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P ATRAPATS A TRES QUILÒMETRES DE FLIX

68 PERSONES que viatjaven en un
tren entre Barcelona i Saragossa van
ser evacuades el 18 de juliol al vespre,
quan el comboi va quedar aturat a uns
tres quilòmetres de l’estació de Flix, en
una zona de difícil accés. El regidor fli-
xenc Francesc Barbero va difondre les
imatges dels fets. Segons Renfe, la
causa va ser una avaria en el sistema

d’electrificació. Com a conseqüència
de les dificultats per accedir-hi, els pas-
satgers no van ser rescatats fins més
d’una hora després de l’avaria. Cap a
tres quarts de la nit, ja hi havia Mossos
d’Esquadra i Bombers a la zona, enca-
rregats de l’evacuació. Per als usuaris
de la línia R15, Renfe va habilitar un
servei alternatiu per carretera. G.M.PORTADA

‘Segrestats’ sense solucions
Dues incidències deixen atrapats 450 viatgers, en el

mateix tram de la línia R16 entre l’Ametlla i l’Hospitalet
En l’avaria del 25 de juliol, Renfe opta per no evacuar

els passatgers, tancats durant més dues hores al tren

El juliol ha estat un mes compli-
cat per als trens de les Terres de
l’Ebre, tot i que s’han anunciat
millores importants. Els inci-
dents a les línies R15 i R16 han
enrarit uns dies en què la Gene-
ralitat ha anunciat avenços com
ara l’aturada dels trens Euro-
med a l’estació de l’Aldea o la
posada en funcionament d’un
tren en horari nocturn entre
Tortosa i Barcelona. El fet més
greu es va produir el 7 de juliol,
quan un tren de l’R16 va que-
dar-se aturat entre l’Ametlla de
Mar i Vandellòs, i va ser neces-
sari evacuar 200 passatgers. Les
imatges de la gent caminant per
la via van tenir un gran impacte.
Però el 25 de juliol l’episodi es
va repetir, en una nova jornada
calenta a la línia de la costa. 
El tren que sortia de l’estació de
Tortosa a les 07.18 en direcció
Barcelona es va aturar també
després de passar l’Ametlla de
Mar, per una nova avaria a les
instal·lacions de subministra-
ment elèctric. La incidència va
obligar a interrompre des de
dos quarts de nou del matí la
circulació de trens Regionals i
de Llarga Distància. Aquesta
vegada, però, no es van veure
les imatges dels usuaris cami-
nant per les vies, ja que final-
ment Renfe va optar per no
evacuar els 250 passatgers del
comboi. Això sí, els serveis d’e-
mergències els van dur aigua i
sucs durant les més de dues
hores que van estar atrapats al
tren, amb poca informació.
La incidència va produir-se cap
a dos quarts de nou del matí.
Una usuària va explicar a Twit-
ter que el cable de la catenària
va caure al damunt del tren, que
no hi havia electricitat al com-
boi, i que estaven aturats. Poc
abans de les nou del matí, Ro-

dalies de Renfe ja va informar
que la circulació estava inte-
rrompuda i que havia sol·licitat
ajuda externa per a l’evacuació
dels viatgers. Poc després, Ro-
dalies també va comunicar que
estava gestionant “servei alter-
natiu per carretera” per cobrir
el trajecte afectat. Però alguns
usuaris van informar, a través
de les xarxes socials, que els ha-
vien dit que ja no els evacuaven,
i que esperaven solucionar la
incidència en una hora. Així ho
va assegurar una de les usuà-
ries afectades, Carme Gaseni.
De fet, Renfe va informar poc
després de les 10.30 hores que
va decidir mantenir els viatgers
al tren perquè Adif havia donat
previsió de restabliment del
servei cap a les 11.00 hores.
Paral·lelament, personal d'Adif
i també els Mossos d’Esquadra
van demanar la identificació als
fotògrafs i periodistes que cap-
taven les imatges de la notícia.
Finalment, la circulació es va re-
prendre a les 11.04 hores, però
amb "160 minuts de demora",
segons Rodalies. 

Més indignats que mai
La plataforma Trens Dignes va
emetre un comunicat per la-
mentar l’incident el mateix matí.
De fet, va advertir que més enllà

dels retards s’està posant en pe-
rill la seguretat dels viatgers: la
gent va veure com es trencava el
cable i queia damunt del tren,
tot provocant fortes espurnes. A
banda, van criticar que aquesta
vegada no s’optés per evacuar
els 250 viatgers atrapats al tren,
sinó per mantenir-los “segres-

tats” fins que l’avaria va ser re-
parada. Segons Trens Dignes,
això va ser perquè Renfe i Adif
van voler estalviar-se “la ver-
gonya” d’unes noves imatges
amb persones caminant a ple sol
per damunt de les vies. La plata-
forma també va recordar que, a
més a més, la incidència va afec-

tar una desena de trens i uns
2.000 passatgers en total. En el
comunicat, Trens Dignes va tor-
nar a fer una crida a la responsa-
bilitat de la classe política, i es va
preguntar quan la Generalitat,
els alcaldes i els consells comar-
cals del territori pensen portals
Adif i Renfe als tribunals.

Gustau Moreno 
TORTOSA

t Diversos passatgers del tren afectat per l’avaria del 25 de juliol. / Foto: ACN.
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PORTADA 

L’aturada dels trens Euromed
a l’estació de l’Aldea era una
reivindicació històrica del te-
rritori, des que fa 20 anys va
entrar en funcionament el co-
rredor mediterrani i va comen-
çar una pèrdua imparable de
serveis ferroviaris, sobretot a
l’estació de Tortosa. Dues dèca-
des més tard, i després de pro-
meses de tots els partits amb
responsabilitats de govern a
Madrid o Barcelona, quatre
trens Euromed en sentit nord i
quatre més en sentit sud para-
ran cada dia a l’estació de l’Al-
dea. Serà a partir de l’1 de
novembre, “per millorar la
mobilitat ferroviària dels habi-
tants de les Terres de l’Ebre”.
Així ho va anunciar, des de
Barcelona, el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Josep
Rull. La mesura permetrà re-
duir entre 40 minuts i una hora
el temps de desplaçament ne-
cessari entre Barcelona i Tor-
tosa, que ara és d’entre 2.20
hores i 2.40 hores a bord de la
línia R16 de Rodalies, i que
passarà a ser d’1.40 hores amb
els Euromed. La Generalitat
assumirà el cost de 75.000
euros mensuals per homologar
les tarifes amb el servei Euro-
med. Rull va defensar aquesta
solució “en benefici de la gent
de les Terres de l’Ebre” i va re-
clamar al Ministeri de Foment
que completi el desdoblament
de l’R16, que hauria d’estar en-
llestit el maig de 2017. 
Tanmateix, el conseller va
qüestionar que Foment com-
plexi aquest termini per des-
doblar el tram de l’R16 entre
Vila-seca i l’Hospitalet de l’In-
fant, que ja acumula diversos
retards en la seva execució. Per
això, va afirmar que no volen
esperar-se per millorar el ser-
vei ferroviari dels usuaris de
les Terres de l’Ebre, i va recor-
dar les “imatges ignominio-
ses” de la incidència del 7 de
juliol, amb els passatgers ca-
minant per les vies de la línia
després de l’avaria d’un tren a
l’altura de Vandellòs. 
Rull va afegir-hi que l’aturada
dels Euromed era una “reivin-
dicació històrica dels usuaris

de les Terres de l’Ebre”. Ara, el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat estudiarà quins són
els millors horaris de pas dels
Euromed per captar el màxim
nombre d’usuaris a l’Aldea.
Com a contrapartida, el servei
d’Euromed entre Barcelona i
València registrarà un temps
afegit de quatre minuts, en re-
lació al seu temps de durada
habitual. 
A més, el Govern té l’objectiu
que les tarifes que hauran d’a-
bonar els usuaris de les Terres
de l’Ebre per utilitzar aquests
Euromed a l’Aldea siguin les
mateixes que ara paguen per
utilitzar el servei de trens de
Rodalies, tot afirmant que “és
una mesura transitòria”. Men-
tre, Rull va dir que la Genera-
litat continuarà negociant amb
Adif perquè inverteixi a l’R16.

A canvi de nous horaris?
Trens Dignes va valorar amb
sorpresa i satisfacció l'anunci
sobre l'aturada de trens Euro-
med a l'estació de l'Aldea a
partir de l'1 de novembre. La
portaveu de la plataforma,
Montse Castellà, va qualificar-

la de “gran notícia”, ja que
permet complir amb una rei-
vindicació històrica dels sec-
tors socioeconòmics de les
Terres de l’Ebre. Castellà va
congratular-se d'aquesta me-
sura per millorar el servei fe-
rroviari del territori, però va
reclamar que un cop estiga en-
llestit el desdoblament de la
línia única entre Tarragona i
Vandellòs, els Euromed no dei-
xin d'aturar-se a l'Aldea.
En canvi, la plataforma va ser
molt més dura amb els nous ho-
raris que Adif, Renfe i la Gene-
ralitat han pactat per a la línia
R16, ja que assumeix els retards
endèmics del servei ferroviari.
En concret, la Generalitat ha ac-
ceptat incorporar vuit minuts de
retard de mitjana per als trens
de la línia R16. El secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat, Ricard
Font, va anunciar que a partir
del 5 d’agost viatjar entre Tor-
tosa i Barcelona costarà entre
2.38 hores i 2.48 hores. La Gene-
ralitat ha acceptat aquesta co-
rrecció provisional –es revisarà
al setembre- per rebaixar les
3.10 hores que realment costa el
trajecte entre Tortosa i Barce-

lona. Segons Font, aquest incre-
ment de vuit minuts de mitjana
en els horaris permetrà guanyar
en fiabilitat i reduir al màxim les
afectacions. El secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat va re-
cordar que els problemes de la
R16 vénen donats per tres ele-
ments: la via única entre Vande-
llòs i Tarragona, les limitacions
de velocitat a causa de les obres
del servei ferroviari a Barcelona
i l’afectació a l’enclavament de
Mont-roig del Camp. De fet, la
Generalitat ha estat mesurant
els retards que s’acumulen en la
desena de trens diaris de l’R16.
Són 22 minuts de retard de mit-
jana que arriben a superar els 30
minuts en alguns moments del
dia. Amb l’acceptació d’aquests
nous horaris, Font va advertir
que la Generalitat vigilarà que
es compleixin. 
D’altra banda, Font també va ex-
plicar que la via única entre Van-
dellòs i la parada de tren de Port
Aventura quedarà inactiva quan
entri la nova variant en via
doble, segons la declaració
d’impacte ambiental del pro-
jecte Vandellòs-Tarragona. Per
últim, Font va anunciar que a

L’Euromed, 20 anys després 

G.M. / C.B. / S.A. / A.P.
TORTOSA

L’EBRE VOL UNS TRENS DIGNES

t Un tren Euromed a l’estació de Tarragona, en una imatge d’arxiu. / Foto: ACN.

La Generalitat anuncia que a partir de l’1 de novembre
vuit trens de velocitat alta s’aturaran a l’estació de l’Aldea

La contrapartida de la mesura és l’aplicació dels nous
horaris a l’R16, que incorporen els retards de la línia

partir del 4 de setembre hi
haurà un desè tren en sentit
Tortosa-Barcelona, per cobrir la
freqüència nocturna. Sortirà de
Tortosa a les 20:58 hores i arri-
barà a les 23:30 hores.

Crítica al govern
“Estem indignats amb Adif i
Renfe per tenir la poca-ver-
gonya de voler maquillar la seva
ineptitud i la manca d’inversió
amb la inclusió dels retards dins
els horaris i estem indignats
amb la Generalitat perquè ha
acabat claudicant a la inclusió
d’aquests retards, en un símp-
toma de debilitat que, a més, le-
gitima la decisió d’Adif”, va
afirmar Trens Dignes a través
d’un comunicat. Així, el col·lec-
tiu va acusar de “complicitat” la
Generalitat. Tot i admetre que el
Govern “no té marge de manio-
bra” en matèria d’infraestructu-
res, va alertar que des del
moment que “fa seues” les exi-
gències d’Adif, ja no es pot par-
lar d’una “decisió unilateral de
Madrid”. A més, la plataforma
també va explicar que la me-
sura comportarà que els retards
passin a ser horari oficial, amb
la qual cosa, a banda que l’u-
suari seguirà “arribant tard”, no
podrà reclamar la devolució del
preu del bitllet, que es paga a
partir del quart d’hora de re-
tard. També van recordar que el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat va anunciar que pre-

sentaria una denúncia a Renfe i
a Adif per les molèsties causa-
des als usuaris i van preguntar
al Govern si això ja s’ha fet. Fi-
nalment, la plataforma consi-
dera una “molt bona notícia” la
creació d’un nou servei Tortosa-
Barcelona a última hora de la
tarda. Es tracta d’una de les rei-
vindicacions fundacionals de la
plataforma, en matèria de fre-
qüències, que, segons va indi-
car, ha de permetre els usuaris
del territori tornar en transport
públic després de treballar o
d’assistir a classe. 

