterior govern municipal
de CiU va haver de repetir
arran de la demanda inter-
posada per la societat des-
cartada del concurs,
Funerària Priorat-Ribera-
Terra Alta. L'empresa, que
d'acord amb l'informe d'un
economista contractat pel
consistori havia presentat
una oferta “desproporcio-
nadament deficitària”, va
tornar a recórrer davant
dels tribunals la seva exclu-
sió de l'adjudicació per
segon cop. Segons el grup
municipal convergent, la
sentència del Contenciós
Administratiu de Tarragona
del passat mes d'abril con-
firma el criteri de la mesa de
contractació, que va decidir
adjudicar la concessió del
tanatori a la Funerària
Mena Margalef, com a
“ajustat a dret”. En concret,
el portaveu convergent i
exalcalde de Móra la Nova,
Ferran Bladé, ha remarcat
que la decisió judicial con-
firma que el procediment
s'havia fet “de manera co-
rrecta” emparant-se en ar-
guments tècnics a l'hora de
prendre les decisions. Bladé
també ha retret a l'actual
govern municipal els
“atacs” per l'adjudicació i
els ha inquirit si, amb la
sentència, assumiran “res-
ponsabilitats” en la mesura
de les que li van reclamar-
L'actual govern municipal,
format per ERC i PSC, ha
declinat valorar el cas fins
que finalitzi el seu recorre-
gut judicial, atès que la Fu-
nerària Priorat-Ribera-Terra
Alta ha recorregut nova-
ment la sentència, ara da-
vant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. 

SOCIETAT

El jutge avala
l’adjudicació
del tanatori de
Móra la Nova

La reunió entre el Govern i representants de la societat civil a Tortosa. / FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

ANÀLISIS DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGE
LA DIRECTORA GENERAL de
l'Entitat d'Infraestructures de la Gene-
ralitat (EIGE), Blanca Marín, es va reunir
amb l'alcaldessa de la ciutat, Xaro Mi-
ralles, i també amb la regidora de Ser-
vei Socials, Marta Escudero per fer una
anàlisi del parc públic d'habitatge al
municipi. La Conselleria d'Habitatge
gestiona, a través d'EIGE, quatre habi-
tatges a Benicarló. Tres d'ells estan ce-

dits en règim de venda amb pagament
ajornat, pendents d'escripturar. Pel que
fa al quart, està pendent de reparació.
Els tècnics d'EIGE estan valorant els tre-
balls a executar i una vegada refor-
mada, la Conselleria i l'Ajuntament es
coordinaran per a posar-la a la disposi-
ció d'una família que es troba en el llis-
tat de demandants d'habitatge en
règim de lloguer social. Des del Consis-

tori, s'ha posat de manifest l'escassetat
d'habitatge públic existent a Benicarló
per a poder oferir-la als col·lectius amb
majors necessitats. Blanca Marín ha ex-
plicat a les representants municipals
que la nova política del Consell té entre
les seves prioritats facilitar l'accés a l'-
habitatge a tots els ciutadans, però es-
pecialment a totes aquelles persones
en risc d'exclusió social. A.P.

Els sondejos a boca d'urna van
fallar i al final no va haver-hi
sorpasso d'A la valenciana
(Compromís, Podem i Esquerra
Unida) al Partit Popular a les
províncies de Castelló i Valèn-
cia.
Respecte a les eleccions de de-
sembre de 2015, els escons no
canvien a Castelló. El Partit Po-
pular n'aconsegueix dos, i un es
reparteixen A la Valenciana, el
PSPV-PSOE i Ciutadans.
De fet, els populars incremen-
ten en nombre total de vots
passant dels 98.474 del 20-D als
106.566 de la cita electoral de
juny. La resta de partits baixen
en nombre total de vots i en
percentatge, especialment Ciu-
tadans que es deixa 4.000 vots.
Pel que fa a la participació,
aquesta va caure una mica més
d'un punt, passant del 74,98%
al 73,80%.
Per municipis, a Vinaròs, la co-
alició A la valenciana millora
resultats respecte al desembre,
i és el municipi de Castelló on

aconsegueix un millor resultat
situant-se en primera posició
amb 4.067 vots i el 31,66%, gai-
rebé un punt més que al 20-D.
El partit amb major pèrdua a la
capital del Baix Maestrat de
vots va ser Ciutadans.
A Benicarló, els conservadors
van augmentar un 4%, passant
de 3.701 a 4.147 vots. Per la seva
part, Podem va perdre 100 vots
i mig punt quedant-se, en total
només 3.053 vots. Els socialistes
van millorar feblement i el par-

tit d'Albert Rivera va patir una
davallada d'uns 200 vots en una
ciutat on la formació taronja té
tres representats i una activitat
forta.
A la capital dels Ports, Morella,
els socialistes continuen guan-
yant les eleccions tot i perdre 73
vots (37,39% i 587 vots). El Partit
Popular, que va patir el desem-
bre passat en aquesta plaça, re-
munta i s'apropa al PSOE
(33,18% i 521 vots). La participa-
ció a Morella va superar el 80%

amb un total de 1.598 vots.
Un municipi on van canviar els
colors va ser Vilafranca, a l'Alt
Maestrat. En aquest poble, el
PSOE, que havia quedat primer
en les passades eleccions gene-
rals, va ser avançat per Podem,
que va quedar primer amb 407
vots (31,36%). Els socialistes van
quedar segons amb 393 vots, i
el Partit Popular pràcticament
va repetir el mateix resultat
amb 331 vots, dos menys que a
les anteriors eleccions. 

El Partit Popular aguanta
i remunta al nord de Castelló
Als municipis de costa, A la valenciana

destaca com a segona força política
Als Ports i Alt Maestrat, el Partit Socialista

aguanta sent el segon partit més votat

Ciutat
medieval per
Sant Joan

A.P.
PENÍSCOLA

Desfilades, música, màgia i
malabars van omplir els ca-
rrers de Peníscola durant el
pont de Sant Joan en una
agenda d'actes dedicada
per complet a la Peníscola
del Papa Luna
Un dels actes més vistosos
va ser la primera gran des-
filada històrica que recrea
l'arribada del papa Luna i
la seva cúria pontifícia a Pe-
níscola. Durant més d'una
hora, la comitiva, formada
per unes 50 persones apro-
ximadament, diversos ca-
valls i una gran marioneta,
van recórrer el passeig ma-
rítim fins a arribar a la
plaça de Santa Maria, lloc
on acabava l'itinerari de la
desfilada.
Durant tot el dia els racons
més emblemàtics del nucli
antic de la Ciutat en el Mar
van allotjar diverses activi-
tats programades dins de la
Peníscola, Ciutat Papal: es-
pectacles de màgia al
Museu de la Mar, conta
contes per als més petits en
el Portal Fosc, funcions de
titelles en el Portal de Sant
Pere o malabars en la plaça
d'Armes en són alguns
exemples. Tot açò, junta-
ment amb la música mossà-
rab i la decoració dels
carrers, que transporten els
visitants a l'època medie-
val, en la qual s'ha inspirat
l'esdeveniment. 

ELECCIONS GENERALS

Albert Pascual
BENICARLÓ

Resultats al nord de Castelló. / ELABORACIÓ PRÒPIA.