TREN NOCTURN

Sortirà de Tortosa a

les 20.58 i arribarà

a les 23.30 a Sants.
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PORTADA 
MOBILITAT

Siga quin siga el nou govern de
l’Estat, un altre ministre haurà
de tirar endavant les obres del
corredor ferroviari del Medite-
rrani i les possibles solucions
per resoldre l’alta sinistralitat
del tram ebrenc de l’N-340. La
ministra de Foment en fun-
cions, Ana Pastor, ha estat ele-
gida presidenta del Congrés
dels Diputats, gràcies a l'acord
assolit entre el PP i Ciutadans.
Al juny, Pastor havia reiterat la
promesa de no prorrogar la
concessió de l’autopista AP-7, i
eliminar el peatge el 2019.
Quant al corredor del Medite-
rrani, la ministra va assegurar
a l’abril que l’esperat tram Ta-
rragona-Vandellòs hauria d’es-
tar enllestit a principis del 2017.
Pastor va imposar-se en segona
votació per 169 vots davant el
candidat socialista, Patxi López,
que va aconseguir 155 vots, del
PSOE i Podem). Esquerra,
CDC, PNB i la resta de forma-
cions van votar en blanc. De
fet, l'elecció de Pastor és fruit
de l'acord que el PP i Ciuta-
dans van anunciar el 18 de ju-
liol, i que els atorga també el
control de la Mesa del Con-
grés. Fins que hi hagi un nou

govern, el ministre de Justícia
en funcions, Rafael Català, as-
sumirà els assumptes del Mi-
nisteri de Foment.

ERC, ‘gota malaia’
Per la seua banda, el senador
ebrenc Miquel Aubà ha afir-
mat que Esquerra serà “la gota
malaia de l’Estat” en tot allò
que afecta les Terres de l’Ebre.
Aubà ho va dir després de
prendre possessió del càrrec a
la cambra alta espanyola, pro-
metent el càrrec “per impera-
tiu legal” i “fins la Constitució
Catalana”. En concret, el repu-
blicà va citar temes com el Pla
Hidrològic de l’Ebre, el pro-
jecte Castor, les infraestructu-
res i els serveis ferroviaris
“patètics”. Aubà va deixar  clar
que no esperarà a la formació
del nou govern per presentar
les iniciatives parlamentàries,
com ja va fer en la legislatura
fallida anterior. Segons el sena-
dor d’Esquerra, a l’Ebre hi ha
“massa temes urgents” que
necessiten les respostes i les
accions de l’Estat. La primera
iniciativa no és altra que dema-
nar la gratuïtat immediata de
l’autopista AP-7 per a tots els
vehicles que tinguin entrada o
sortida entre els peatges de Vi-
naròs-Ulldecona-Alcanar i de
l’Hospitalet de l’Infant. 

G.M.
MADRID

La ministra de 
l’N-340, nova 
presidenta del 
Congrés espanyol

t Un moment del tall del 18 de juliol passat. // FOTO: ACN.

Talls diaris per reclamar l’AP-7 gratuïta

Una trentena de persones van
participar el 18 de juliol en el pri-
mer tall diari del moviment veïnal
per la gratuïtat de l’AP-7. En prin-
cipi, cada dia, a partir de les set
del vespre i durant 25 minuts, l'N-
340 queda tallada al quilòmetre
1.079, a l’altura d’Amposta. Amb
aquest talls diaris, l’objectiu del
col·lectiu és fer un cop d’efecte
durant l’estiu, després que el De-
partament d’Interior els ha reduït
de 45 a 25 minuts el temps que
tenen per tallar l’N-340 cada di-
jous a la tarda. Durant la protesta,

el portaveu del moviment veïnal,
Llorenç Navarro, va recordar que
ja porten més de 6.000 minuts de
mobilitzacions. A més, va endurir
la seua crítica a la classe política
del territori. 
Quant a la reducció del temps per
fer els talls setmanals de carre-
tera, Navarro també va acusar la
Generalitat de voler amagar la re-
alitat de l’N-340 als turistes que
arriben a les Terres de l’Ebre. 
Segons Navarro, el moviment
veïnal per una AP-7 gratuïta ja
està organitzant manifestacions
amb bicicletes o motos. A més,
fins i tot es plateja fer una "rome-
ria" per complementar les talls
diaris a Amposta i el triple tall

que se seguirà fent cada setmana,
els dijous, a l'Ametlla de Mar, les
Cases d'Alcanar i Vinaròs. A
banda, Navarro va tornar a de-
nunciar el tracte de favor cap a la
concessionària de l’autopista AP-
7. A més, va assenyalar que s’han
amagat accidents en el tram de
Freginals en què al març es va
produir l’accident de l’autocar. De
fet, va preguntar-se si també s’hi
faran rotondes perquè l’AP-7 siga
més segura.  

G.M.
AMPOSTA

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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t La Guàrdia Civil va escorcollar l’Ajuntament de la Cala. // FOTO: A.P.

48 entrades i escorcolls simultanis 

La Guàrdia Civil va registrar el
5 de juliol els ajuntaments de
l’Ametlla de Mar, Tortosa i
Ascó, en relació amb el cas de
la consultoria Efial. Els agents
van realitzar 48 entrades i es-
corcolls simultanis en diversos
ajuntaments, despatxos, socie-
tats mercantils, entitats públi-
ques i domicilis, per suposats
delictes contra l’administració
pública relacionats amb l’acti-
vitat de la consultoria. Van
haver-hi 12 detinguts a Tarra-
gona, Barcelona i Madrid. Un

d’ells va ser l’exalcalde de l’A-
metlla de Mar, el convergent
Andreu Martí. L’operació
‘Termyca’, dirigida pel jutjat
d’instrucció número 1 del Ven-
drell, va mobilitzar 342 guàr-
dies civils. Es tracta d’una peça
separada del cas 3%, després
que  el 2014 s’iniciés una inves-
tigació a l’Ajuntament de Torre-
dembarra el 2014 i es detingués
el seu exalcalde, Daniel Massa-
gué, que hauria contractat els
serveis d’Efial per 18.000 euros
mensuals, per eludir els con-
trols jurídics interns dels fun-
cionaris municipals. De fet, cal
recordar que a l'estiu del 2014,
el consell d'administració de la

societat urbanística La Cala
Gestió, propietat de l'Ajunta-
ment de l'Ametlla de Mar, va
rescindir el contracte de serveis
d'assessorament amb Efial,
després que transcendís la im-
putació de Martí i del gerent de
La Cala Gestió, Antoni Martos,
per l'adjudicació de dos con-
tractes de serveis per uns
860.000 euros a l'empresa in-
vestigada, de la qual n'era
també soci el gerent. 

C.B.
L’AMETLLA DE MAR

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’exalcalde de la Cala, el con-
vergent Andreu Martí, no té
cap privilegi a la presó de Mas
d’Enric, i comparteix una cel·la
al mòdul destinat als delin-
qüents comuns. Per ordre del
jutge del Vendrell, Martí va in-
gressar en aquest centre peni-
tenciari de Tarragona, situada
al terme del Catllar, en règim
de presó provisional comuni-
cada i eludible amb una fiança
de 600.000 euros.  Martí ja no
ocupa cap càrrec públic i, per
tant, l’exalcalde de l’Ametlla
de Mar és una persona sense
privilegis a la presó. Com a in-
tern preventiu, romandrà al
centre penitenciari fins que
tinga lloc el judici, o bé si paga
la fiança que li van imposar.
Després de ser detingut el 5 de
juliol, Martí va ser el primer en
ser cridat a declarar el 7 de ju-
liol, del total de set persones
detingudes en el marc de l'o-
peració Termyca, involucrats
en aquesta trama de corrupció
vinculada a la consultora Efial.
L’exalcalde va acollir-se al seu
dret de no declarar, després
que la nit anterior es van tan-
car les entrades i registres de
la Guàrdia Civil amb l’escor-
coll al pis que Martí té al carrer
Palamós de l’Ametlla de Mar.
El registre a l'habitatge i a un

traster de Martí del mateix edi-
fici es va allargar diverses
hores, fins entrada la nit, en
part perquè la policia judicial
va trobar nombroses escriptu-
res i documents que calia revi-
sar. La Guàrdia Civil, fins i tot,
va comptar amb l'ajuda d'un
gos ensinistrat en l’escorcoll.
El jutge també va enviar a la
presó el propietari de la con-
sulta Efial i gerent de La Cala
Gestió, Antonio Marcos, sota

fiança de 150.000 euros. La
resta de detinguts en el marc
de l’operació Termyca van que-
dar en llibertat provisional
amb càrrec i han de presentar
mensualment davant el jutge.
Són l’exalcalde d’Anglès, Josep
Manel Bassols; l'enginyer mu-
nicipal de l’Ametlla de Mar,
Jaume Beltran; i els càrrecs
d'Efial i de l'empresa que la va
absorbir, CGI: l'advocat Xavier
Xifrà, Lucía Mora i Blas Acosta.

Segons fonts coneixedores del
cas, l’exalcalde de l’Ametlla de
Mar tenia 2,3 milions d’euros
en un compte corrent a Ando-
rra, ara bloquejat per ordre del
jutjat del Vendrell. A més, el
compte estava a nom de dues
societats de Panamà.
L’actual alcalde de l’Ametlla
de Mar, el republicà Jordi Ga-
seni, va anunciar que l’Ajunta-
ment té a punt una auditoria
de legalitat per identificar pos-

Andreu Martí, entre reixes 

C.B. / G.M.
L’AMETLLA DE MAR

EL CAS EFIAL

L’exalcalde convergent de l’Ametlla de Mar, detingut
per l’operació ‘Termyca’, no té cap privilegi a la presó 

L’Ajuntament anuncia que es presentarà com a acusació
particular en la investigació judicial de la trama corrupta

sibles irregularitats al consis-
tori i a l’empresa pública La
Cala Gestió. De fet, s’han de-
tectat 54 expedients que gene-
ren “dubtes”. Gaseni també va
anunciar que l’Ajuntament es
personarà com a acusació par-
ticular en la investigació judi-
cial pel cas Efial, davant la
possibilitat que s’hagi perjudi-
cat el consistori i la població.
Per la seua banda, els regidors
de CDC de l’Ametlla de Mar
van emetre un comunicat des-
marcant-se de qualsevol
“trama corrupta, vingui d’on
vingui”. Des de CDC han vol-
gut deixar clar que “l’enriqui-
ment personal amb diners
públics és detestable” i han
condemnat “qualsevol pràc-
tica de corrupció que s’hagi
pogut produir”. En el comuni-
cat remarquen que “si l’exal-
calde ha fet algun acte il·lícit
d’enriquiment personal” es-
peren que “caigui sobre ell tot
el pes de la justícia i que qui la
fa la pagui”. Els regidors de
CDC també lamenten que el
cas Efial malmeti la imatge del
poble i es posen a disposició
de l’equip de govern encapça-
lat per ERC per “qualsevol
cosa que pugui necessitar”.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Andreu Martí, amb camisa blanca i tapat per un agent, en sortir del registre al seu pis. // FOTO: ACN.



7Agost  2016 // cop d’ull

L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha criticat la mediatització
del registre que es va fer a l’A-
juntament el 5 de juliol, en el
marc de l’operació Termyca.
De fet, Bel va demanar “expli-
cacions i responsabilitats” de
per què alguns mitjans de co-
municació van arribar al con-
sistori hores abans que ho fes
la policia judicial. En realitat, la
notícia transcendia a primera
hora, però els agents de la
Guàrdia Civil no van arribar a
l’Ajuntament de Tortosa fins a
les deu del matí. Així, els mit-
jans també van arribar a les
portes de l’Ajuntament fins i
tot abans que el mateix Bel, qui
es mostrava perplex per com
s’estaven produint els fets. Els
agents van entrar a les oficines
de la Gumtsa, l’empresa muni-
cipal de gestió urbanística, per
demanar documentació rela-
cionada amb Efial. Ja en aquell
moment, Bel va explicar que
l’Ajuntament no havia contrac-
tat mai directament els serveis
a Efial, sinó que la consultora
prestava serveis a la societat
mercantil, i es va mostrar con-
vençut que no hi havia hagut
cap irregularitat.
Després de més de 16 hores
d’escorcoll, la Guàrdia Civil es
va endur de l'Ajuntament totes
les factures, contractes i notes
de contractació de la Gumtsa
amb Efial. A més, els agents
van acabar bloquejant, per re-
visar-lo posteriorment perquè
no el van poder copiar, el co-
rreu electrònic de l'empresa
municipal des de la seua crea-
ció, l’any 2001. A banda, de la
seu de la societat municipal
TortosaSport, on va acabar el
registre més tard de les tres de
la matinada, també van reque-
rir factures, comptes anuals i la
licitació del 2016 de la feina
d'assessorament d'Efial. 
Segons Bel, Efial va deixar de
treballar amb la Gumtsa du-
rant el 2014, i amb Tortosa Es-
port “fa uns mesos”. En canvi,
tot i que la consultoria no té re-
lació amb el projecte fallit del
complex d’aigües que havia
d’executar la unió temporal
d’empreses Quator, la Guàrdia

Civil també es va endur tres
expedients de l’antic projecte
de les piscines. A més, Bel va
remarcar que l’activitat de Tor-
tosaSport i de la Gumtsa amb
Efial està “més que acredi-
tada”, i va insistir que no té cap
indici d’un comportament sos-
pitós o irregular de la consul-
tora o del seu equip en les
relacions amb l’Ajuntament i
les societats municipals. 

Bel desvincula CDC
Durant la seua compareixença,
l’alcalde de Tortosa va reiterar
que “la disposició a col·laborar
amb la justícia”, tant de l’Ajun-
tament com de l’equip de go-
vern, és “màxima”. De fet, va
demanar diligència per escla-
rir qualsevol situació. Final-
ment, Bel també va voler negar
que la relació de les societats
municipals de Tortosa amb
Efial formi part de cap entra-
mat relacionat amb CDC. Així,
l’alcalde va detallar que l’inici
de les relacions amb el director
general d’Efial, Antoni Martos,
i l’equip de la mateixa consul-
tora van iniciar-se abans que el
2007 CiU va arribar al govern

municipal. És a dir, que Martos
ja va treballar amb l’Ajunta-
ment durant l’anterior govern
del socialista Joan Sabaté.

Roig es demarca d’Efial
Per la seua banda, el grup mu-
nicipal del PSC va lamentar la
“desagradable” situació vis-
cuda a Tortosa amb motiu de
l’operació ‘Termyca’ i la imatge
que s’ha donat de la ciutat. El
socialista Enric Roig va donar
un vot de confiança a la justícia
per esclarir la relació entre l’A-
juntament de Tortosa i la con-
sultora Efial. De fet, Roig va dir
que confien que no s’ha pro-
duït cap irregularitat, i com Bel
també va demanar celeritat
per esclarir la situació. 
Amb tot, Roig va voler deixar
clar que durant el període en
què el PSC va ocupar l’alcaldia
de Tortosa, entre el 1999 i el
2007, Efial mai va ser contrac-
tada pel consistori. De fet, el
portaveu dels socialistes va re-
cordar que Efial es va crear al
2007, i que les primeres factu-
res a la Gumtsa són de 2008, ja
sota el mandat de CiU i l’al-
calde Ferran Bel. Roig va expli-

car que sí que és veritat que
l’actual president d’Efial, An-
toni Martos, va treballar per a
l’Ajuntament de Tortosa, però
va aclarir que això va ser com
a assessor de l’empresa Oliver
i Camps, i ja al final de l’etapa
socialista. Segons Roig, a finals
del 2006, Martos va col·laborar,
també com a assessor, en el
desenvolupament dels plans
parcials dels Portals de Tortosa,
però a través d’una empresa
pròpia que no era Efial. 
D’altra banda, quant als expe-
dients sobre el projecte de la
piscina de Tortosa que també
va requerir la Guàrdia Civil,
Roig va recordar que els socia-
listes mai hi han donat suport
al projecte, perquè no estan
d’acord en el model de pisci-
nes de Bel. Ara bé, confien que
no existeixi cap irregularitat.

Desconfiança de Movem
Per la seua part, Movem Tor-
tosa va demanar “celeritat” a
la justícia per esclarir les pre-
sumptes irregularitats a la
Gumtsa. De fet, Movem va re-
cordar que el 2012 ja va denun-
ciar presumptes irregularitats

Efial també esquitxa Tortosa

C.B. / G.M.
TORTOSA

EL CAS EFIAL

t L’escorcoll judicial a l’Ajuntament de Tortosa es va perllongar durant més de 16 hores. / Foto: ACN

La Guàrdia Civil practica escorcolls a l’Ajuntament per
investigar les empreses municipals Gumtsa i TortosaSport

El PSC nega que Efial treballés amb el consistori abans
de Bel i Movem adverteix d’”irregularitats” a la Gumtsa

a la Gumtsa, en relació a la
comptabilitat del 2011 arran
d’un informe d’intervenció.
Una denúncia que, en aquell
moment, la Sindicatura de
Comptes de Catalunya es va
negar a estudiar. Ara, Movem
demana la màxima celeritat en
aquesta investigació judicial
perquè la gestió de la Gumtsa
i, per extensió la de l’Ajunta-
ment, quedi sota fora de qual-
sevol sospita de formar part
d’una trama de corrupció. 
D’altra banda, des de Movem
van rebutjar les declaracions
de membres del govern català
i de CDC, que van afirmar que
l’operació ‘Termyca’ es fa en
contra del país. “Una vegada
més es confon Catalunya amb
Convergència”, van remarcar
des de Movem, tot advertint
que “no és la primera vegada
que aquesta força política està
sent investigada per altres
presumptes casos de corrup-
ció, afectant fins i tot al seu ex-
president i membres de la seva
família”. Així, van recordar
que també s’estan investigant
ajuntaments de Madrid, el País
Valencià o les Illes Balears. 
En un comunicat, Movem
també va expressar el reconei-
xement a la tasca de servidors
públics i el compromís ètic de
la immensa majoria de treba-
lladors de les administracions
públiques i dels seus repre-
sentants polítics, tot recordant
la presumpció d’innocència
fins que es dicti sentència ju-
dicial. També va mostrar el seu
neguit “per la imatge i la ges-
tió” que s’està fent a l’Ajunta-
ment tortosí per arribar a ser
requerits en una investigació
judicial d’aquesta dimensió”,
tot i “l’espectacle mediàtic”
del tot “innecessari”. 

16 HORES

Després del llarg 

escorcoll, els agents

es van endur 

factures, 

contractes i notes

de contractació 

amb Efial
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Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

t Alguns dels eurodiputats catalans. // FOTO: M.V.

Satisfacció plena dels eurodiputats catalans

Els eurodiputats catalans Josep
Maria Terricabras (ERC), Ernest
Maragall (ERC-NeCat), Ramon
Tremosa (CDC) Francesc Gambús
(Independent), Javi López (PSC) i
Ernest Urtasun (ICV) van celebrar
amb la PDE l’aprovació de l’in-
forme, que consideren un rebuig
europeu a la política hidràulica del
PP espanyol. Gambús, que forma
part del partit popular europeu
d’on prové el ponent de l’informe,
l’eslovac Pál Csáky, va destacar que
el text final és “útil per a la Comis-
sió Europea”, que és la institució
que, en última instància, hauria de

censurar el pla de l’Ebre. 
López va destacar que el 13 de ju-
liol es va culminar una “feina
llarga”, així com el valor polític de
l’informe. En la mateixa línia, Ma-
ragall va remarcar que havien
guanyat els “valors que defineixen
Europa”. Urtasun va afegir-hi que
“tot i les pressions del PP”, l’Euro-
cambra ha entès que el pla “posa
en perill el Delta”. Segons Urtasun,
que l’autor de l’informe sigui un
popular europeu demostra “fins a
quin punt la posició del PP és mi-
noritària” a Europa en matèria de
gestió de l’aigua, i va insistir que
caldrà exigir a la Comissió que
compleixi aquest mandat. Terrica-
bras va valorar que l’informe “res-
pon als fets” i per això va ser

aprovat amb majoria al Comitè de
Peticions. El republicà va agrair la
tasca de la PDE, que “fa 30 anys
que treballa, defensa i lluita” per
l’Ebre. Amb tot, va advertir que
“mentre no es canviï la manera de
concebre el pla hidrològic” i no es
deixi de buscar el transvasament,
el riu estarà en perill.  Finalment,
Tremosa va dir que tot i que l’in-
forme de l’Eurocambra “no és vin-
culant” té “un altíssim valor
polític”. Tremosa va recordar que
els eurodiputats catalans que hi
han donat suport representen
“més del 75% dels vots catalans a
les eleccions europees del 2014”.
Tremosa va felicitar a la PDE, que
considera “els autèntics herois de
la victòria” a Brussel·les. 

Cinta Bonet
BRUSSEL·LES

El Parlament Europeu reclama
la retirada de l’actual Pa Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre.
El 13 de juliol, els eurodiputats
del Comitè de Peticions van
aprovar per 22 vots a favor i
nou en contra l’informe sobre
el Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre, redactat arran de la
visita dels europarlamentaris
que el mes de febrer passat
van desplaçar-se al Delta. 
L’esborrany de l’informe qües-
tionava els cabals ecològics i
demanava a la Comissió Euro-
pea que vigilés de prop si el
Pla complia amb la directiva
comunitària. Però el text final
va més enllà. I és que els euro-
diputats catalans d’ERC-
Necat, CDC, ICV, PSC i
l’exmembre d’Unió, Francesc
Gambús, van aconseguir l’a-
provació d’una esmena que
demana a la Comissió Europea
que rebutgi el Pla de Conca de
l’Ebre “perquè no inclou totes
les deficiències identificades
per la Comissió al març de
2015” i, per tant, “encara no
compleix la Directiva Marc de
l’Aigua”. L’esmena es va apro-
var per 19 vots a favor i 12 en
contra. A més, un altre dels
elements de l’informe que es
va reforçar és la crítica als ca-
bals ecològics. Els eurodipu-

tats demanen que els cabals si-
guin “suficients per aconse-
guir una conservació
favorable” de l’espai natural. 
El cap de la missió, el popular
eslovac Pál Csáky, va afirmar
que, tot i que aquest informe
no és vinculant, servirà de base
a la Comissió Europea per ela-
borar un document sobre els
plans hidrològics del govern
espanyol, que s’ha de fer pú-
blic a l’octubre. A més, tot

apunta que aniria en la línia
del pronunciament del Comitè
de Peticions. Si al febrer del
2017 el govern espanyol no res-
pon de manera positiva i revisa
el Pla de Conca, la Comissió
Europea pot iniciar un proce-
diment d’infracció. 
El mateix Csáky i l’europarla-
menari independent Francesc
Gambús, ambdós membres
del Partit Popular Europeu, van
votar a favor de l’informe.

Quant a la reacció dels seus
companys del Partit Popular
espanyol, Csáky va dir que
“ningú estarà content al cent”,
però va insistir que l’informe
es va redactar seguint criteris
tècnics i que està “equilibrat”.
També va dir que és una victò-
ria dels principis europeus.
També des de Brussel·les, els
membres de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) no
podien amagar la seva satisfac-

Cop europeu al Pla de l’Ebre 

Cinta Bonet
BRUSSEL·LES

El Parlament Europeu aprova un informe molt dur 
contra la política hidrològica del govern de l’Estat

La PDE considera que el pronunciament de Brussel·les
marca “un punt d’inflexió” en la lluita pel cabal ecològic 

ció en conèixer els resultats de
la votació. El portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs, va afir-
mar que el pronunciament del
Parlament Europeu marca un
punt d’inflexió en la lluita en
defensa de l’Ebre. Tomàs va
afegir-hi que l’informe és un
pas important per modificar la
gestió de l’aigua a l’Estat es-
panyol, i una reconeixement a
les mobilitzacions socials dels
darrers anys. Així, el portaveu
també va fer una crida al go-
vern espanyol perquè, després
de l’aprovació de l’informe de
l’Eurocambra, utilitzi el “sentit
comú” i “revisi el pla hidrolò-
gic”. A més, la PDE també va
presentar una nova queixa a la
Comissió Europea, semblant a
la que ja va presentar el no-
vembre del 2014, per recordar-
li que “el govern espanyol no
ha fet canvis substancials en la
planificació hidrològica” i “no
ha tingut en compte les reco-
manacions” que li va fer Brus-
sel·les el març del 2015.  La
també portaveu de la PDE, Su-
sanna Abella, també va cele-
brar la unitat d’acció dels
europarlamentaris catalans en
defensa de l’Ebre.

t Els portaveus de la PDE van seguir la votació sobre el Pla Hidrològic a Brussel·les. // FOTO: C.B.
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L’organització Ecologistes en
Acció ha concedit un any més el
distintiu de ‘Platges Verges’ a di-
ferents poblacions costaneres de
les Terres de l’Ebre. En total, han
estat 15 platges guardonades de
sis municipis del Baix Ebre i
Montsià, entre els que destaca
l’Ametlla de Mar amb set plat-
ges premiades.
Es tracta d’un distintiu ecològic
que destaca la qualitat de les
platges que encara mantenen el
seu valor inalterable. Així ho va
explicar el president d’Ecologis-
tes en Acció de Tarragona, Mi-
quel Llop, qui també va agrair la
tasca dels consistoris i de volun-
taris per mantenir la qualitat d’a-
questes platges. “El que volem
és valorar el bon estat de conser-
vació de les platges, que es con-
serven en el seu estat primigeni
o natural”, va remarcar. “Des
d’Ecologistes en Acció volem
agrair l’esforç que estan fent els
diferents ajuntaments per la
preservació d’aquestes platges,
així com l’acció que estan por-
tant a terme una sèrie d’enti-
tats”.
L’acte de lliurament va tenir lloc
aquest 22 de juliol a l’Ajunta-
ment de Deltebre, amb la pre-

sència de tots els consistoris pre-
miats. Durant l’entrega dels dis-
tintius, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, va destacar “el mag-
nífic entorn” de la costa de l’E-
bre. En el cas d’aquest municipi,
la Bassa de l’Arena, la platja del
Fangar i la Marquesa són les
platges que han rebut el reconei-
xement d’Ecologistes en Acció.
“Tenim unes platges de primera
divisió”, va dir.
Per la seua banda, Alcanar ha
estat un dels municipis guardo-
nats. També ho ha estat Sant
Carles de la Ràpita, per la platja
del Trabucador; i Amposta, per la
Platjola i la platja dels Eucalip-
tus. A la comarca del Baix Ebre,
dues platges de l’Ampolla, Cala
Maria i Cala Capellanes, han
rebut el distintiu; i Estany Podrit,
Torrent del Pi, platja de Santes
Creus, Cala de la Llenya, Caleta
de Cap de l’Àliga, platja de l’Illot
i platja de Port Olivet de l’Amet-
lla de Mar han rebut el guardó. 
Ecologistes en Acció també ha
valorat la tasca realitzada per la
Plataforma en Defensa de l’Ebre
amb la cura de les platges del te-
rritori.  

Sílvia Alarcón
DELTEBRE

Una quinzena de
platges de l’Ebre
reben el distintiu
‘Platges Verges’

t La consellera Bassa, durant la signatura a Tortosa. // FOTO: S.A.