VINARÒS
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Gairebé un any després de
l’enderroc de les cases de la fa-
çana fluvial, Tortosa ha comen-
çat la segona fase de les
excavacions arqueològiques de
la futura plaça de la catedral.
L’Ajuntament ha previst que
els treballs permetin confirmar
la importància de les restes ro-
manes i medievals localitzades
al subsòl del palau del Bisbe i a
les excavacions del desembre
passat. Segons la segona tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Merit-
xell Roigé, en aquesta nova fase
s’excavarà a més profunditat,
perquè els arqueòlegs conside-
ren que és el moment de fer-ho
i perquè així ho havien dema-
nat. A més, Roigé va assenyalar
que les restes també seran un
actiu turístic important. 
En la primera fase de les exca-
vacions, s’hi van trobar restes
romanes. Carraus molt grans
que es van reutilitzar en època
medieval, com a mínim en l‘an-
dalusina, i que donaven pistes
sobre els vestigis de possibles
construccions romanes impor-
tants. També van localitzar part
de la muralla del segle XIV i
restes humanes de l’antic fos-

sar de Santa Anna, el cementiri
de la Guerra de Successió
sobre el qual, al segle XIX, es
van construir les cases enderro-
cades ara fa un any. Roigé va
afegir-hi que en pocs mesos es
podrà disposar d’un estudi ar-
queològic que, de ben segur,
condicionarà el disseny de la
futura plaça de la catedral. 
De fet, el projecte urbanístic del
nou espai públic es redactarà
en base al resultat i la magni-
tud d'aquestes noves excava-
cions, que dirigeix l'arqueòleg

Jordi Diloli. Aquesta nova cam-
panya d'excavacions té un ter-
mini d'execució de quatre
mesos, i s'ha adjudicat per
87.568 euros. Els treballs que
ara han començat s'estenen a
tot el solar i consisteixen en una
excavació fins assolir els nivells
més antics, amb cotes de fins a
tres metres de profunditat. Per
tal de garantir que no hi haurà
afectacions en l'edifici adjacent
de l'Hospitalitat, es construirà
un mur de contenció de for-
migó armat. Els experts consi-

deren que estem davant d’una
seqüència històrico-construc-
tiva de la ciutat de Tortosa força
important. D'entrada, un espai
monumental romà, de l’antiga
Dertosa; la muralla andalusina,
possiblement participant de la
romana, delimitant la ciutat is-
làmica; la muralla del segle
XIV, bastida per ordre directa
del rei Pere El Cerimoniós, que
va guanyar espai al riu; i diver-
ses estructures posteriors que
expliquen l’evolució urbana
d’aquest sector de la ciutat. 

El projecte del nou espai es redactarà en funció de les troballes, que poden ser importants

CULTURA

C
ARRIBA EL DELTEBRE DANSA

Tortosa reprèn l’excavació
a la plaça de la catedral

ARQUEOLOGIA

DE L’11 AL 24 DE JULIOL tindrà
lloc la dotzena edició del festival inter-
nacional Deltebre Dansa. Una de les
principals novetats és el canvi d’ubicació
del festival, ja que el Deltebre Dansa es
realitzarà al parc del Riu, per tal d’apro-
par-lo a l’Ebre i al centre del municipi. A
més, una altra de les novetats d’en-
guany és l’aposta clara pels cursos d’ini-
ciació, amb unes 450 places disponibles:

a més del curs de dansa en família o el
popular curs de Bollywood, hi haurà un
curs de percussió corporal. Però el Del-
tebre Dansa no oblida la seua aposta
per la qualitat professional. De fet, en-
guany, en només tres minuts, el festival
ha esgotat l’oferta de 160 places per als
tallers professionals, amb noms com
Maura Morales, Erick Jiménez, Will Men-
ter o Wim Vandekeybus. G.M.

Les excavacions es van reprendre formalment el 13 de juny. // FOTO: GUSTAU MORENO.

FA UNS QUINZE anys,
abans de la meva primera
càmera digital, cada any
omplia un parell d'àl-
bums de fotos, viatges a
banda. Per tal de fer-los
més divertits, i més su-
portables les sessions de
mostrar les fotos a amics i
familiars, vaig agafar el
costum d'afegir-hi imat-
ges de famosos o de di-
buixos, amb l'antic
mètode del "retalla i en-
ganxa", de tota la vida.
Tenia certa gràcia fer apa-
rèixer Michael Jackson
enmig d'un viatge al
Delta, o al Mickey Mouse
a Montjuïc.

DE TOTS aquests perso-
natges que hi afegia, no
sé per què, n'hi havia un
que es veu que tenia re-
petit, i a qui li vaig agafar
estima, i per això apareix
en diversos àlbums. Es
tractava d'un xiquet ros-
set, d'esquena, amb les
mans a les butxaques,
com mirant el panorama.

DESPRÉS va arribar la fo-
tografia digital i, més
tard, el nostre fill. Un dia,
mirant-me'l d'esquena,
em va recordar aquell xi-
quet de dibuix que afegia
als àlbums. I la veritat, és
que cada cop s'hi assem-
bla més. O no?  No crec en
el destí. Cada dia ens pas-
sen milers de coses; mi-
lions al cap de l'any, i
algunes d'elles són coinci-
dències. Dolces, tendres, i
meravelloses coincidèn-
cies per qui sap i vol gau-
dir-les. 

Xiquets

Jesús Tibau
ESCRIPTOR

1
RACÓ DALT DEL MÓN

Gustau Moreno
TORTOSA
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La Mostra de Jazz omple de sons
la nit del mercat de Tortosa
Una de les novetats d’enguany és el Tapes i Jazz al 

Mercat, amb música i tapes de vuit a onze de la nit
L’actuació dels mítics Spyro Gyra és el plat fort, amb

Ignasi Terraza Trio & Luigi Grasso i Mambo Jambo

Del 4 al 9 de juliol, Tortosa cele-
bra la XXIII Mostra de Jazz, or-
ganitzada per Acadèmic i
l’Ajuntament de Tortosa. El con-
cert inaugural anirà a càrrec de
la Big Band Tortosa, al passeig
de Ribera. Els plats forts d’a-
questa edició són Ignasi Terraza
Trio & Luigi Grasso, Mambo
Jambo, que aprofitaran el con-
cert per enregistrar un disc i un
vídeo dintre d’un context de
‘beepop’, i sobretot Spyro Gyra.
El director de la Mostra de Jazz,
Xavier Bertomeu, va destacar
especialment l’actuació del

mític grup de jazz, ja que els
Spyro Gyra iniciaran la seva
gira europea a Tortosa. 
Una altra de les novetats d’a-
quest edició és que el jazz en-
trarà al mercat municipal. Sota
el nom de Tapes i Jazz al Mercat,
el mercat obrirà les portes el di-
vendres 8 de juliol, de les vuit
del vespre a les onze de la nit,
per oferir tapes i també música
en directe amb Xalecos Street
Jazz Band. 
En total, seran 29 concerts, dos
dels quals de pagament. La pro-
gramació també inclou la X edi-
ció de l’Espai Jazz Jove dels
Països Catalans, amb la partici-
pació de 13 grups i la XIII Mos-
tra de Cuina Cajún. En aquest

sentit, la regidora de Cultura de
Tortosa, Dolors Queralt, va re-
marcar la gran oferta i varietat
d’activitats que ofereix la Mos-
tra de Jazz. 
Aquest any, i per primer cop,
també s’ha creat l’APP gratuïta
Mostra de Jazz Tortosa XXIII
amb tota la informació del cer-
tamen. D’altra banda, la Mostra
de Jazz homenatjarà al Cor Flu-
mine pel seu 20è aniversari i el
treball envers el jazz i la música
en general.  

Cinta Bonet
TORTOSA

MÚSICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Els Spyro Gyra, en una imatge promocional. // FOTO: ARXIU.
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US RECOMANEM
XXIII MOSTRA DE JAZZ A TORTOSA
Del 4 al 9 de juliol

Menjar i beure

La Ràpita
‘El Montsià. Pobles i gent,
paisatges i cultura’
Fins el 24 de juliol
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre
Més info:
museuterresebre.cat

Benifallet
‘Creuar l’Ebre. Dels passos
de barca als ponts penjants
del Delta'
Fins el 31 de juliol
Lloc: Centre d'Interpretació Tomás
Pascual

La Galera
‘Atuells per a l'oli’
Fins el 31 de juliol
Lloc: Museu Terracota

Sant Jaume
‘100 anys del Vapor Anita'
Fins el 31 de juliol
Lloc: Biblioteca Francesc Balagué

La Fatarella
‘La mirada de l’altre'
Fins el 17 de setembre
Lloc: Fundació El Solà
Més info: 
www.facebook.com/fundacioelsola

Tortosa de nou es vesteix de jazz amb artistes de prestigi in-
ternacional, i en aquesta edició destaquem els concerts cen-
trals, amb la Tortosa Big Band, Ignasi Terraza trio & Luigi
Grasso, Mambo Jambo i Spyro Gyra. A tenir en compte també
la música al mercat de Tortosa, sota el nom de Tapes i Jazz al
Mercat, la X edició de l’Espai del Jazz Jove dels Països Cata-
lans, i la XIII edició de la Mostra de Cuina Cajún.