Destinen 5,7 milions per a serveis socials

El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies destinarà 5,7
milions d’euros a les Terres de
l’Ebre per finançar serveis so-
cials bàsics i especialitzats, lluitar
contra la pobresa i impulsar pro-
grames de reforç de la cohesió
social i de promoció de igualtat.
La consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa,
va signar el 25 de juliol, amb els
consells comarcals del Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra
Alta i els ajuntaments d’Am-
posta i Tortosa, el Contracte Pro-

grama 2016-2019, que incorpora
noves línies de col·laboració en
matèria d’accessibilitat, associa-
cionisme i voluntariat, igualtat
en el treball i polítiques LGTBI.
Un compromís quadriennal que
hauria de permetre  planificar i
coordinar la prestació dels ser-
veis socials i altres programes de
benestar social i polítiques d’i-
gualtat, famílies amb infants,
gent gran, acció comunitària,
persones amb discapacitat, in-
fants i adolescents, joventut, per-
sones amb problemes de
drogodependències, persones
afectades pel VIH/Sida i perso-
nes immigrades, entre d’altres. 
A més, la Generalitat i el món

local aposten també per reforçar
l’atenció a la infància, especial-
ment pel que fa a la prevenció.
Així, el Contracte Programa pre-
veu l’enfortiment dels Equips
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (EAIA) que suposarà que
al 2019 s’hauran incorporat tres
nous professionals a l’Ebre.
També es preveu implantar un
nou model dels Serveis d’Inter-
venció Socioeducativa no resi-
dencial (SIS), així com ampliar
els plans locals d’inclusió social.
També la concreció del model de
prestació del servei d’atenció i
acolliment d’urgència per a
dones en situació de violència
masclista i per als seus fills. 

Cinta Bonet
TORTOSA

MEDI AMBIENT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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DURANT aquests dies es pro-
dueixen molts anàlisis respecte
els resultats de les darreres
eleccions generals. Uns comicis
que han deixat una situació
força complexa per al futur de
les classes populars i també per
a Catalunya com a país. Uns re-
sultats, però, que marquen al-
guns fets, al nostre entendre,
rellevants. Que no ens passi
allò que la rama de l’arbre no
ens deixa veure el bosc. 

EL PRIMER és que el PP, com a
força conservadora, aglutina el
vot útil de dretes, arrencant mi-
lers de votants de Ciudadanos
però també de CDC i Unió.
Així, els populars esdevenen la
força dels qui tenen por a can-
vis profunds, en veure com la
coalició d’Units Podem, per pri-
mera vegada a la història, podia
assolir el govern. Els de Rajoy
seran els qui treballaran per
continuar amb les mateixes re-
ceptes econòmiques, però amb
una important diferència res-
pecte al mandat passat: no tin-
dran majoria absoluta i hauran

de negociar amb diferents for-
macions per aprovar qualsevol
llei. 

EN SEGON lloc, és evident que
Units Podem, força que aglu-
tina des de Compromís al País
a Valencià, Iniciativa a Cata-
lunya o les Marees de Galícia
més enllà de Podem i Esquerra
Unida, no ha tret els resultats
esperats al conjunt de l’Estat,
guanyant només a Catalunya i
Euskadi. Tanmateix, cal recor-
dar que s’han aconseguit més
de 5 milions de vots i 71 dipu-
tats, un fet mai vist en la histò-
ria recent democràtica de
l’Estat. I en alguns sectors de la
població, segons les franges
d’edat, ha estat primera força.
Aquesta forta presència farà
que hi hagi un grup d’oposició
potent al Parlament, que mar-
carà els debats i el posiciona-
ment d’altres partits, com el
mateix PSOE. Ha passat, defini-
tivament, a la història aquell
Congrés de Diputats on el
debat era entre PP i PSOE i la
crossa de CiU. 

PER ALTRA banda, cal recor-
dar que  – a Catalunya –  els
d’En Comú Podem hem tornat
a revalidar victòria. I ho hem fet
en una campanya on, parado-
xalment, els atacs no ens van
arribar només des del PP sinó
des d’ERC, PSC i CDC, que
veien com perdien l’hegemonia
política al nostre país. Aquest
fet també és rellevant perquè
demostra la reconfiguració de
l’espai polític català, on En
Comú Podem té molt a dir. De
fet, la proposta de referèndum
que fa uns mesos gairebé to-
thom ridiculitzava, torna a ser
el debat central – amb diferents
matisos- de totes les forma-
cions catalanistes com el únic
camí possible respecte a la
qüestió nacional. Però la força
d’En Comú Podem a Catalunya
també naix de la voluntat de
canvi econòmic i de regenera-
ció política, amb una Catalunya
carregada de sofriment, de re-
tallades en sanitat i educació i
esquitxada per centenars de
casos de corrupció, especial-
ment a Convergència, partit en

caiguda lliure en tots els da-
rrers comicis en que s’ha pre-
sentat sola. 

FINALMENT, crec que també
és important analitzar els resul-
tats d’ En Comú Podem a les
Terres de l’Ebre, única vegueria
de Catalunya on hem augmen-
tat en percentatge i en vots ab-
soluts, tot i l’abstenció.
Significatius són els resultats
de Tortosa, com a capital, però
també de la comarca del Baix
Ebre en el seu conjunt, on hem
estat primera força. A la resta
de comarques ebrenques, hem
retallat distància amb ERC, as-
solint una segona posició a
molts pocs vots dels republi-
cans. Tot plegat, ens indica que
anem per bon camí i que
aquesta nova realitat electoral i
social s’ha de convertir en un
nou horitzó, continuant treba-
llant per un territori i per unes
polítiques al servei de la majo-
ria, amb una nova mirada i per-
sistint en un canvi de direcció
en l’àmbit econòmic, social i
nacional. 

LA GENT de CDC ha acordat
fundar un nou partit anomenat
Partit Demòcrata Català. La ma-
teixa gent, en el fons. Les matei-
xes polítiques, en conseqüència.
És a dir, per molt que canviïn el
nom, continuaran sent conver-
gents. Un partit nou és això, un
partit nou, no una metamorfosi
d'un altre, o un simple canvi de
nom per fer-lo més atractiu a
l'electorat.

ELS ESCINDITS d'Unió, De-
mòcrates de Catalunya, no
veuen amb bons ulls el nom del
nou partit. No els agrada la pos-
sible confusió amb els noms i
reivindiquen la marca. Com si
no hi haguessin al món països
amb partits que tenen noms
gairebé idèntics, excepte algun
detall. A Espanya i a Catalunya
ja ocorre això. Per això, la queixa
del Demòcrates no té gaire sen-
tit, excepte la por a la confusió
que els pugui perjudicar.

I JA QUE es parla de noms i de
marques, l'etiqueta demòcrates
hauria de ser admesa com nom
d'un partit? Que potser la resta
de partits no són demòcrates?
Que només es poden qualificar
de demòcrates els d'un partit
determinat? No cal respondre.

SERIA MÉS DIVERTIT si els
partits tinguessin noms a l'estil
dels rebels de ‘La Vida de
Brian’. Ens embolicaríem, però
riuríem molt. 

PACTES A MADRID, malgrat
Madrid. Curiós. El PP presideix
el Congrés dels Diputats i ha
necessitat l'ajuda d'algú més
que no només Ciutadans.
Diuen que algun convergent -
perdó, del PDC- hauria pogut
donar-hi el vot, juntament amb
algú del PNB. Per desgràcia els
vots són secrets -per què?-, i
només podem fer suposicions

sobre qui va votar què. Ciuta-
dans i PP, els primers els quals
van de regeneradors, ja no
veuen malament el suport dels
independentistes catalans. Els
socialistes podrien actuar en
conseqüència en la investidura
de Rajoy? O potser ja està tot
tancat i s'abstindran? I a Cata-
lunya? Podem refiar-nos d'a-
quests que pacten amb aquells
que boicotegen les lleis catala-
nes, que fan reunions per mun-
tar escàndols dels
independentistes? Ha canviat
alguna cosa? El procés conti-
nua? És tot plegat una gran
presa de pèl?

TURQUIA no és Veneçuela.
Aquest mes de juliol es produïa
un cop d'estat a Turquia, un cop
que va fracassar i que està sota
sospita de ser orquestrat per
tenir una excusa per depurar
els opositors al govern d'Erdo-
gan. I Europa, què diu? I els de-

fensors de la democràcia, Ciuta-
dans, què diuen? Doncs poca
cosa. L'únic règim execrable
que existeix al món per a Albert
Rivera i els seus és Veneçuela, i
com que passades les eleccions
sembla que tots els mals dels
veneçolans han desaparegut,
doncs ja no cal preocupar-se
per res. 

LA DONA de Donald Trump fa
un discurs a favor de la candi-
datura del seu home i es copia
bona part d'un discurs de Mi-
chelle Obama. Què passa? Res,
què ha de passar? Si el seu
home ha arribat on ha arribat
malgrat la xenofòbia i la dema-
gògia en general, què ha de pas-
sar? Oco que encara el faran
president dels Estats Units d’A-
mèrica... I si passa, potser riu-
rem per les bajanades que
digui; però, seguint el camí de
Bush, aquest munta una altra
guerra en un tres i no res. 

O
OPINIÓ

EL RENAIXEMENT I EL PROCÉS
EL CONSELLER Josep Rull va ser el
pregoner de la XXI Festa del Renaixe-
ment. Es va parlar que Tortosa havia
intentat que enguany el pregoner fos
el president de la Generalitat, però
aquest 21 de juliol Carles Puigdemont
tenia un #KRLSrespon, una entrevista
retransmesa per Twitter. A més, feia
menys d’una setmana que Puigde-
mont havia visitat les Terres de l’Ebre.

Siga com siga, Rull va fer un bon paper
i va ser un molt digne pregoner de la
Festa. Durant el seu discurs, Rull va
comparar l’època del Renaixement
amb el moment polític que viu Cata-
lunya. Segons el conseller, al segle XVI
"les Corts Catalanes tenien plena sobi-
rania", ja que la Generalitat tenia
"tota la capacitat" per prendre deci-
sions. "El Renaixement també és fer-

se adult com a societat, i avui Cata-
lunya també és una societat madura,
adulta en democràcia i en cohesió na-
cional", va dir Rull. "Venim molt lluny
com país i hem viscut moltes renaixen-
ces, però ens falta una. Ens manca que
aquest poble pugui decidir sense cap
altre límit que la seva pròpia volun-
tat", va cloure el conseller, que també
va parlar de trens i de l’N-340.  

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

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Noves realitats, nous horitzons

Demòcrates, pactes, Turquia, Trump...
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La lluita pels trens de l’Ebre 
necessita més unitat

El cas Efial porta un
exalcalde a la presó

Europa ens dóna una de
freda i una de calenta

EDITORIALS

quest 5 d’agost entren
en vigor els nous ho-
raris de la línia R16 de

Rodalies, la que uneix per la
costa Ulldecona, Tortosa o
l’Aldea amb Barcelona. En
principi, segons la Generalitat
i la mateixa Rodalies,
són uns horaris “provi-
sionals”, subjectes a les
millores i altres inver-
sions que l’Administra-
dor d’Infraestructures
Ferroviàries (Adif) ha
de fer al corredor medi-
terrani en els propers
mesos. Però la descon-
fiança al territori és
molt gran, i aquesta
mesura s’ha vist, des de
Trens Dignes, com una con-
cessió del govern català a
Adif, que assimila els retards
d’una línia que és la més im-
puntual de Catalunya. En poc
temps veurem qui té raó.

TRENS DIGNES ha endurit,
per tant, les seues crítiques a
la Generalitat, després d’uns
mesos en què la plataforma
ciutadana i el govern català
havien anat de la mà en les
seues reivindicacions. Fins i
tot el secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Ricard Font, va
participar el 19 de juny passat

en la protesta que va fer-se a
l’Aldea, i que va culminar amb
el tall de la via. Però un cop
passades les eleccions esta-
tals, el govern català ha tancat
un acord amb Renfe i Adif
que assumeix els retards en-

dèmics del servei. Així, s’ha
acceptat incorporar vuit mi-
nuts de retard de mitjana per
als trens de la línia R16, i ara
viatjar entre Tortosa i Barce-
lona costarà entre 2.38 i 2.48
hores, quan fa 15 anys el
temps del viatge era de només
dues hores. El govern català
assegura que és una mesura
provisional que es revisarà al
setembre, per oferir uns hora-
ris més fiables i ajustats a la
realitat, i per rebaixar les 3.10
hores que realment costa el
trajecte entre Tortosa i la capi-
tal catalana. La Generalitat

també ha dit que aquesta me-
sura està lligada a les inver-
sions que Adif ha acceptat fer
en el corredor ferroviari de la
costa: la doble via entre Tarra-
gona i Vandellòs, solucionar la
incidència a l’estació de Mont-

roig del Camp, i re-
soldre les afectacions
que limiten la veloci-
tat a causa de les
obres que es fan a
Barcelona, entre d’al-
tres. 

PERÒ TOT això ha
passat ara, amb dues
incidències impor-
tants que han deixat

450 viatgers atrapats en dos
trens, en pocs dies de diferèn-
cia i en el mateix tram entre
l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet
de l’Infant. I també amb una
tercera incidència a Flix, amb
68 persones atrapades a la
línia R15 en un altre tren. I per
acabar-ho d’adobar, el delegat
de la Generalitat, Xavier Palla-
rès, ha renyat la plataforma
Trens Dignes, i s’han llençat
els plats pel cap. Pensem que
la lluita pels trens de l’Ebre
necessita més unitat que mai,
i també que altres trenquin el
seu silenci i es mullin.

BRUSSEL·LES ha estat
aquest mes de juliol l’epi-
centre de dues notícies que
afecten les Terres de l’Ebre.
D’una banda, el Parlament
Europeu ha aprovat l’in-
forme que reclama a l’Estat
espanyol la retirada de l’ac-
tual Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre. Segons la

Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE), aquesta apro-
vació suposarà un punt d’in-
flexió en la lluita pel cabal
ecològic. Però la mateixa Eu-
ropa també ha estat capaç
d’una mesura nefasta per als
interessos del Delta: ha ex-
clòs el caragol maçana del
llistat d’espècies invasores.