Amposta

‘Temps’ de Quim Masferrer

Dissabte, 16 de juliol
La Lira Ampostina

Estrenat al Festival Temporada Alta, l’espectacle vol mostrar
els diferents estats d’ànim pels quals passa el protagonista a
l’escenari. Una hora i mitja de la més autèntica i plena lliber-
tat de què mai podrà gaudir un ésser humà. La llibertat de
passar comptes, de dir de veritat tot el que pensa, de ser sin-
cer per una vegada. La llibertat de saltar-se les normes polí-
tiques, socials i morals. La llibertat de qui no es pot
empresonar, ni multar, ni imputar ni castigar.

Música

L’Aldea
L’A. Ruta de les
tapes

Música

Tortosa
Dàmaris Gelabert en concert!
Dissabte, 16 de juliol - 19h.

Teatre Auditori Felip Pedrell

La Dàmaris porta a l’escenari un assortit de cançons diverti-
des amb les quals tota la família podrà cantar, ballar i pas-
sar-s’ho d’allò més bé, amb els seus temes més populars:
‘Bon dia’, ‘Els dies de la setmana’, ‘Tu’, o ‘Qui sóc jo?’.
Acompanyada a l’escenari per la Lola (videoclip ‘Qui sóc
jo?’), la Caterina (videoclip ‘Bon dia!’), l’actor David Cuspi-
nera, les coristes Anil·la i Cristina i quatre músics.

Espectacle

Del 8 al 10 de juliol
Bars i restaurants
Tapa + beguda = 2,5 euros

Arts

Amposta, la Ràpita i
Ulldecona
Mónfilmat. Festival
internacional de cinema
i paisatge
Fins el 9 de juliol
Llocs diversos
Preu entrada des de 3 euros
Més info:
www.monfilmat.cat

Amposta
14a BIAM - Biennal d’Art
Ciutat d’Amposta
Fins el 30 de juliol
Lloc: Centre d’Art Lo Pati
Més info:
www.lopati.cat

Tortosa
24 h nedant contra el càncer
Dissabte, 16 de juliol
Lloc: Club de Tennis
Hora: 12 h.

Solidaritat

Roquetes
Rocket’s Music Festival
Dijous, 7 de juliol
Hora: 0h.
Lloc: Terrassa d’estiu
Preu: 8 euros

L’Aldea
Mítics Festival
Dissabte, 9 de juliol
Lloc: Pla dels Catalans
Més info:
www.miticsfestival.com

Miravet
MiraRock
Dissabte, 9 de juliol
Hora: 22 h.
Lloc: Castell
Preu: 12 euros ant. / 17 taquilla

Música

Flix, Garcia i Amposta
Sirga Festival
Fins el 17 de juliol

Tercera edició del festival Sirga. Músiques de Recerca i Patri-
moni, certamen internacional per potenciar la creació sonora
i musical d'arreu del món com un valor i un motor de pro-
grés. Enguany, hi participaran músics i compositors de fins
a catorze nacionalitats diferents entre les quals hi ha Aus-
tràlia, Japó, Mèxic, Holanda o Canadà.

Ulldecona
Concert de New York Ska Jazz
Ensemble
Diumenge, 10 de juliol
Obertura de portes: 18:30 h.
Inici del concert: 20 h.
Lloc: Ermita de la Pietat

Ulldecona
Concert de Los Bengala + Big
Sirulo Orchester
Diumenge, 17 de juliol
Obertura de portes: 18:30 h.
Inici del concert: 20 h.
Lloc: Ermita de la Pietat

Música

Exposicions

Deltebre
Festival Deltebre Dansa
De l’11 al 24 de juliol
Lloc: Carpa Deltebre Dansa
Més info:
www.deltebredansa.cat

Espectacle
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"El T-Rex és el
meu dinosaure
preferit perquè
és gran i ferotge.
Era carnívor i el
dinosaure més
temible de tots."

P
PETITS ARTISTES

ESCOLA DE SANT JAUME D’ENVEJA
L’ESCOLA SANT JAUME va visitar el parc Dinopolis a
Terol i als alumnes de sisè els va entusiasmar molt veure els
esquelets i reproduccions de dinosaures! Com si es tractés
del guió de la pel·lícula ‘Jurassic Park’, els xiquets i xiquetes
de l'escola de Sant Jaume d'Enveja van conèixer tot sobre
aquests grans animals ja desapareguts i, a més a més, s'ho
van passar d'allò més bé amb les diferents atraccions del
parc. Així, els alumnes d'aquesta escola del delta de l'Ebre
ens han dibuixat els seus dinosaures preferits.

La majoria han triat el tiranosaure, però alguns també han
optat per altres opcions com els pterodàctils voladors, els
megalodons marins o els entranyables triceratops.

“Michelle Serret
“Els Alamosaurus s’alimenten d’herba i plan-
tes. El seu pes era equivalent al de cinc ele-
fants. M’agrada perquè no es menja a altres
dinosaures i també pel seu coll i la cua.”

"M'agrada molt
el tiranosaure
pels bracets tan
petits que té, em
fan molta gràcia i
quan són tan pe-

tits són molt guapets."

2 PINZELLADES

Marc Marqués

Karla Cesmelyte

"El parasaurolo-
phus va viure a
finals del cretà-
cic. Eren pecu-
liars per la seva
gran cresta i el
pic d'ànec."

"A mi m'agrada
l'aragosaure per-
què té el coll
molt alt i el seu
nom és molt di-
vertit!"

Jaume Monllaó

Martina Pardo

"He triat el tira-
nosaure perquè
m'agrada molt i
era molt fàcil de
dibuixar. També
m'agrada molt
per la seva cua i les dents."

"A mi m'agrada
el triceratop per-
què és molt gran
i té unes grans
banyes, També
perquè és molt

fort i robust i té el cap molt dur."

Rupinder Kaur

David Gasparín

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"A mi m'agrada
el pterodàctil
perquè pot volar
i caminar, dues
coses en una. Em
sembla molt in-
teressant!"

Duna Masià

"Fa unes setma-
nes vam anar a
Dinopolis on
vaig veure el T-
Rex. Aquest di-
nosaure em va
impressionar molt."

Jordi Matuhen

"El meu preferit
és el triceratop
perquè té unes
banyes molt
grans i per de-
fendre's dels de-
predadors."

Màxim Fumador

"He elegit el me-
galodon perquè
és un animal que
m'impressiona
molt per la seva
grandària i la
seva agressivitat."

Adriana García

“Els pterodàctils eren uns dinosaures amb
unes ales molt grans. Eren carnívors i menja-
ven peixos i altres animals petits.”

Aleix Casanova

“He dibuixat el T-Rex perquè és molt gran i
molt conegut perquè és un dels més forts que
hi ha en el món dels dinousaures!”

Nerea Fernández »

»

»
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40 ANYS DE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS A LA RIBERA
Més de 200 escolars van participar en el
40è aniversari dels Jocs Esportius de la Ri-
bera, la cita esportiva d'aquest tipus més
antiga de Catalunya.
L'acte es va celebrar a Ascó on els més me-
nuts van participar en diverses activitats
d'atletisme. Durant l'aniversari també es
va celebrar una gran desfilada amb els di-
ferents centres educatius de la Ribera,

Terra Alta i Priorat que van participar en
l'esdeveniment.
L'acte de commemoració va incloure un
reconeixement a tots els presidents que
han estat al capdavant d'aquesta organit-
zació des del 1976. El premi Memorial
Josep Antoni Fortuño als valors i l'entrega
personal va ser per a l’exentrenador del
Club de Ginestar, Josep Figueres.  A.P.

NASCUDA l'any 95 a Tor-
tosa, Laura Montesó està
passant unes setmanes a
les Terres de l'Ebre després
d'un llarg curs a la Univer-
sitat Ohio State dels Estats
Units. “Vaig anar a un
Mundial, i entrenadors d’a-
quella universitat en van
venir a buscar per remar
amb ells”. D’això ja en fa
dos anys. Ara, aprofitant
les vacances d’estiu, passa
uns dies entre les Terres de
l’Ebre i Banyoles on conti-
nua entrenant cada dia.
Al contrari del que passa al
nostre país, l'esport univer-
sitari als Estats Units és
una prioritat per a molts

estudiants. “No és com
aquí que l’esport és una di-
versió. L’esport universitari
és una cosa molt seriosa, a
nosaltres ens ho paguen
tot, tots els estudis només
per remar per l’equip uni-
versitari”. I és que Laura,
que ja ha competit en qua-
tre mundials junior i sots-
23 amb resultats prou bons,
és una de les esperances
del Rem Tortosa de cara als
pròxims anys. El seu entre-
nador de tota la vida, Josep
Pla, està segur que la veu-
rem a Tòquio 2020. Per a
Laura, els Jocs Olímpics
són la màxima il·lusió.
Després de tot, per a Laura
Monteso, la tornada a la
vora del riu Ebre és la tor-
nada a casa, al Club de
Rem Tortosa. A.P.

L’esport és un
serious business
als Estats Units”“

Laura Montesó
REMERA CLUB REM TORTOSA I OHIO STATE

Del fred
d’Ohio al caliu
de l’Ebre

1ENTREVISTA
Tercera cursa dels Biberons a
Pinell de Brai, la semi nocturna
amb rerefons històric pels esce-
naris bèl·lics de la serra de Pàn-
dols i Cavalls. Aquesta és en
una prova puntuable per al cir-
cuit de Curses de Muntanya de
les Terres de l'Ebre.
La jornada esportiva va ser molt
més que una cursa, i és que des
de migdia i en diferents escena-

ris del poble, es van dur a terme
recreacions històriques d'aque-
lla Lleva del Biberó, la quinta de
joves que amb tan sols 17 anys
van haver d'anar a la Guerra
Civil i ara són els homenatjats
amb el nom de la cursa.
La cursa va començar des de
l'interior de la Catedral del Vi,
un dels edificis més emblemà-
tics de Pinell i la Terra Alta. Des-
prés de passar pel nucli antic, el

recorregut es va dirigir cap a les
serres de Cavalls i Pàndols. 22
kilòmetres i més de 1.300 me-
tres de desnivell en una cursa
absoluta que va arribar fins a la
Cota 705 on s'erigeix el monu-
ment a tots els que van lluitar a
la Batalla de l'Ebre.
En total han participat més de
200 participants en les diferents

proves: cursa absoluta, marxa,
junior i cadet amb una proce-
dència molt diversa.
Mustapha Basyid de la UEC
Tortosa va ser el primer a com-
pletar el recorregut amb 2:11:13.
En categoria femenina, Ragna
Debats es va imposar en fer un
crono de 2:23:32. 
Només queden tres curses al

circuit ebrenc i la classificació
general femenina l'encapçala
Marta Paulino amb 1.008
punts a quasi 400 punts de la
segona, Diana Garcia. La ge-
neral masculina és per a Mus-
tapha Basyid amb 982 punts.
El segueix Lluisma Mas amb
748 i Víctor Mestre amb 742
punts en total. 

CURSES PER MUNTANYA

Històrica Cursa dels Biberons
La prova discorre per les serres de Cavalls i

Pàndols i arriba fins al monument de la Cota 705

Albert Pascual
PINELL DE BRAI

Sortida de la III Cursa dels Biberons. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

La cursa compta
amb recreacions
històriques de la
Guerra Civil”
“

Mustapha Basyid (UEC Tortosa) i Ragna
Debats triomfen en la prova absoluta
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Tortosa i Flix
perden l’ascens

No va poder ser. Al Club Depor-
tiu Tortosa se li va escapar l'as-
cens a Primera Catalana quan
tenia una tornada prou còmoda
després de l'empat a un gol a
Montgat. Li valia el gol d'or però
la Fundació Privada Hermes va
tenir més encert de cara a por-
teria que l’equip tortosí.
Tot i això, l'equip roig-i-blanc va
ser el primer en ficar la pilota
dins la porteria. Albert Arnau va
marcar un espectacular gol de
falta, que va anul·lar l'àrbitre
per falta d'un atacant tortosí.
Després d'això, la Fundació Pri-
vada va arribar dues vegades
amb força perill però sense

gaire encert a la porteria.
Amb tot l’Hermes gaudia del
domini de la pilota, Vicente Ber-
múdez va marcar el primer al
minut 36’, tot enganyant al por-
ter en un llançament que sem-
blava més una centrada que
sorprenia a Figo, el porter del
Tortosa.
A la tornada del descans, el Tor-
tosa ho seguia intentant però
amb més cor que cap.
Una altra constant durant el
partit van ser les nombroses in-
terrupcions per faltes i picaba-
ralles entre jugadors, que van
escalfar massa l'ambient.
Amb dues grogues per a cada
equip i l'expulsió del tortosí
Carles Kader al 85', jugador que
estava escalfant a la banqueta, el
partit encarava la recta final.

Amb el Tortosa bolcat a l'atac
amb intensitat i amb el gol molt
prop, l'Hermes va acabar sen-
tenciant a un minut per al
temps afegit amb la passada de
la mort a Rachid, un gol que su-
posava el 0 a 2 definitiu, l'alegria
per a la Fundació Privada Her-
mes que jugarà a primera, i la
resignació del Tortosa que haurà
de tornar a jugar un any més a
Segona Catalana.

El Flix tampoc ho aconsegueix
Tampoc ho va poder aconseguir
el Flix en perdre els dos partits
contra el Salou. Amb aquest re-
sultat, només un equip de les
Terres de l’Ebre pujarà a se-
gona, el Batea, en quedar pri-
mer del seu grup de tercera
catalana. 

El gran slam de l'Altadill Pàdel
Tour celebrat aquesta setmana
a les instal·lacions del Club
Tennis Tortosa va acabar el diu-
menge 19 de juny amb el partit
d'exhibició dels jugadors de la
classe World Padel Tour, Juan
Restivos - Andrés Britos, i Aris
Patiniotis - Luciano Capra,
quatre jugadors entre els mi-
llors del món que van combre-
gar un gran nombre
d'espectadors a la pista central
del Tennis Tortosa. Aquest ju-
gadors top a escala internacio-
nal van disputar les fases de
grups amb una selecció dels
millors padelistes de les Terres
de l'Ebre, Castelló i Tarragona.

La final del diumenge a la
tarda va ser un partit d'alt
nivell amb les parelles Res-
tivo-Britos i Patiniotis-
Capra, aquesta darrera
parella va guanyar per 2 a 0
amb 6-3 i 6-2. Aquests juga-
dors de pàdel a escala inter-
nacional comentaven al final
del partit el bon ambient vis-
cut a l'Altadill Pàdel Tour i
també el repte d'haver de
jugar en unes condicions
meteorològiques a les quals
no estan acostumats. Els ju-
gadors del circuit World
Padel Tour, generalment en-
trenen i juguen en pistes co-
bertes. A.P.

Final de luxe per al
Grand Slam de Tortosa 

FUTBOL

Albert Pascual
TERRES DE L’EBRE

PÀDEL
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S A L U T

NOU DIRECTOR AL VERGE DE LA CINTA
LA COMISSIÓ Executiva del Consell
d’Administració de l’Institut Català de
la Salut (ICS) ha aprovat el nomena-
ment de Juan Victorian Peralta Biosca
com a director de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC). Peralta subs-
titueix Salvador Pallejà al capdavant del
centre hospitalari de les Terres de l’E-
bre, a qui la comissió executiva ha vol-

gut agrair-li la seva dedicació i compro-
mís durant tot el temps que ha ocupat
el càrrec. Peralta és llicenciat en Medi-
cina i Cirurgia, diplomat en Medicina
Laboral, diplomat en Gestió Gerencial
Hospitalària, i màster en gestió sanità-
ria. Ha estat director de centre de l'Hos-
pital Arnau de Vilanova i gerent de l'ICS
de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. C.B.

L’Hospital Comarcal d’Am-
posta disposa des de finals de
juny d’una àrea pediàtrica al
servei d’urgències. La voluntat
és oferir un servei més específic
als pacients menors de 15 anys
i a les seves famílies, tot sepa-
rant-los de l’àrea general d’ur-
gències. De fet, d’acord a un
acord de ple de l’Ajuntament
d’Amposta, el centre va treure
a concurs una plaça de pedia-
tria a urgències, però després
que aquesta quedés deserta i
davant la manca de professio-
nals existents amb aquesta es-
pecialitat, s’ha donat formació
en pediatria a 12 metges i 12 in-
fermeres del mateix Hospital
Comarcal. "Vam obrir una
oferta de treball per cobrir una
plaça de pediatra per urgèn-
cies, però va quedar deserta",
ha recordat l'alcalde d'Am-
posta, Adam Tomàs. "Davant la
dificultat de trobar pediatres al
mercat laboral actual, s'ha
optat per aquest model que ja
s'està fent per tot el país", ha
insistit Tomàs.
Una aposta que ara es comple-

menta amb la nova àrea pedià-
trica, que consta d’una sala
d’espera, un box i una consulta.
L’alcalde també ha afirmat que
d’aquesta manera també es
dóna resposta a una de les de-
mandes de la ciutadania. 
En aquest sentit, el director de
l’Hospital Comarcal d’Am-
posta, Josep Saá, ha detallat
que el centre atén anualment al
voltant de 35.000 urgències;
d’aquestes, 6.000 són de pa-
cients pediàtrics, dels quals
3.000 tenen menys de set anys.
Una xifra important que els ha
portat a donar un pas més per
millorar l’atenció als ciutadans,
tant pel que fa als espais com a
la formació dels professionals,
mentre esperen poder cobrir la
plaça de pediatria a urgències.