Carles 
Puigdemont
PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT

EL MUR

En poc temps veurem
qui té raó. Els nous 
horaris de la línia R16
s’han rebut amb recel

SERÀ NOTÍCIA

A

El president català s’ha
compromès a impulsar
el projecte de la carre-

tera de Riba-roja d’Ebre, pen-
dent des que el 1997 es va
construir el pont sobre el riu.
Puigdemont ha reconegut que
la situació actual és “absurda”.

Pascual
Chacon
PRESIDENT DEL

PARC NATURAL

DEL DELTA

El secretari de la Con-
fraria de Pescadors de
Deltebre és el nou pre-

sident de la junta rectora del Parc
Natural del Delta de l’Ebre. Un
càrrec que per primera vegada no
està ocupat per algun represen-
tant de l’administració.

Ricard Font
SECRETARI 

D’INFRAESTRUCTURES

I MOBILITAT

Els nous horaris de la
línia R16 que la Genera-
litat ha pactat amb Adif i

Renfe no han agradat gaire el te-
rritori. Trens Dignes ha arribat a dir
que la mesura és una “baixada de
pantalons” de la Generalitat, per-
què accepta els retards.

Dani 
Andreu
PRESIDENT DEL

CONSELL DEL

BAIX EBRE

Ha tancat la polèmica
amb l’alcalde de Delte-
bre per la gestió del cen-

tre d’innovació turística
EbreTerra. El Consell Comarcal
del Baix Ebre i l’Ajuntament de
Deltebre han signat un conveni
per treballar-hi conjuntament. 

Carles 
Pellicer
ALCALDE 
DE REUS

L’Ajuntament de Reus
ha decidit desviar qua-
tre milions d’euros de

l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre per eixugar els deutes de
l’Hospital Sant Joan de Reus. La
mesura ha provocat un gran ma-
lestar a la Ribera d’Ebre.

ANDREU MARTÍ, l’exal-
calde de l’Ametlla de Mar,
va ser detingut el 5 de juliol,
en el marc de l’operació
‘Termyca’ que va realitzar la
Guàrdia Civil pel cas de la
consultoria Efial. Tant Martí
com el gerent de La Cala
Gestió, Antoni Martos, esta-
ven investigats des del 2014.
Martos compaginava el cà-
rrec de gerent de La Cala
Gestió amb la condició de
fundador, soci majoritari,
president del consell d'ad-
ministració, gerent i apode-
rat d'Efial, a qui van
adjudicar contractes per im-
port de 464.500 i 396.965
euros. Al febrer d’enguany,

l’Audiència de Tarragona va
desestimar els recursos d’a-
pel·lació que havien presen-
tat tots dos, a més de La Cala
Gestió i la mateixa Efial. Per
tant, van seguir imputats.

ARA, QUAN la Guàrdia
Civil va detenir Martí i es-
corcollar els seus habitatges,
Convergència de l’Ametlla
de Mar va ser la primera que
es va desmarcar de qualse-
vol trama corrupta. Fonts de
la investigació han revelat
que l’exalcalde, ara amb
presó provisional amb una
fiança de 600.000 euros,
tenia un compte corrent
amb 2,3 milions a Andorra.

EL 14 D’AGOST tindrà
lloc el ball de Festa Major al
Pont Penjant d’Amposta,
amb motiu del seu cente-
nari. Tot i així, la resta de
dies de les festes majors, el
ball serà al recinte del pave-
lló de Fires. Una altra nove-

tat d’enguany afecta el Con-
curs Nacional de Vestits de
Paper, que enguany tindrà
un passi de tarda. En total,
seran 10 dies de festes, en
què destaquen els concerts
de Doctor Prat, Xeic!, els
Quicos o Joan Rovira.
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OPINIÓ

TOT JUST FA DOS anys, el
2014, iniciava la meva col·la-
boració amb Cop d’Ull escri-
vint un article que es titulava
‘Menteixen i saben que men-
teixen’, en el que evidencià-
vem les mentides del govern
de CiU en relació amb el
compliment de les accions
del seu Pla d’Acció Munici-
pal (PAM). Han passat dos
anys i continuen mentint.
Sembla que aquesta sigui la
única manera de fer política
de CiU: mentir o, millor dit,
faltar a la veritat.

EN EL DARRER PLE de l’A-
juntament de Tortosa sembla
ser que el senyor Ferran Bel
va mentir quan va afirmar
que, en la votació per escollir
la presidència del Congrés
dels Diputats, ell no va votar
al Partit Popular. No ho diuen
així els mitjans de comunica-
ció, que afirmen que tots els
diputats de CDC excepte
Homs van votar al PP. No és
d’estranyar, ja que tothom
sap que, a Madrid, CiU i PP
van de la maneta. És molt
greu que, sense cap necessi-
tat, l’alcalde menteixi en una
sessió plenària.

PERÒ NO és la única men-
tida. Després de nou anys en-
ganyant a la ciutadania, en el
mateix ple es va aprovar l’ex-
pedient de les piscines, fruit
d’un llarg procés ple de des-
propòsits i falses promeses

sense buscar el consens i que
ens endeutarà en 5,5 milions
d’euros. Han estat set estius
sense piscines, convivint amb
un forat ple de rates, per arri-
bar a un projecte que no con-
templa cap piscina
descoberta d’estiu. Ja ho vam
denunciar tot esperant una
rectificació per part del go-
vern; en canvi, responen que
ja hi ha piscines d'estiu als
pobles i pedanies o que hi ha
piscines privades, menyspre-
ant la immensa majoria d’u-
suaris que no es poden
desplaçar o no tenen accés a
les piscines privades. La pis-
cina d’estiu l’han canviat per
pistes de pàdel, un esport
respectable però minoritari, i
la realitat és que no podrem
banyar-nos a l’aire lliure si
no anem als pobles i peda-
nies.

TAMBÉ deien que millora-
rien el transport públic i
aproven un contracte que, en
un mes de servei, ha demos-
trat ser un altre gran fracàs
del govern que l’únic que ha
aconseguit han estat queixes
dels usuaris i un notable des-
cens dels mateixos. Ja vam
dir que hi ha serveis que no
es poden mesurar en termes
de beneficis econòmics, sinó
que han de tenir una finalitat
de servei a les persones en-
cara que siguin deficitaris.
Malauradament, teníem raó i
ara tenim un servei de trans-

port amb menys combois,
menys freqüències de pas i
que tarda 55 minuts en anar
de Sant Llàtzer a Remolins,
havent d’agafar, pels matins,
dos autobusos.

AQUESTS NOUS despropò-
sits del govern se sumen a les
fallides d’altres contractes
com el del SAD, caducat fa
anys; el de la neteja d’edifi-
cis, amb acomiadaments, re-
ducció horària i mal servei; el
de la neteja viària, amb re-
ducció de pressupost, aco-
miadaments i només cal
veure com està la ciutat; el de
l’enllumenat, que ha hagut
de fer una ampliació per una
mala licitació i encara hi ha
zones a fosques i lo que havia
de ser LED ja no ho són; els
de parcs i jardins amb reduc-
ció de personal; una nefasta
ampliació de la zona blava
amb la resolució irregular del
contracte i deixant sense fer
el pàrquing de la plaça Mos-
sèn Sòl; el del Pont de l’Estat,
una obra innecessària, que
està ocasionant perjudicis als
comerciants de la zona i que
durarà molts mesos; el de la
recollida d’escombraries que
s’ha de licitar i que veurem
com acaba...

EN DEFINITIVA, símptomes
d’una mala gestió d’un go-
vern cansat, desorganitzat,
que falta a la veritat i no es-
colta les persones, amb tanta

supèrbia que no reconeix els
seus errors i ajudats per la
crossa, amb la pota trencada,
dels Republicans de Tortosa.
Si abans dèiem que “mentei-
xen i saben que menteixen”,
ara, dos anys després podem
dir “continuen mentint i
sabem que ho fan”. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A L’AJUNTAMENT
DE TORTOSA

Continuen mentint i saben que ho fan

I malgrat tot, seguim lluitant
AMB LA DETENCIÓ i empre-
sonament preventiu de l’exal-
calde Andreu Martí dins
l’operació “Termyca”, aquest
mes de juliol a l’Ametlla de
Mar, es destapa tot allò que
sospitàvem i que fa temps que
denunciàvem. 

L’ACTUAL equip de govern,
tal com vam comprometre’ns
en començar aquesta nova
etapa, vam encarregar la rea-
lització d’una auditoria per
analitzar els processos de ges-
tió a l’empresa pública Cala
Gestió. 

TENIM ja una part dels resul-
tats; concretament, la revisió
de diferents procediments de
contractació, on vam veure
que podien haver-hi irregula-
ritats, i pròximament farem
públiques les seves conclu-

sions, a l’espera de l’altra part
que analitza els procediments
urbanístics realitzats durant
tots aquests anys passats. 

L’OPERACIÓ de la Fiscalia
Anticorrupció ha anat per da-
vant i les conseqüències. Com
sabeu, ha comportat la deten-
ció de l’exalcalde i la immobi-
lització dels seus comptes
bancaris. 

Les nostres repetides denún-
cies de mala gestió deixaven
de ser paraules i suposicions i
es transformaven en evidèn-
cies, i això provoca una sensa-
ció d’alleujament per una gran
part de la població. Però a la
vegada, en tenir més informa-
ció sobre la magnitud dels fets
i del perjudici que això pot
haver suposat per al nostre
ajuntament, i en conseqüència

per al conjunt de caleros i ca-
leres, també comporta un gran
malestar que només desapa-
reixerà quan es faci justícia. 

PER AIXÒ l’Ajuntament s’ha
personat com acusació parti-
cular a les diligències prèvies,
perquè tan bon punt s’aixe-
carà el secret de sumari poder
conèixer el seu contingut i em-
prendre les accions que co-
rresponguin per la mala gestió
de l’exalcalde, Andreu Martí,
fins i tot de rescabalament. 

TAMBÉ, com us deia al prin-
cipi, quan tinguem els resul-
tats de les auditories
presentarem les conclusions
en un acte obert, i si apareixen
indicis de delicte, presentarem
les corresponents denúncies. 

PENSEM que en un moment

greu i extraordinari de la
història de la Cala com l’ac-
tual, hem de fer pinya tots
plegats i fer tots els esforços
per a normalitzar una situa-
ció que ens dol i ens preo-
cupa. 

DEMANEM que es faci justí-
cia, i caldrà que entre tots
superem una situació no
desitjada i que de la que
només ens podem recuperar
sent millors persones. 

QUE L’EXPERIÈNCIA ens
faci més forts i aixequem el
cap, ben alt. Perquè ho
podem fer i perquè som un
gran poble. 

SEGUIREM lluitant per fer
de la Cala una vila amb un
Ajuntament digne dels seus
habitants. Visca la Cala! 

JORDI GASENI
ALCALDE DE 
L’AMETLLA DE MAR

Malauradament,
teníem raó i ara
tenim un servei de
transport amb
menys combois,
menys freqüències
de pas i que tarda
55 minuts en anar
de Sant Llàtzer a
Remolins, havent
d’agafar, pels 
matins, dos 
autobusos” 

“
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JA COMENCEM a acostu-
mar-nos a ser cridats, sovint,
a les urnes, donat que la ciu-
tadania volem més matisos,
d’aquí que ja no sigui cosa
de dos ( PSOE contra PP ). És
obvi que el resultat de les
eleccions generals no ha
estat positiu per als  Socia-
listes, però també ho és que
nosaltres continuarem tre-
ballant per aconseguir millo-
res en favor de la gent.
Encara que el número de
vots no hagin estat suficients
per a guanyar, sí que ens han
confirmat com  l’alternativa
de progrés a Espanya, per
això volem donar les gràcies
a tota aquella gent que ens
ha votat i que creu en nosal-
tres, en la igualtat, en la so-
lidaritat i en la fraternitat. 

EL TEMPS de les majories ja
ha passat, llevat d’algunes
excepcions com és el cas de
la nostra ciutat que vàrem
passar, en les municipals,
d’una majoria absoluta a una
altra, i que tot sigui dit co-
mencen a més que preocu-
par-nos certes actituds

absolutistes. Al nostre Ajun-
tament s’està instal·lant una
manera de fer en la que fins
i tot ja es perden les formes,
per activa i per passiva. Al
final encara serà cosa d’un
follet maligne que va voltant
per la casa gran!, perquè
quan aixequem la nostra
queixa, la resposta és sem-
pre la mateixa: hauríeu  d’-
haver  estat en el mandat
anterior!  Doncs no. A mi
mai no se m’acudiria deixar
de fer bé les coses sota la
premissa que els altres ho
van fer pitjor. La gent d’Am-
posta va voler un canvi radi-
cal, per això hem passat
d’una majoria absoluta a una
altra, i aquest canvi s’ha de
notar.  

EM PREOCUPA, i molt, certa
alegria en la despesa pública
i que el govern municipal
porti el dia a dia sense cap
mena de rigor, a base de
contínues modificacions del
pressupost. Concretament
en aquest últim plenari  ja
han aprovat la quinzena
modificació de l’any. Fins i

tot aquí copien les actituds
de l’anterior govern de CiU,
i com que diners n’entren a
dojo sembla que això de pla-
nificar no els hi calgui per a
res. 

QUAN li pregunto a l’al-
calde em contesta que no
passa res. Sí que passa, sí,
perquè ho fan massa sovint,
i moltes d’aquestes modifi-
cacions estan produïdes per
una despesa que s’ha fet
abans d’hora i sense saber si
disposaran dels diners per
poder pagar, la qual cosa els
porta a l’informe negatiu per
part de la interventora. 