Amb aus del Delta
En concret, s'ha creat una zona
annexa a l'àrea d'urgències,
amb una consulta de visita i un
box específic per aquests pa-
cients. A més, s'ha habilitat una
sala d'espera específica i s'ha
creat un circuit d'admissions
específic per a l'àrea d'atenció
pediàtrica. La nova àrea pedià-
trica ha estat il·lustrada amb di-
buixos d’aus del Delta de l’Ebre

per part de l’artista local Her-
nan en H. "És una satisfacció
poder treballar per la ciutat,
amb projectes d'aquest tipus",
ha dit l’artista, qui també ha de-
corat la zona de consultes ex-
ternes de pediatria. El circuit
específic per als nens comen-
çarà amb una valoració inicial a
l'àrea de triatge per part d'una
infermera, per posteriorment

ser enviats a la Àrea d'Atenció
Pediàtrica, on seran visitats per
un metge i una infermera a l'à-
rea de boxes. Un cop acabada la
visita, el pacient serà donat
d'alta hospitalària. Quan la
complexitat de la patologia su-
peri els serveis de l'hospital
d’Amposta, serà derivat al ser-
vei de pediatria de l'Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. 

Amposta habilita una àrea pediàtrica
a les urgències de l’Hospital Comarcal

HOSPITALS

Ha estat necessari donar formació en pediatria a 12
metges i 12 infermeres del mateix centre hospitalari

És una zona específica per proporcionar un tractament
diferencial als menors de 15 anys i les seues famílies

Un moment de la prestació de la nova àrea de pediatria de l’hospital d’Amposta.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

C.B. / G.M.
AMPOSTA

Retards en
els CAP de
Roquetes i
Amposta

La no aprovació del pressu-
post de la Generalitat per al
2016 ha provocat que el de-
legat del Govern a l’Ebre,
Xavier Pallarès, reconegués
que caldrà reestructurar i
prioritzar les inversions
previstes al territori. Palla-
rès no va amagar que el nou
edifici  de les delegacions
que s’està construint a Tor-
tosa podria patir algun re-
tard. Altres obres que es
poden veure afectades per
la pròrroga del pressupost
són les dels nous CAP de
Roquetes i Amposta, o
l’ampliació de l’hospital de
Móra d’Ebre. 
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SALUT 

CÓRRER és una activitat que s’ha po-
pularitzat molt en els darrers anys. Si
ens fixem al nostre voltant, de ben segur
que veureu gent corrent per tot arreu i
a qualsevol hora del dia. Fins i tot quan
es fa fosc, es poden veure corredors que
desafien la foscor de la nit, corrent amb
un frontal al cap.  La passió per córrer (o
“running”, com molts l’anomenen), s'ha
convertit per a molta gent, entre els
quals jo m'incloc, en un hàbit per tots
els beneficis que aporta. 

SORTIR a córrer, que sempre s'havia
considerat una activitat individual, lli-
gada al sofriment i a l'agonia, ha passat
a convertir-se en un esport que en-
ganxa, que sedueix, que es pot practicar
sol, en parella, amb un o diversos amics,
fins i tot en col·lectiu i que se celebra
com una autèntica festa grupal. Hi ha
qui parla que és l’esport de moda; al-
tres, diuen que és una filosofia de vida;
altres el defineixen com una religió, pels
grans adeptes que té. La pregunta que
ens podríem fer és: per què cada cop hi
ha més gent que surt a córrer?  La res-
posta no és senzilla, cadascú tindrà els
seus motius...

1.- PERDRE PES i posar-se en forma: Si bé
al principi notarem més el guany de mús-
cul que la pèrdua de pes, per perdre calo-
ries cal córrer a un ritme constant un
temps determinat. A partir dels 45 minuts
de carrera contínua, el cos comença a cre-
mar el greix acumulat. Al cap d'uns dies
de pràctica continuada, començarem a
comprovar els efectes, tot i que és molt
convenient complementar l'exercici amb
una dieta adequada. Si fa temps que no
feu cap tipus d’esport, és recomanable co-
mentar-li al vostre metge de capçalera o
bé fer-se un reconeixement mèdic,  per
descartar alguna possible contraindicació.

2.- REDUIR L’ESTRÈS i l'ansietat: Sortir
una estona a córrer ens permet descon-
nectar de la rutina diària i de les nostres
preocupacions, ja siguin laborals, perso-
nals o familiars. A mesura que anem co-
rrent, descarreguem energia però també
les pressions i tensions, i ens serveix per
veure els nostres problemes des d'una
altra perspectiva.

3.- ORDENAR els nostres pensaments, re-
flexionar i tenir noves idees. Córrer és una
forma idònia de desconnectar i ens pro-

porciona un temps preciós per ordenar els
nostres pensaments i reflexionar sense
distraccions. A més, en ocasions, podem
tenir grans idees mentre correm. Cada ve-
gada més personalitats creatives, reconei-
xen que moltes de les seves innovacions
els vénen a la ment mentre recorren els
carrers. 

4.- ACONSEGUIR superar-nos i ser més
constants: Si bé córrer implica cert pati-
ment, fer-ho també ens permet superar-
nos contínuament i augmentar la nostra
disciplina. A poc a poc anirem augmen-
tant la nostra constància per aconseguir
els objectius atlètics que ens marquem i,
cada vegada que els superem, sentirem
una satisfacció especial. Aquesta disci-
plina i capacitat de superació és també
aplicable a altres facetes de la nostra vida
personal i professional.

5.- FER AMISTATS. Córrer ha deixat de
ser una activitat individual. Al practicar-se
amb més gent,  ens permet compartir afi-
nitats i eixamplar el nostre cercle d’amis-
tats. Fins i tot qui sap si podem arribar a
conèixer a la nostra  futura parella co-
rrent? 

Quin és el teu motiu per 
sortir a córrer?

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

TERRES DE L’EBRE

Durant els mesos de juliol, agost i
setembre, el Servei Català de la
Salut (CatSalut) reforçarà els
equips d'Atenció Primària del
centres de la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya. En el cas de
les Terres de l’Ebre, el reforç se
centra a les zones costaneres. En
concret, s’incrementen 7 metges,
7 professionals d’infermeria i 7

auxiliars administratius, que es
concentren als centres de l’Amet-
lla, l’Ampolla, Deltebre, Les Cases
d’Alcanar, Sant Carles de la Rà-
pita i Sant Jaume d’Enveja. Pel
que fa a la disponibilitat de llits
dels hospitals durant el període
d’estiu, la disponibilitat mitjana a
la regió sanitària de les Terres de
l’Ebre serà del 79%.  C.B.

Salut reforça l’atenció primària
amb 21 professionals 

INVESTIGACIÓ

t La tesi és una investigació de la infermera Georgina Casanova. // URV.

Quina és la conducta suïcida a l’Ebre?

Investigar quin és perfil clínic i
psicosocial de les persones que
han protagonitzat algun intent
de suïcidi a les Terres de l’Ebre,
per tal de desenvolupar un pro-
grama de prevenció eficaç per a
les conductes suïcides a la zona.
Aquest és l’objectiu de la tesi
doctoral que sota el títol 'Factors
de risc associats als intents de
suïcidi atesos al servei d’urgèn-
cies d’una unitat de salut mental

al sud de Catalunya' està duent
a terme la infermera de la unitat
d’hospitalització de la Fundació
Pere Mata Terres de l’Ebre, Geor-
gina Casanova, i que està diri-
gida pels doctors Pilar Montesó
Curto i Carlos López Pablo, de la
Facultat d’Infermeria de la URV
al Campus Terres de l’Ebre. 
La investigació parteix de la hi-
pòtesi que les persones que fan
un intent de suïcidi tenen unes
característiques diferents a les
altres. Així, recollirà variables so-
ciodemogràfiques, clíniques i de
l’intent de suïcidi d’un miler de

casos, que després analitzarà es-
tadísticament per si hi ha resul-
tats significatius a considerar.
“Aquest anàlisi ens servirà per
conèixer el perfil de les persones
que fan un intent de suïcidi a la
zona, ja que d’acord a l’evidència
científica és el primer pas per a
desenvolupar un programa de
prevenció eficaç perquè afavo-
reix la identificació precoç de les
persones amb risc i ajuda a mi-
llorar la intervenció”, apunta Ca-
sanova. De fet, la tesi busca
omplir un buit en investigacions
sobre el tema a la zona.  