ARA QUÈ? Potser sí que no
passa res perquè el nostre
ajuntament és una màquina
de recaptar diners a base
d’impostos, i com que hi ha
diners, tiren de beta. Doncs
bé, contra aquesta manera
d’actuar els Socialistes
d’Amposta ens revelem i ho
volem posar de manifest.
Ara ja no valen excuses que
són nous, ara ja es acomo-
dar-se a una majoria abso-

luta que s’ha convertit en
absolutista  i què si és per-
llonga, aquesta actitud, pot
ser letal per a l’economia
dels nostres conciutadans. 

BAIXAR els impostos a Am-
posta es fa obligat, tenim
una pressió fiscal altíssima.
En compte de tornar els di-
ners als bancs, ja portem
més d’un milió i mig d’eu-
ros,  hauríem d’alleugerar la
càrrega d’impostos que
patim tothom. Ho podem
fer? Sí. Tenim molt recorre-
gut per a poder fer inver-
sions i manteniment, per
cert Adam Tomàs té raó quan
diu que el govern de CiU
van deixar la ciutat en ruï-
nes, i no és per a menys,
però també cal dir que el ro-
manent de tresoreria, l’ano-
menat superàvit perquè ens
entenguem, és en l’actualitat
de prop de quatre milions
d’euros per tant podem fer
inversions i manteniment i a
l’hora disminuir la pressió
fiscal a tothom. 

Els diners de l’Ajuntament són de tots

OPINIÓ 

BÉ, DE FET, NO. Però podria.
M’explico. El corredor cen-
tral arrenca al sud de la pe-
nínsula (amb un ramal
provinent de Portugal i un
d’Andalusia), passa per Ma-
drid i arriba a Saragossa.
Aquí és on radica la clau de
volta d’aquest corredor. El
centralisme mesetari el volia
-i vol- connectar amb França
a través d’Osca mitjançant la
Travessa Central dels Piri-
neus (TCP). Un projecte fa-
raònic i desproporcionat que
consisteix en un llarg túnel a
baixa cota per sota dels Piri-
neus (similar al recent inau-
gurat túnel de Sant Gotard
entre Itàlia i Suïssa) que
hauria d’enllaçar cap a To-
losa de Llenguadoc. El pro-
blema és que els francesos
no en volen ni sentir a parlar
i difícilment aquesta qui-
mera veurà mai la llum. Això
no treu que l’estat espanyol
està decidit a completar la
resta del corredor de totes
totes i, davant això, el corre-
dor central espanyol serà
una realitat que s’haurà de

connectar amb Europa a tra-
vés de les dos connexions
peninsulars de tota la vida:
Euskadi i Catalunya. Irún i
La Jonquera. 

L’OPCIÓ D’EUSKADI passa
pel que s’anomena Corredor
Atlàntic, que continua cap a
Bordeus resseguint la costa
francesa. La connexió de Sa-
ragossa cap a La Jonquera
per Tarragona seria el que
algú ha batejat, mig en
broma, com el Corredor Ma-
dridterrani. 

CENTREM-NOS en l’opció
d’enllaç cap al corredor me-
diterrani. Com s’ha enllaçat
Saragossa amb el mar habi-
tualment? Doncs des de
temps dels fenicis, per la vall
de l’Ebre. Això voldria dir
utilitzar l’actual línia Casp-
Móra la Nova-Reus ade-
quant-la convenientment.
Però, atenció, perquè els
agents econòmics i polítics
de Lleida, amb l’alcalde
Àngel Ros al capdavant, ja fa
temps que s’han posicionat

reclamant la connexió única-
ment per Lleida. I dic única-
ment perquè el que seria
lògic (així ho diuen des de
FERMED, per exemple) és
adequar també el ramal ac-
tual d’ample ibèric de
Lleida-Tarragona i fer servir
les dos línies convencionals
actuals com un únic corre-
dor, on cada línia tindria un
sentit de circulació prefe-
rent. No cal dir que garantir
el futur d’aquesta línia de
mercaderies seria també la
millor manera de garantir el
seu ús per a viatgers, ja que
difícilment mantindrem
oberta la R15 si només ha de
servir pels pocs habitants
que quedem a la Ribera,
Terra Alta i Priorat. 

ARA QUE hi ha unanimitat
al territori en defensa del co-
rredor mediterrani, caldria
que no ens passés desaper-
cebuda l’oportunitat que re-
presenta per la Ribera
d’Ebre formar part de les fu-
tures grans infraestructures
de transport. Davant la

manca d’autovies i el despo-
blament generalitzat de l’in-
terior cal posar el mateix
esforç en reclamar aquesta
connexió que la que es posa
en el traçat mediterrani.
D’altra manera, el nord de
les Terres de l’Ebre correm el
risc de perdre definitiva-
ment el tren. 

FRANCESC 
BARBERO
PRIMER TINENT 
D’ALCALDE DE FLIX 
I PORTAVEU D’ERC A
LA RIBERA D’EBRE

El Corredor Central 
passa per l'Ebre

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL 
PSC D’AMPOSTA

Caldria  que no 
ens passés 
desapercebuda 
l’oportunitat que
representa per la
Ribera d’Ebre 
formar part de les
futures grans 
infraestructures de
transport”

“
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Dos anys i mig després que l’A-
juntament decidís desestimar el
projecte de l’antic complex d’ai-
gües, l’Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquest 21 de juliol treure
a concurs el projecte de les noves
piscines municipals i l’adjudica-
ció de l’obra. De fet, han passat
cinc anys i mig des que Tortosa va
adjudicar el projecte anterior a la
unió temporal d’empreses Qua-
tuor, que va fer fallida just des-
prés d’iniciar les obres a l’estadi,
abans de les eleccions municipals
del 2011. L’aprovació del nou con-
curs públic va comptar amb els
vots a favor de l’equip de govern,
format per CiU i Esquerra; l’abs-
tenció de Movem Tortosa, i el vot
en contra del PSC. El regidor del
PP, Xavier Dalmau, i el de la CUP,
Xavier Rodríguez, no van assistir
al ple extraordinari, convocat a
dos quarts de nou del matí. 
En la primera fase es construirà la
nova piscina, vestidors i serveis
annexos. Tot seguit, s’abordarà
l’espai ocupat per l’actual piscina
coberta, que es destinarà a pistes
de pàdel i més vestidors. L’import
total de la licitació és de 5,2 mi-

lions d’euros i les empreses inte-
ressades poden presentar les
seues ofertes fins al proper 15 de
setembre. Segons Ferran Bel,  la
previsió és que les obres s’iniciïn
a finals de 2016. L’alcalde també
va explicar que les noves instal·la-
cions es construiran en dues
fases, per no afectar el servei de
piscina. Per la seua part, el porta-
veu ’ERC, Josep Felip Monclús, es
va mostrar satisfet amb l’aprova-

ció, ja que respon a una demanda
de la ciutadania.
En canvi, el portaveu del PSC,
Enric Roig, va dir que els socialis-
tes havien votat en contra perquè
el projecte descarta incloure una
piscina descoberta d’oci per a
l’estiu. Segons Roig, el model de
piscines que s’ha aprovat “no és
el que necessita Tortosa”. 
Per la seua part, el portaveu de
Movem Tortosa, Jordi Jordan ha

explicar que s’havien abstingut
pel model energètic del nou pro-
jecte, que climatitzarà l’aigua amb
plaques solars complementades
amb una caldera de gas, en lloc de
fer-ho amb biomassa.  

T
TORTOSA

Tortosa impulsa la nova piscina 
CiU i ERC aproven treure a concurs la redacció del 

projecte executiu i les obres, que s’iniciarien aquest 2016
El PSC vota en contra perquè el nou complex no té

piscina d’estiu, i Movem s’absté pel model energètic

[ ] Una imatge del ple extraordinari del 21 de juliol passat. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Reordenació de
la zona d’aigües
i millora dels 
accessos

L’actuació projectada preveu
redefinir tota la zona d’aigües
de l’estadi municipal, i també
reordenar els accessos a les
instal·lacions esportives.
Amb tot, l’accés principal
continuarà sent des de l’avin-
guda de l’Estadi. El nou edi-
fici tindrà dues plantes, amb
espais interiors que busquen
potenciar la transparència i la
llum natural. A la planta
baixa hi haurà la piscina, ves-
tidors, zona d'spa, cafeteria, i
l’àrea d'administració i aten-
ció al client. El conjunt de la
piscina estarà format per dos
vasos, un de principal de 8
carrers de 21x25 metres, amb
una profunditat de 1,80 m, i
un altre de complementari de
6x12,50 metres i una profun-
ditat màxima de 1,20 metres,
amb zona humida-wellness
en el seu perímetre i circuit
d'aigües, bany de vapor,
sauna, dutxes bitèrmiques...
En un extrem hi haurà una
graderia per a 240 especta-
dors. A més, la zona d'aigües
estarà connectada a l'exterior
a través d'una obertura que
donarà a una zona enjardi-
nada. La planta baixa es com-
pletarà amb quatre pistes de
pàdel amb espai per instal·lar
graderies desmuntables
d'una capacitat de fins a 150
seients. A la primera planta
s'ubicarà una sala fitness-car-
dio i tres sales polivalents per
a activitats dirigides, amb
visió sobre la piscina. 

G. Moreno / S. Alarcón
TORTOSA

URBANISME

OBRES AL CENTRE DE REM
L’AJUNTAMENT va presentar el 12
de juliol l’acabament de les obres de
modificació del camí d’accés al Centre
de Tecnificació de Rem, entre Tortosa i
Amposta. Les obres, que ha executat
l’empresa Regimovi SL, han tingut un
cost de 21.350 euros. Els treballs han
consistit a modificar el traçat anterior,
que dividia les instal·lacions del Club de

Rem, i fer-ne un de nou longitudinal
que recorre el perímetre exterior de la
finca. Es tracta d’un tram de 124 metres
amb una superfície pavimentada de 933
metres quadrats, i també inclou una
nova zona d’estacionament.  Així doncs,
amb la modificació del traçat del camí
s’han pogut unificar les parcel·les amb
les instal·lacions esportives. I. LÓPEZ.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORTOSA 

Més de 200.000 persones van
reviure l’esplendor del segle
XVI en la XXI Festa del Renai-
xement de Tortosa. Amb un
centenar d'activitats diàries i
més de setanta espectacles en
quatre dies, el Renaixement ha
augmentat la visita de turistes
de caràcter internacional, fet
que també s'ha consolidat en la
programació, amb una seixan-
tena de companyies vingudes
de set països diferents. L’al-

calde de Tortosa, Ferran Bel, va
afirmar que enguany s'han in-
corporat més espais dedicats a
la festa, que han fet que Remo-
lins, el Rastre i el centre històric
quedessin “banyats” pel Renai-
xement. A més, Bel va explicar
que l'ocupació als espectacles
de pagament ha millorat res-
pecte a anteriors edicions i que
el dissabte "pràcticament tots
els espectacles de pagament es-
taven esgotats". De mitjana, l'o-
cupació s'ha situat sobre el 80%
d'espectadors. 
Per la seva part, el regidor de
Festes, Domingo Tomàs, va as-

segurar que la Festa del Renai-
xement ja s'ha consolidat com
un esdeveniment de referència.
Segons Tomàs, això és un fet
que s'ha percebut amb un aug-
ment de visitants de fora de les
Terres de l'Ebre. Així, va dir que
hi ha hagut un impacte, també,
de visitants francesos i russos. 
També s'ha fet un bon balanç
del funcionament del llagut Lo
Sirgador, que ha tornat a nave-
gar per la festa. El Renaixement
va tancar l’edició d’enguany
aquest 24 de juliol, després de
la Gran Desfilada i la cerimònia
de Tancament de Portes. 

El portaveu del grup munici-
pal de Movem Tortosa, Jordi
Jordan, ha fet aquest 26 de ju-
liol una valoració crítica de la
XXI Festa del Renaixement.
Jordan ha denunciat que la
Festa del Renaixement cada
any compta amb menys parti-
cipació, sobretot de la ciutada-
nia de Tortosa, i que cal
donar-li un nou impuls. Jordan
també ha fet palès el fet que en
aquesta edició hi ha hagut una
baixa participació dels restau-
rants en les jornades gastronò-
miques ‘Mengeu de Festa’,
que organitza l’associació Pla-
tigot. D’altra banda, Movem
Tortosa ha instat l’equip de go-
vern a introduir millores a la
Festa del Renaixement de cara

a les properes edicions, com
ara disposar de nous espais,
centrar cada edició en un per-
sonatge del segle XVI, recupe-
rar elements patrimonials del
Renaixement, o incorporar no-
vetats a la desfilada. També
consideren que cal recuperar
el rigor històric, ja que, segons
Jordan, cada cop s’està perdent
més a les tavernes. 
Així, des de Movem Tortosa
han volgut reiterar els punts
d’una moció que ja es van tras-
lladar en el seu moment al go-
vern municipal, i que no va
acabar prosperant, per tal de
donar un nou enfoc a la Festa
del Renaixement. 

Irene López
TORTOSA

Movem demana canvis
per rellançar la Festa

Un moment de ‘La taverna d’Enrico’, amb els Quicos. // FOTO: I. LÓPEZ

El Renaixement augmenta fins al 80%
l’ocupació als espectacles de pagament 

TURISME

Cinta Bonet
TORTOSA

La roda de premsa de Movem Tortosa. // FOTO: I. LÓPEZ.

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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B
BAIX EBRE

LES CAMPANES TORNARAN A SONAR
EL VEÏNAT de Xerta ha decidit que les
campanes de l’església tornin a tocar a
les nits, i que ho facin a les hores i als
quarts. Aquesta ha estat l’opció guanya-
dora de la consulta popular sobre el toc
nocturn de les campanes que s’ha realit-
zat a la població. La participació ha estat
del 31,9%. En concret, han estat 335 els
veïns i veïnes majors de 16 anys que han
votat, d’un cens total de 1.050 persones.