G.M. 
TORTOSA
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Multiópticas Forteza

L’experiència que 
la teva salut 
visual necessita

Multiópticas Forteza, un servei integral de la visió
Multiópticas Forteza és una de les òptiques de re-
ferència a Tortosa i la comarca del Baix Ebre. Part
d’aquest èxit recau en l’experiència aplicada als ser-
veis de salut visual. L’òptica també té un valor dife-
rencial destacable: ofereix una atenció integral als
seus clients, a través dels serveis professionals
d’optometria i de salut visual. 
A banda d’això, Multiópticas Forteza compta amb
més de 1.000 models d’ulleres de primeres marques
i els llançaments diaris de noves col·leccions que se

sumen a les anteriors per comptar sempre amb les
últimes tendències. La qualitat-preu i l’ús dels mi-
llors materials són elements comuns en totes les
seves ulleres. La pròpia marca Multiópticas o DKNY,
Oakley, Tom Ford o Alain Mikli, entre d’altres, en són
un exemple de l’ampli ventall que es pot trobar.
A més, Forteza va de la mà del líder Multiòpticas,
que compta amb més de 500 establiments a Es-
panya.  
Amb tot, Forteza ofereix un servei proper i personal
amb la garantia d’una gran marca, Multiópticas.

IMMACULADA FORTEZA
Optometrista de Multiópticas
Forteza. La seva professió l’ha
heredat, juntament amb els
seus germans, dels seus avis i
pares. Exerceix activament des
de fa més de 35 anys i ha con-
vertit la seva feina amb part de
la seva vida. La seva experiència
és un dels valors afegits de Mul-
tiópticas Forteza. Segons Im-
maculada, elegir aquesta òptica
és una qüestió de confiança. I
com qualsevol altre servei sani-
tari, això és fonamental.  

Jesussport

Jesussport, la millor
forma de gaudir amb la
pràctica de l’esport
Un ventall de possibilitats per fer esport
Jesussport és un dels centres més com-
plets de la comarca del Baix Ebre, gràcies
als serveis de piscina, pàdel descobert i
gimnàs. Precisament, l’activitat que més
triomfa entre els usuaris de Jesussport són
les classes dirigides de gimnàs, on es pot
practicar bodypump, zumba, body combat
o pilates entre d’altres.
A banda de les classes, Jesussport aposta
cada cop més pel pàdel, l’esport de moda a
les Terres de l’Ebre. El centre compta amb
tres pistes de pàdel exteriors. Això permet
organitzar diferents tornejos i també assis-

tir a classes d’entrenament dirigit.
Un altre dels avantatges que ofereix Je-
sussport és la instal·lació de piscines. El
centre ofereix cursets per a nens i nenes,
classes d’aquagym i un espai per a ús lliure
de la piscina.
Amb totes aquestes possibilitats, Jesuss-
port compta amb diferents tarifes adapta-
des a cada usuari. Per tant, a les Terres de
l’Ebre ja no hi ha excusa per no practicar es-
port i gaudir en família d’unes instal·lacions
de primer nivell. Segons el responsable del
centre, aquest és l’objectiu: demostrar que
l’esport està ben viu al territori. 

DAVID PUIG
David Puig és el responsable del centre
d’esports Jesussport. Al 2014, David i la
seva parella decideixen iniciar una aven-
tura empresarial en el món de l’esport.
Des de llavors la valoració és més que
positiva: van començar amb 40 socis al
centre i actualment ja hi ha 250 abonats.
Segons David, l’esforç i el treball continu
han estat la clau de l’èxit.. 

Jesús

càpsulescomercials

Jesussport
Carretera de Jesús a Roquetes núm.23  /  616484843
www.jesussport.cat

Tortosa

Multiópticas Forteza
Carrer Cervantes 9  /   977 441963
www.opticaforteza.com



cop d’ull Juliol  2016 // 35

F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

NOVA DIADA DE LA TALLARINA
L’ASSOCIACIÓde Bars de la Ràpita, l’A-
barra, i la Unió de Comerç Rapitenc, amb el
suport de l’Ajuntament, han tirat endavant
una nova iniciativa per promocionar la gas-
tronomia i els productes típics del Delta. Es
tracta de la Diada de la Tallarina i se cele-
brarà el proper 9 de juliol a partir de les 12
hores, a la plaça del pavelló firal. El presi-
dent de l’Associació de Bars de la Ràpita,
Pepo Reverté, ha afirmat que més enllà de

potenciar el producte, també s’ofereix un
nou atractiu turístic. L’alcalde de de la Rà-
pita, Josep Caparrós, ha afirmat que la ta-
llarina és un producte molt consumit,
especialment a l’hora del vermut, i que l’A-
juntament donarà suport a totes les  inicia-
tives que permetin dinamitzar l’economia
local. Abanda, la regidora de Turisme, Rosa
Anglès, ha remarcat que la tallarina és un
producte “exquisit”. C.B.

Ingredients
• 2 kg. de caragols 
• 1 ceba tendra 
• 1 tomata madura 
• 1 cabeça d’alls 
• 2 fulles de llorer 
• 1/2 pesteta
• allioli 
• julivert 
• oli d’oliva

Caragols 
de terra

Elaboració

Purgueu els caragols, els
netegeu i els bulliu amb
herbes aroma ̀tiques. Els
reserveu. Sofregiu, en
una cassola, la ceba, la
tomata, els alls, el juli-
vert, el llorer i la 1/2
pesteta, tot ben picat.
Doneu unes quantes
voltes per lligar tots els
sabors. Afegiu els cara-
gols, ben escorreguts i
els cobriu amb aigua.
Poseu sal i deixeu-los
coure fins que l’aigua
s’hagi reduït a la meitat.
Procureu que no us
quede aigualit. Una ve-
gada tingueu el guisat al
punt, tireu pel damunt
l’allioli, que haureu pre-
parat abans.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Tallar a rodanxes primes el cara-
bassó i la patata.
2. Ratllar els tomàquets.
3. Tallar la ceba a tires (tamany, al
vostre gust). 
4. Sofregir una mica la ceba i el to-
màquet.  
5. Afegir el carabassó i remenar.              
6. Al cap d'uns minuts, incorporar
la patata. Ho anem remenant a foc
lent.   
7. Quan estigui quasi cuit hi afe-

gim els daus de pernil. Remenar. 
8. Si haguéssim triat l'opció de
posar-hi tomaca fregida, ara seria el
moment d'incorporar-la. Remenar.
9. Tot seguit, afegirem els ous i els
salarem. Amb el foc baix, espera-
rem a que els ous estiguin cuits. Un
cop estiguin cuits, apagarem el foc.
Aquest plat ens el podem menjar
calent o tebi, al nostre gust. 
És molt senzill i... molt bo!!!!                                                     
Més receptes al bloc La Cuina de l’Olga.

Freginat
ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquesta recepta és
molt d'estiu, ja que
es fa quan els tomà-
quets i els carabas-
sons de l'hort  estan
en marxa, i quan
s'arrenquen les pa-
tates i tenim cebes
tendres. És una re-
cepta que he après
de la meva sogra, la
Juanita de Quarteró
de Benifallet. 
Jo hi he afegit al-
guna coseta més...
sofregeixo més la
ceba i el carabassó i 
també hi incorporo
dauets de pernil
salat. ”

“

• 2 Carabassons mitjans 
• 2 tomàquets ratllats o 
D6 cullerades de tomaca
Dfregida casolana
• 1 ceba tendra grossa
Dtallada a tires
• 2-3 patates grosses
•Daus petits de pernil
Dsalat 
• 4 ous

INGREDIENTS: 
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COOPERATIVES EN PEU DE GUERRA

LA PLATAFORMA Antifons Obliga-
tori, amb una representació de socis de
les seves cooperatives, es van manifes-
tara davant del Parlament de Catalunya
per mostrar la seva disconformitat a la
creació del fons cooperatiu aprovat pel
Govern per finançar la liquidació del les
seccions de crèdit. Asseguren que la fi-
nalitat amb què s'ha creat és per apor-
tar diners al préstec de 10 milions

d'euros a què es va comprometre la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya per retornar els estalvis a la
Cooperativa Agrícola de Cambrils. Les
cooperatives que formen la Plataforma
Antifons Obligatori ja han interposat
un recurs contenciós administratiu con-
tra aquesta norma, que finament es tra-
mitarà a través d’un projecte de llei i no
d’un decret. C.B.PAGESIA

EXPORTACIONS

La presidenta del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre,
Gemma Carim, i la directora
del projecte Ribera Ebre Viva,
Pili Carballo, van visitar
aquest passat mes de juny les
instal·lacions de l’empresa Ce-
rima Cherries, a Tivissa. L’ob-
jectiu era conèixer de prop el
procés de producció de la ci-
rera i també els resultats de la
col·laboració entre els sector
públic i privat per una major
competivitat de les empreses
riberenques. I és que la visita
s’emmarcava dins de les ac-
cions realitzades des del pro-
grama Ribera d’Ebre Viva, i
més concretament del viatge
de prospecció comercial realit-
zat el passat mes d’abril a Ità-
lia i Àustria. Un dels socis de
Cerima, Roderic Ceró, va ex-
plicar que arran d’aquest
viatge s’han pogut començar a
enviar alguns palets de cireres
a Itàlia i ha valorat molt posi-
tivament el programa. 

65% d’exportació al Regne
Unit
L'empresa Cerima Cherries
exporta el 65% de la cirera que
comercialitza al Regne Unit.

La companyia té clar que el
“Brexit” afectarà les seves re-
lacions comercials però el sen-
tit en què ho farà dependrà de
com es resolgui la sortida del
Regne Unit de la Unió Euro-
pea i les futures relacions mer-
cantils d'Anglaterra. Per la
seva part, la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre va afirmar que l’agroa-
limentari és un sector en crei-
xement i clau en la

diversificació econòmica de la
comarca. 
1.500 tones de producció 
Tot i que ha estat una cam-
panya difícil per les inclemèn-
cies meteorològiques, es
tancarà en breu amb una pro-
ducció de 1.500 tones, similar
a l'any passat. Tot i les incerte-
ses, Cerima Cherries preveu
tenir 350 hectàrees en produc-
ció l'any 2020, 150 hectàrees
més que actualment, i assolir

les 4.000 tones de cireres. Això
duplicaria els més de 200 llocs
de treball que ofereix la planta
de Tivissa i també la mà d'obra
que es necessita al camp per a
la recol·lecció, actualment
unes 800 persones. 

Efectes del Brexit en la cirera
La principal exportadora de cirera de

l’Ebre, preocupada per l’afectació comercial
Cerima Cherries exporta el 65% de la cirera

que comercialitza al Regne Unit

Les instal·lacions de l’empresa Cerima Cherries a Tivissa. // FOTO: ACN.

Cinta Bonet 
TIVISSA

Condicions
avantatjoses
als socis de la
DO Terra Alta 

C.B.
GANDESA

El Consell Regulador de la
DO Terra Alta ha signat un
conveni de col·laboració
amb vuit entitats i empreses
que de manera directa o in-
directa aportaran valor afe-
git i tot un seguit
d’avantatges als 1.200 socis i
49 cellers inscrits a la DO.
En concret, s’han signat
convenis amb CaixaBank,
l’asseguradora Reale, una
empresa de fitosanitaris,
l’institut de Gandesa, l’Es-
cola de Capacitació Agrària,

l’assessoria Rius&Rius,
l’empresa informàtica Tac
Tic i una gestora elèctrica.
Totes aquestes empreses
oferiran condicions avantat-
joses en l’ús dels seus pro-
ductes o assessorament als
associats per millorar la
seva tasca. El president de la
DO Terra Alta, Joan Arrufí,
va explicar que al mateix
temps, aquetes empreses i
entitats col·laboradores
també ajudaran a promocio-
nar els vins de la DO. 
La iniciativa s’ha impulsat
des del nou ple del Consell
Regulador de la DO, quan
es compleix un any de l’e-
lecció de la nova presidèn-
cia. Va ser la primera vegada
que els cellers petits obte-
nien una elevada represen-
tació al Consell Regulador.
En aquell moment, Arrufí es
va comprometre a apostar
fort per la promoció de la
marca DO Terra Alta.

VI

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Vuit entitats
col·laboraran en la
promoció dels vins
de la DO Terra
Alta
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MónFILMAT

PANTALLES

P AMPOSTA REFLEXIONA SOBRE EL PAS DEL TEMPS
EL DOCUMENTAL del Mes portarà
a Amposta la pel·lícula xilena Tea
Time. Es tracta d’una divertida reflexió
sobre la joventut, el pas del temps i
l’amistat des del punt de vista d’un
grup d’amigues octogenàries, algunes
casades, d’altres solteres o vídues, que
mantenen vius el seus records i les
ganes de gaudir del temps que els

queda. Passen els anys i cada mes es
reuneixen per prendre el te. En aques-
tes reunions mensuals riuen, xerren,
organitzen excursions i discuteixen
sobre com ha arribat a canviar la so-
cietat xilena. Però sobretot parlen de
la seva vida, els seus amors i les histò-
ries que tenen en comú, tot menjant-
se deliciosos dolços i prenent el te.

La directora de la pel·lícula, Maite
Aberdi, és la néta d’una de les prota-
gonistes. Durant cinc anys va estar
gravant aquest grup de senyores amb
una acurada i colorista posada en es-
cena i amb molt sentit de l’humor. Tea
Time va guanyar el premi a Millor
Pel·lícula al Festival DocsBarcelona
2015. C.B.

La mostra de cinema Paisatge
Actor que el 2014 va impulsar
Lo Pati – Centre d’Art de les Te-
rres de l’Ebre s’ha redefinit i ex-
pandit en el que serà el primer
Festival de Cinema i Paisatge de
les Terres de l’Ebre, MónFIL-
MAT. Aquest se celebrarà de l’1
al 9 de juliol a Amposta, Sant
Carles de la Ràpita i Ulldecona.
El festival portarà al territori ci-
nema inèdit i d’autor, amb una
secció competitiva, atenció a les
propostes locals i temàtiques
vinculades al territori, sessions
familiars i també a l’aire lliure
maridades amb gastronomia
local. El paisatge serà l’eix ver-
tebrador de MónFILMAT. 
Més enllà de projectar una vin-
tena de pel·lícules i documen-
tals, el Festival de Cinema i

Paisatge portarà els directors de
La propera pell, Isaki Lacuesta i
Isa Campo, protagonitzada per
Emma Suárez, Sergi López i
Àlex Monner, o el director d’El
Perdut, Christophe Farnarier,
guanyadora de la millor pel·lí-
cula, actor i director de la secció
ZonaZine del Festival de Mà-
laga. 
MónFILMAT acull també la pri-
mera edició de Kino Tarragonik,
que té la voluntat de reunir a
professionals i amants del món
del cinema i la creació artística
que duran a terme un projecte
per crear un curtmetratge en un
temps límit de 54 hores. 
El festival comptarà amb una
secció competitiva, anomenada
Tossal, dedicada a llargmetrat-
ges inèdits a les sales comer-
cials del territori. El crític Jaume
Figueras, l’actriu Neus Sanz, i el
documentalista Santi Valldepé-
rez, n’escolliran el guanyador. 

C.B.
AMPOSTA

TECNOLOGIA

Com mantenir la teva bateria en forma
per Jaume Querol

Primer festival de cinema i paisatge
Se celebrarà de l’1 al 9 de juliol a Amposta, Sant Carles

de la Ràpita i Ulldecona. El paisatge serà l’eix vertebrador
El festival portarà al territori cinema inèdit i d’autor,

amb una secció competitiva i atenció a propostes locals

Amb la finalitat d’allargar al màxim la seva vida, sovint
ens plantegem quina serà la manera més adequada de
donar-li l’ús més correcte a les bateries dels nostres
dispositius. I, amb tantes opinions escrites al respecte,
anem a analitzar breument quina és l’opció més ade-
quada per cuidar aquest element tant important i de-
licat. Bàsicament, ens centrarem en tres condicionants
amb els que hem de tenir especial atenció:

Efecte memòria. Molts usuaris creuen en “l’efecte
memòria” de les bateries. És cert que era propi de la
generació anterior amb NiMH o NiCad, però amb
l’actual de liti, ja no existeix. Una bateria de liti no
s’ha d’esperar a descarregar-se, tot el contrari, con-
servarà millor els cicles de carga útils si la carreguem
sovint (un cop al dia estaria bé). Ben al contrari del
que es sol pensar, és erroni deixar-la descarregar
completament abans de tornar-la a carregar. Aquest
procediment estressa els ions de liti i acurça consi-
derablement la seva vida.