L’alcalde de Xerta, Roger Aviño, ha de-
tallat que han estat 85 persones les que
han votat pel ‘No’ al toc nocturn de les
campanes, 249 pel ‘Sí’, i d’aquestes 45
perquè toquessin només a les hores, i
204 perquè ho facin a les hores i els
quarts. Només un vot ha resultat nul.
Aviñó ha reconegut que caldrà fer peda-
gogia entre el sector turístic perquè ac-
cepten el toc de campanes. C.B.

El president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, el republicà Da-
niel Andreu, i l'alcalde de
Deltebre, el convergent Lluís
Soler, han signat aquest 19 de ju-
liol un conveni de col·laboració
per a l'ús del centre d'inspiració
turística EbreTerra. Amb aquesta
signatura, que va fer-se sense
convocar la premsa, les dues ins-
titucions han segellat la pau, des-
prés d'una polèmica política que
havia durat mesos. 
Al març, el govern del Consell
Comarcal va anunciar que havia
de deixar EbreTerra sota mínims
i buscar un nou rumb, i va acusar
l'anterior president del Baix Ebre,
el mateix Soler, d'haver fet un
projecte sobredimensionat, que
va acabar costant 1,5 milions
d'euros, el doble del previst. Per
la seua banda, Soler va negar cap
sobrecost a EbreTerra, i va carre-
gar contra la "inoperància" de
l'actual govern comarcal. L'am-
bient es va anar caldejant i des
d'ERC es va acusar Soler d'haver
fet una obra "faraònica" i de

"promoció personal". Finalment,
al maig, Andreu va optar per una
posició més conciliadora i va pro-
posar un acord de col·laboració a
l'Ajuntament de Deltebre. 
D'acord amb el conveni, el Con-
sell Comarcal garanteix a l'Ajun-
tament la prioritat en l'ús de la
sala d'exposicions d'EbreTerra i
la plaça dels Sequers per dur a
terme activitats culturals i lúdi-
ques o de festes majors. A més, el
consistori tindrà una de bonifica-
ció del 50% en les tarifes d´ús. 

Dani Andreu i Lluís Soler signen la
pau per la gestió d’EbreTerra

Tanquen una polèmica que ha durat mesos, des que el
govern del Baix Ebre va denunciar el sobrecost del projecte

L’Ajuntament de Deltebre es garanteix, per conveni, la
prioritat d’ús de la sala d’exposicions i la plaça dels Sequers

Nou projecte
per accelerar
l’EbreBiosfera

Cinta Bonet
TORTOSA

Tècnics del Consorci de Po-
lítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre, el CO-
PATE, estan treballant en la
redacció d’un Projecte d’Es-
pecialització de Competiti-
vitat Territorial (PECT) per
afavorir el desenvolupa-
ment i creixement del terri-
tori. El projecte aglutina
diferents treballs que estan
realitzant la URV i també
l’àrea de Reserva de la Bios-
fera del COPATE, amb la
col·laboració de la Diputa-
ció de Tarragona, els con-
sells comarcals de les Terres
de l’Ebre i els ajuntaments
de Tortosa i Amposta. El
projecte inclou actuacions
per valor de quatre milions
d’euros, el 50% dels quals es
preveu finançar a través del
fons europeus Feder, un
25% per part de la Diputació
i la resta per part dels ens
locals implicats. El presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Dani Andreu,
ha afirmat que el PECT per-
metrà valoritzar els actius
turístics i agroalimentaris
del territori. El vicepresi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Enric Roig, ha
dit que el projecte, que ha
de presentar-se abans del 5
de setembre, pot ajudar a
reduir els terminis d’algu-
nes actuacions previstes per
al desenvolupament de la
Reserva de la Biosfera.  

POLÍTICA

Gustau Moreno
DELTEBRE

Es crea una comissió mixta

El conveni estableix que l'A-
juntament deltebrenc també
cooperarà en el funciona-
ment de l'oficina de turisme
ubicada a EbreTerra, per a la
qual cosa aportarà mitjans
materials, humans i/o econò-
mics. A més, per garantir una
bona coordinació, el conveni

també estipula la creació
d'una comissió mixta amb
membres de les dues admi-
nistracions: Dani Andreu,
José Emilio Bertomeu i Josep
Antoni Navarro (Consell Co-
marcal), i Kilian Franch,
Anna Giménez i Robert Ber-
tomeu (Ajuntament).  

Andreu i Soler, en la imatge de la signatura del conveni. / Foto: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
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BAIX EBRE 

La urbanització de Riumar ja
compta amb un Espai d’Atenció
Ciutadana (EAC) i Punt d’Infor-
mació Turística. Des d’aquest
mes de juliol, l’Ajuntament de
Deltebre ha posat en funciona-
ment aquest nou equipament,
amb l’objectiu d’oferir un mi-
llor serveis als veïns i veïnes de
Riumar, així com als turistes
que visiten la població. 
En concret, els veïns de Riumar
podran realitzar-hi diversos trà-

mits administratius, que fins
ara només es gestionaven des
de l’Ajuntament de Deltebre. A
més, els turistes trobaran en
aquest Punt d’Informació tota
la documentació i orientació de
la seva estada a Deltebre. La ti-
nent d’alcalde de Deltebre,
Anna Jiménez, ha explicat que
amb la posada en marxa d’a-
questa instal·lació es dóna un
impuls al nucli de Riumar. 
L’equipament també està for-
mat per dos punts operatius
d’atenció municipal, una sala
de reunions i dos despatxos. A
més, l’edifici també serà la seu

del Consell de Riumar. En un
futur, l’Ajuntament de Deltebre
també vol equipar aquest espai
amb altres tipus de serveis, com
ara  un caixer automàtic o para-
farmàcia. La primera fase de re-
habilitació de l’espai ha tingut
un cost de 40.000 euros. L’horari
d’atenció ciutadana és de di-
lluns a diumenge de 10.30 a 14
hores, i de 17 a 19.30 hores. 

L'Ajuntament de Deltebre i la
Generalitat han signat un con-
veni de col·laboració per tirar
endavant un pla especial que
permeti l'ampliació del Port de
Deltebre, que el municipi con-
sidera que ha quedat petit,
amb uns 120 amarratges. El
pla, que podria estar llest en un
any, tindrà en compte la de-
manda per fixar el nombre d'a-
marratges. Segons l'alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, podria
quantificar-se en 350 amarrat-
ges nous, encara que tot de-
pendrà també de l'adequació
dels terrenys, que exigeixen
una preservació des del punt
de vista ambiental. Amb l'am-
pliació, Deltebre considera que
podria donar l'impuls turístic

definitiu. En concret, Soler as-
senyala que és una manera de
caminar cap al futur econòmic
en una zona amb una “potèn-
cia inimaginable”.
El secretari d'Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, ha expli-
cat que ja hi ha una demanda
d’un centenar d’amarratges,
però ha insistit a fer el procés
d'ampliació de manera consen-
suada. Així, Font ha recordat
que el port de Deltebre, situat a
Riumar, està en un “àmbit de
preservació ambiental, de canvi
climàtic, d'entorn paisatgístic
privilegiat” i que per això no es
pot fer “qualsevol cosa”. 
D’altra banda, el ple de Delte-
bre ha aprovat aquest 26 de ju-
liol adjudicar a l’empresa Top
Obras y Contratos les obres de
la segona fase de Riumar. Les
obres acabaran el 2017, amb un
cost d’1,1 milions d’euros. 

Cinta Bonet
DELTEBRE

Deltebre impulsa 
l’ampliació del port

La inauguració de l’equipament. // FOTO: AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

Riumar ja té un punt d’informació 
turística i un espai d’atenció ciutadana

TURISME

Sílvia Alarcón
DELTEBRE

Una vista de l’actual port esportiu. // FOTO: E. ZARAGOZA.

INFRAESTUCTURES

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El grup municipal de PxC va acon-
seguir aquest 25 de juliol l’aprova-
ció d’una moció per demanar tota
la informació sobre la societat ur-
banística GURSAM, “per les irre-
gularitats i la falta de transpa-
rència, i els immensos dubtes” que
va deixar als ciutadans d’Amposta,
i “fer públics els resultats”. El regi-
dor de PxC, German Ciscar, molt
crític amb el govern anterior de
CiU, ha elevat a un milió d'euros
el deute de la GURSAM, dissolta
des del novembre de 2013 arran la
caiguda del mercat immobiliari i
per evitar que el consistori hagués
de fer front a possibles pèrdues. 
La portaveu de CiU, Isabel Ferré,
va deixar clar que la posició del
seu grup amb la GURSAM és de
“màxima transparència”, i va de-
manar que es faci pública tota l’ac-
tivitat de la societat municipal. A
banda, Ferré també considera
massa elevat el pagament de
12.000 euros a un arquitecte per
treballar dos dies a la setmana. En
canvi, Ciscar  ha defensat la con-
tractació d’un arquitecte, dos dies

a la setmana durant sis mesos, per
12.000 euros.
A banda, el ple ordinari de juliol a
l’Ajuntament d’Amposta també
va aprovar dues mocions del PSC
que instaven a tramitar la millora
del cementiri municipal i noves
parades de bus urbà.  

A
AMPOSTA

SEGONA ASSEMBLEA CIUTADANA
L’ALCALDE d'Amposta, Adam Tomàs,
va donar compte de la situació municipal
en la segona assemblea informativa, l’1
de juliol, a la qual van assistir 300 perso-
nes. Tomàs va donar a conèixer les mesu-
res del govern d’Esquerra d’Amposta per
reduir l’atur i la millora de la situació eco-
nòmica de la ciutat, per la modernització
dels serveis, per la millora del manteni-
ment o l’aposta per fer d’Amposta un mu-

nicipi més nét. De fet, l’atur i la neteja de
la ciutat són els principals problemes
d’Amposta, segons una enquesta realit-
zada després de la primera assemblea, al
gener. Un bon nombre de veïns es van
queixar que són molts els propietaris de
gossos que encara no recullen els excre-
ments dels seus animals de companyia i
van demanar sancions més elevades.
Tomàs va dir que ja hi treballen. C.B.

Amposta haurà d’aclarir el deute 
deixat per la societat urbanística 

A instàncies del regidor Germà Ciscar, que ha calculat
que el forat de la GURSAM podria ser d’un milió d’euros

PxC dóna suport al govern d’Esquerra en la contractació
d’un arquitecte per 12.000 euros, dos dies a la setmana

PxC explota la
complicitat
amb Esquerra

G.M.
AMPOSTA

El ple d’Amposta també va
aprovar la creació de la Co-
missió de Seguiment i Con-
trol del Servei Contracte de
Gestió del Servei Municipal
d'Abastament d'Aigua, una
comissió prevista a les clàu-
sules del contracte d'adjudi-
cació del servei a Sorea però
que no s'havia creat abans.
Va ser a instàncies del regi-
dor German Ciscar, que
havia presentat una moció a
l’anterior ple del mes de
maig. De fet, el punt va ser
aprovat amb el vot a favor
del regidor de PxC  i del go-
vern d'Esquerra d'Amposta,
i amb l'abstenció de la resta
de regidors. Integrada per
quatre membres de l'Ajun-
tament i tres de l'empresa
concessionària, Ciscar i els
socialistes van demanar que
també hi hagués represen-
tants de l'oposició.
A banda, el ple també va
aprovar una moció de Cis-
car per crear una nova fi-
gura impositiva que gravi la
xarxa fixa que necessita es-
tendre l'operadora de tele-
fonia per prestar el seu
servei. A més, també una
moció de la regidora no ads-
crita Rosita Pertegaz, per-
què l'Ajuntament obri un
debat per evitar el bany al
canal de reg, i una de CiU
per evitar les molèsties oca-
sionades amb els tracta-
ments amb herbicides.  

POLÍTICA

C.B. / G.M.
AMPOSTA

Nou crèdit per a inversions

L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va destacar l’aprova-
ció d’una modificació de crè-
dit de 600.000 euros que
permetrà a l’Ajuntament rea-
litzar actuacions com la repa-
ració de la coberta del
pavelló d’esports o adquirir
vehicles per la policia local i

la brigada. Tomàs també va
valorar molt positivament
l’atorgament de la Medalla
d’Honor  a la Lira Ampostina
amb motiu del seu centenari.
La Medalla d'Honor de la
Ciutat és una de les màximes
distincions d'Amposta. L'úl-
tima es va entregar el 1982. 

Un moment del ple d’Amposta del 25 de juliol. / Foto: EMILIO ZARAGOZA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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AMPOSTA 
FESTA MAJOR

L’Ajuntament d’Amposta ha
apostat per crear una associa-
ció amb el sector dels locals
d’oci nocturn, per tal d’agru-
par-los a tots, organitzar festes
i liderar aquest sector a la ciu-
tat. L’Associació d’Oci Nocturn
d’Amposta (AONA) comptarà
amb un total de quatre llicèn-
cies per a locals d’oci nocturn,
com és el cas de discoteques,
pubs, sales musicals o restau-
rants amb sales de festa. Ara
bé, el regidor de Festes d’Am-
posta, Ramon Bel, ha explicat
que no es descarta que es pu-
guin eixamplar fins a set els
permisos sol·licitats. 
A més, el 14 d’agost es crearà

un nou espai, la Zona Jove, on
es realitzaran activitats per als
joves durant la nit, com és el
cas del concert 80P, amb ver-
sions dels anys 80 i 90, revivals
o ‘remembers’, entre d’altres. 
D’altra banda, durant les festes
majors s’establiran uns dies de
pagament dintre de la Zona
Jove per tal d’organitzar unes
festes amb aportació solidària
que es destinaran a la Funda-
ció Noèlia i APASA.
La finalitat d’aquesta nova as-
sociació és poder coordinar els
locals d’oci nocturn amb l’A-
juntament, per tal de progra-
mar festes amb ells. Algunes
de les possibles dates que
s’han apuntat per nous certà-
mens són per la Diada de l’11
de Setembre, durant el Nadal o
per Cap d’Any.  