Emmagatzemat exterior.Hi ha qui pensa que la millor opció
per tenir una bateria sana es treure-la del dispositiu (per
exemple, un portàtil) i usar-la només en cas necessari. Això
que podria ser correcte, resulta totalment innecessari. Si
volem conservar les cel·les de la nostra bateria totalment en
forma, l’hauríem d’emmagatzemar amb un nivell de càrrega
al voltant del 40-45% i en un ambient fresc al voltant dels
20ºC. Però, per què buscar-nos mals de caps si amb prou fei-
nes el nostre aparell electrònic ens durarà d’uns 3 a 5 anys?
El més raonable serà tenir la bateria sempre funcionant a l’e-
quip, ja que els dispositius actuals solen controlar els nivells
de càrrega electrònicament, aturant-la quan arriba al 100%.

Temperatura. És un dels factors que més influeix en la
seva durabilitat. Així, les temperatures elevades (+35ºC)
o molt baixes (0ºC) reduiran considerablement la seva ca-
pacitat de càrrega i rendiment i, en aquests casos, queda-
ran irreversiblement danyades. Un exemple ben comú:
deixar-nos un dispositiu al cotxe en ple estiu o sota una
exposició solar intensa destruirà irremeiablement la nos-

tra bateria. També hi ha equips mal dissenyats que s’es-
calfen molt, i danyen ràpidament les seves bateries.

També s’ha de tenir en compte que les bateries de liti ne-
cessiten ser recalibrades regularment, per tal de recuperar
les seves prestacions. Així, si has notat que la duració marca
un 15% (per exemple) i el dispositiu es para de cop, la bateria
estarà mal calibrada. Aquest procés consisteix en deixar-la
descarregar completament, esperar unes hores i posterior-
ment procedir a carregar-la durant un llarg període (per
exemple, tota una nit). Amb aquest procediment, la nostra
bateria hauria de tornar a recuperar la seva durada normal.

Finalment, recordar que en una bateria de liti, 1.000 cicles és
la xifra que se sol considerar com a mitjana de duració. Això
no vol dir que després d’aquests 1.000 cicles ens deixarà de
funcionar, sinó que veurà reduïda paulatinament la seva du-
rada original. Tot això, tenint en compte que no hagi estat
forçada a treballar sota extrems de temperatura, els quals,
com hem comentat, reduiran considerablement la seva vida.

Cartell de la primer festival internacional de cinema i paisatge. // FOTO: MónFILMAT
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08.00 Calaix de Sastre
08.30 Anem de festa
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
L'espai on gaurirem de les
festes majors de cada
poble.
12.30 Calaix de Sastre
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
Tota l’agenda actualit-
zada d’aquest estiu per-
què sàpigues què fer.
15.30 Anem de festa
16.30 Tens un racó dalt
del món
17.00 Gent del Barri
17.30 Anem de festa
18.30 Fet aquí
19.00 Anem de festa
20.00 Calaix de Sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

Canal 21 Ebre va rebre
aquest passat mes de juny la
visita d’un grup d’alumnes
de tercer d’ESO de l’institut
Joaquim Bau de Tortosa. La
visita als estudis d’aquesta
televisió local i comarcal de
les Terres de l’Ebre es va pro-
duir després que els alumnes
treballessin els gèneres infor-
matius a l’aula, dins l’assig-
natura de llengua catalana. 
Els alumnes van poder conèi-
xer de primera mà el funcio-
nament de la televisió i la
seva redacció, però també en-
trar al plató, veure els deco-
rats, la sala de realització i
conèixer detalls tècnics. Al-
guns fins i tot es van atrevir a
fer de periodistes i simular la
presentació d’alguns dels
programes de la casa. En
total van ser més d’una sei-
xantena els alumnes que van
visitar les instal·lacions de
Canal 21 Ebre en dues jorna-
des. 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

Els alumnes del Bau a Canal 21

Redacció
TORTOSA

Els alumnes van conèixer el funcionament de la televisió
i la seva redacció, i també van entrar al plató

Dos grups d’alumnes de tercer d’ESO de l’institut
Joaquim Bau de Tortosa van visitar les instal·lacions

Un dels grups d’alumnes de l’institut Joaquim Bau que va visitar Canal 21 Ebre. // FOTO: JORDI ALJARILLA.

08.00 Calaix de Sastre
08.30 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Gent del Barri
Sílvia Alarcón t’apropa als
pobles de l’Ebre, a la seva
gent i a la seva gastrono-
mia.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Anem de festa
16.30 Gent del Barri
17.00 Fet aquí
Albert Pascual et mostra la
cultura de les nostres te-
rres i els seus productes
més característics.
17.30 Anem de festa
18.30 Plens
20.00 Fet aquí
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

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

12.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

13.30 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.

15.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

16.00 Ple municipal de
Batea / Anem de festa

18.30 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

20.30 Recull de notícies

22.00 Anem de festa

08.00 Calaix de sastre
08.30 Anem de festa

09.30 La RDP
Segona part del recull de
les rodes de premsa de la
setmana, emeses íntegra-
ment.

12.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

13.30 Recull de notícies

15.00 Repetició de les
festes d’estiu del teu
poble i agenda cultural

17.30 Ple municipal de
Tortosa / Anem de festa

20.30 Recull de notícies

22.00 Anem de festa

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

08.00 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Calaix de Sastre
Nova entrega del pro-
grama infantil i juvenil,
conduït per Joan Iniesta i
amb el pallasso Muniatto.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
Tota l’agenda actualitzada
d’aquest estiu perquè sà-
pigues què fer.
15.30 Anem de festa
16.30 Calaix de Sastre
17.00 Tens un racó dalt
del món
17.30 Anem de festa
18.30 Tens un racó dalt
del món
19.00 Anem de festa
20.00 Gent del Barri
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu

08.00 Anem de festa
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Tens un racó dalt
del món
Espai dedicat a la litera-
tura, amb converses amb
gent de les lletres,  amb
jocs literaris, amb lectures
de fragments i amb moltes
coses més.
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Anem de festa
16.30 Fet aquí
17.00 Calaix de Sastre
17.30 Anem de festa
18.30 Gent del Barri
19.00 Anem de festa
20.00 Tens un racó dalt
del món
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
22.30 Anem de festa
23.30 Ple / Anem de
festa

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 Anem de festa
L'espai on gaurirem de les
festes majors de cada
poble.
09.00 L’informatiu
09.30 Què fem?
10.00 L’informatiu
10.30 Anem de festa
12.30 Fet aquí
13.00 L’informatiu
13.30 Què fem?
14.00 Anem de festa
15.00 Què fem?
15.30 Anem de festa
16.30 Gent del Barri
17.00 Fet aquí
17.30 Anem de festa
18.30 Calaix de Sastre
19.00 Anem de festa
20.00 Calaix de Sastre
20.30 L’informatiu
21.00 Què fem?
21.30 L’informatiu
22.00 Què fem?
Tota l’agenda actualitzada
d’aquest estiu perquè sàpi-
gues què fer.
22.30 Anem de festa
00.00 L’informatiu



Segona víctima 
mortal del 2016 en el
tram ebrenc de l’N-340

Més de 6.000 visitants i
5.300 degustacions en la
Festa de la Plantada de
Deltebre, a Bombita

Cop policial contra
els Faraonii, una banda
que estafava 
assegurances

Xerta podrà decidir
en una consulta si es 
recupera el toc de 
campanes a les nits

Amposta fa pinya per
mantenir les 
delegacions del Govern

Nova polèmica entre
taurins i animalistes,
després de les festes de
Sant Jaume d’Enveja

Els pobles de la Terra
Alta demanen diners a
Europa per a projectes
de foment turístic

Una tesi investigarà
per primer cop la 
conducta suïcida a les
Terres de l’Ebre
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