Irene López
AMPOSTA

Les empreses d’oci
nocturn s’agrupen
en una entitat 

t Doctor Prats, en una imatge promocional. // FOTO: ARXIU.

Doctor Prats, plat fort de festes a Amposta

Amposta prepara amb ganes la
programació de les seves Festes
Majors, que enguany se cele-
braran del 12 al 21 d’agost. En
total, seran 10 dies de festes que
comptaran amb actes populars
i amb una oferta àmplia de pro-
postes musicals en català. Així,
pujaran als escenaris Doctor
Prats (21 d’agost) com a cap de
cartell, però també els Xeic!,
Joan Rovira o el grup Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferre-
ries. “Continuem amb el model
de festes de 10 dies, un model

que segurament que ens re-
plantejarem", va assenyalar l'al-
calde, Adam Tomàs. "Apostem
per unes festes molt participati-
ves, amb ball i concerts gratuïts,
i enguany incorporem la ves-
sant solidària, perquè hi haurà
diferents activitats en què allò
recaptat anirà a parar a entitats
socials com Creu Roja o la Fun-
dació Noelia”, va dir. "També li
volem donar rellevància a la
plaça de l'Ajuntament, mante-
nint el pregó de festes el dis-
sabte 13, i incorporant concerts
de tarda", va afegir-hi.
D'altra banda, l'alcalde també
va avançar que el ball tornarà al
pavelló de fires. “La voluntat és

donar-li un aire diferent i fer un
espai atractiu", va dir. Amb tot,
tal i com va explicar el regidor
de Mitjans de Comunicació i
Festes, Ramon Bel, no totes les
nits de ball es faran en aquest
espai. “El dia 13, després de les
havaneres, el ball el farem a
l'embarcador, perquè la gent ja
estarà allà”, va assenyalar Bel. “I
el dia 14 per la nit, serà al carrer
del Pont, amb el Pont Penjant de
fons, com un acte per comme-
morar l'any del centenari”, va
concloure. Bel també va avançar
que el dia 15 es tornarà a repetir
l'acte d'agermanament amb el
municipi veí de l'Aldea, dalt del
mateix Pont Penjant.  

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

TURISME

t La presentació de la nova entitat. // FOTO: AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
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AMPOSTA 

L’Ajuntament d’Amposta treballa per
implementar el nou pla social d’ajut a
persones en situació o risc d’exclusió
social del municipi. Un pla que con-
templa la creació de 30 llocs de treball
per aquest 2016, i en què es destinaran
120.000 euros. En concret, es convoca-
ran sis llocs de peó de neteja viària,
quatre de peó de neteja d’equipa-
ments municipals, 10 d’obra pública,
vuit de serralleria i pintura i dos d’en-
carregats d’obra. Per presentar-se a
aquestes ofertes de treball, s’han de
tenir més de 16 anys, estar en situació
legal d’atur i inscrit al SOC i no patir
cap malaltia que impedeixi el desen-
volupament de les funcions, entre
d’altres. A més, només podran partici-
par-hi un membre per cada unitat fa-
miliar. Segons l’Ajuntament
d’Amposta, els contractes seran de
37,5 hores setmanals i tindran un sou
brut de 850 euros. 
"Volem allunyar-nos de les ajudes so-
cials que només representen una sub-
venció econòmica; enlloc d'això,
crearem llocs de treball perquè aques-
tes persones en situació o risc d'exclu-
sió es guanyin un sou dignament", va
explicar l'alcalde d'Amposta, Adam

Tomàs "En total, seran 90 mesos de
feina, que es distribuiran en contractes
d'entre un i cinc mesos, en funció de
les necessitats de cada persona, per-
què molts usuaris de Serveis Socials,
treballant un parell de mesos, ja poden
solucionar la seva situació”, va dir.
Aquest mes de juliol s’han publicat les
bases del procés de selecció d'aquests
trenta llocs de treball, “que serviran
també per intensificar la neteja de la
ciutat i cobrir vacances de la brigada
municipal". Per a presentar-se a algun
dels llocs de treball, s'han de complir
uns requisits generals com tenir més
de 16 anys, estar en situació legal d'a-
tur i inscrit al SOC, no patir cap malal-
tia que impedeixi el desenvolupament
de les funcions, no estar inhabilitat per
sentència ferma per a les funcions pú-
bliques i tenir els requisits per al lloc
de treball que s'opta. També s'ha d'ha-
ver estat empadronat per un període
mínim de dos anys, no haver participat
en cap pla d'ocupació públic durant
els darrers sis mesos, i estar inscrits a
la Borsa de Treball municipal amb una
antiguitat mínima de manera ininte-
rrompuda de sis mesos. 
El procés de selecció es farà per sis-
tema de concurs que consistirà, d'una
banda, en la valoració dels mèrits al·le-
gats pel que fa al perfil professional i
els criteris socials, i d’altra banda, en

una entrevista. Hi haurà diferents cri-
teris de baremació que inclouen as-
pectes com les càrregues familiars, la
durada a l'atur o si es percep algun
subsidi o prestació. De fet, les àrees de
Serveis Socials i Polítiques Actives
d'Ocupació emetran, cadascuna de les
regidories, un informe per a cada can-
didat.

En la mateixa línia, aquests plans com-
plementen tots els contractes que des
de l'Ajuntament s'han anat fent al
llarg de l'any: nou plans d'ocupació
del SOC per a persones majors de 45
anys, cinc per a persones que cobren
l'ajuda PIRMI, 20 per a Fem Ocupació
per Joves i 90 Joves per l'Ocupació, a
més dels de col·laboració social. 

S.A. / G.M.
TORTOSA

Per participar en el pla cal ser major de 16 anys i estar empadronat.  // FOTO: ARXIU COP D’ULL.

Ocupació per a persones en risc
L’Ajuntament destinarà 120.000 euros per contractar

d’un a cinc mesos persones derivades per Serveis Socials
Els nous llocs de treball també serviran per intensificar

la neteja de la ciutat i per cobrir vacances de la brigada

Amposta preveu mesures de millora energètica en edificis de titularitat 

municipal, com el mateix mercat . // FOTO: ARXIU COP D’ULL.

Amposta treballa en la redacció del seu 
Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible

L'Ajuntament d'Amposta està
treballant en l'elaboració d'un
Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible (PAES), que serà
l'eina que guiarà el municipi
per arribar al 2020 amb un
20% menys de les emissions
de gasos d'efecte hivernacle
(GEH) respecte el 2005. El
PAES és un dels elements fo-
namentals per aconseguir els
objectius que marca el Pacte
d'Alcaldes, iniciativa de la Co-
missió Europea que impulsa
la lluita contra el canvi climà-
tic a nivell local i que, l'Ajun-
tament d'Amposta va
adherir-s'hi de manera volun-
tària el dia 30 de març de 2015.

El procés, que es realitzarà en
diferents fases, es va iniciar el
passat 10 de maig a Amposta,
on es van reunir els represen-
tants del municipi, juntament
amb els representants de la
Diputació de Tarragona i l'e-
quip que donarà assistència
tècnica a l’Ajuntament.
La primera fase consistirà en
l'elaboració d'un inventari
municipal de consums ener-
gètics i d'emissions de GEH,
associades als principals sec-
tors d'activitat i en la realitza-
ció d'avaluacions
energètiques a diversos equi-
paments municipals. Aquesta
fase serveix per analitzar la
situació actual del municipi i
també per definir l'estratègia
d'actuació per reduir les
emissions de GEH. De fet,

amb els resultats d'aquesta
primera fase, es definiran ac-
cions tant en l'àmbit munici-
pal com del propi
Ajuntament per actuar en
camps tant diversos com ara
el foment de la mobilitat sos-
tenible i l'ús del transport
públic, l'estalvi energètic en
l'enllumenat públic i l'aplica-
ció de mesures de millora
energètica als edificis de titu-
laritat municipal, entre altres
mesures. 
Un aspecte important en el
procés de definició de les ac-
cions del PAES serà la parti-
cipació dels diferents actors
locals. Per això, s'incorporarà
un procés de participació i
comunicació, tant a nivell del
propi Ajuntament com de la
ciutadania en general. 

G.M.
AMPOSTA

Serà l’eina que guiarà la capital del Montsià per 
arribar al 2020 amb un 20% menys d’emissions de gasos 

L’Ajuntament haurà de fomentar la mobilitat sostenible
i l’ús del transport públic, a més de l’estalvi energètic
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MONTSIÀ

PROTEGEIXEN EL SERRALLO
EL PARC NATURAL del Delta de
l’Ebre i l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja han iniciat les actuacions per
protegir els espais naturals de la platja
del Serrallo, un lloc sensible a l’impacte
ocasionat per l’ús públic. Aquesta platja
presenta un hàbitat format per una àm-
plia vegetació i és un lloc de nidificació
de diferents colònies d’aus com la garsa

de mar o el corriol camanegre. El fet que
els accessos siguin transitats per vehi-
cles i humans fa que causin molèsties a
la fauna o que se’n derivi l’extinció de la
vegetació. Així, s’ha decidit delimitar el
perímetre de la vegetació i les dunes de
l’accés principal del Parc. També s’ha ins-
tal·lat un plafó informatiu per incentivar
la recollida de la brossa. C.B.

L'Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita ha elaborat el projecte
bàsic de creació d’una Base Nàu-
tica per a l’ordenació, promoció i
gestió sostenible de les activitats
turístiques a la barra del Trabu-
cador. El projecte ha de permetre
fomentar aquest espai privilegiat
i emblemàtic del Delta de l’Ebre
com a destinació turística, orde-
nar els usos que s’hi desenvolu-
pen i regular el trànsit. 
Per tirar endavant el projecte s’ha
sol·licitat una concessió adminis-
trativa per a l’ocupació de l’espai
actual de la plataforma de fusta i
pèrgola ja existents, a l’inici de la
platja. A més s’ha sol·licitat al de-
partament d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat una
subvenció per finançar en part
l’execució del projecte. La pro-
posta de la Base Nàutica preveu
reaprofitar la pèrgola i plata-
forma de fusta existents per ubi-
car-hi un centre de gestió i un
punt d'informació turística.
També s’hi ubicarien locals co-
mercials, vestidors, una aula po-

livalent i un bar cafeteria amb te-
rrassa. A més inclou un local per
al lloguer de bicicletes, un per al
lloguer de canoes, serveis WC,
canviadors, i a l’exterior, espai de
pícnic, espai per a autocarava-
nes, aparcaments i dutxes. 

Nova Base Nàutica a la Ràpita
per ordenar el Trabucador 
El projecte ha de permetre fomentar aquest

espai privilegiat i emblemàtic del Delta 
S’ubicarà un centre de gestió, un punt     

d’informació turística, locals comercials i un bar

Es reprenen
les obres de
l’auditori de
la Ràpita

C.B.
LA RÀPITA

Sant Carles de la Ràpita ha
reprès les obres de la cons-
trucció de l’auditori munici-
pal que estaven aturades
des del 2013. L’empresa ad-
judicatària del projecte, Edi-
fisa Enter, es prepara per
enllestir aquesta obra em-
blemàtica per a la població
que compta d’un pressupost
d’1,6 milions d’euros. Des de
l’Ajuntament de La Ràpita
es vol disposar d’un equipa-
ment versàtil que pugui
programar activitats al llarg
de tot l’any. Per aquest
motiu s’instal·laran unes
graderies retràctils que per-
metran habilitar una sala
diàfana per a aquells actes
que així ho requereixin. El
projecte d’execució de l’obra
també fa esment a la coberta
de l’edifici, que el dotarà de
la seva imatge definitiva, així
com el vestíbul d’accés, l’à-
rea de l’administració, la
sala principal o l’escenari,
on encara s’han d’acabar
d’instal·lar els acabats acús-
tics, l’enllumenat o els pavi-
ments especials. A més, es
preveu l’habilitació d’una
àrea d’aparcament de zona
verda amb un centenar de
places per als futurs usuaris
de l’auditori. Amb l’adjudi-
cació de les obres de l’audi-
tori, el govern municipal
duu a terme un dels com-
promisos del mandat. 

INFRAESTRUCTURES

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Més de 360.000 visitants anuals

Un estudi de la Universitat Ro-
vira i Virgili ha identificat el
Trabucador com el recurs tu-
rístic més visitat del delta de
l’Ebre, amb més de 360.000 vi-
sitants anuals. Per la seva mor-
fologia esdevé una de les
millor localitzacions d’Europa
per a l’aprenentatge i la pràc-

tica del kitesurf. Per regular els
usos al conjunt de la barra es
preveu delimitar un espai de
platja específicament naturista
i un altre on es permeti tenir-
hi gossos, a banda d’ espais per
a la pràctica del kitesurf i altres
esports nàutics. També es re-
gularà l’accés de vehicles.

La barra del Trabucador. / Foto: AJUNTAMENT DE LA RÀPITA.

EQUIPAMENTS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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MONTSIÀ    
FREGINALS

L’atestat policial dels Mossos
d’Esquadra apunta que el con-
ductor de l’autocar de Freginals
que es va accidentar el passat 20
de març es va adormir al volant.
Segons l’atestat, la “son i el can-
sament” serien la causa directa
del sinistre. Els Mossos han de-
tectat reduccions de velocitat in-
justificables, que en el minut
anterior a l’accident va passar de
100 a 75 quilòmetres per hora,
per tornar després als 100. A
més, el tacògraf de l’autocar
mostra que va haver fins a 77
desacceleracions en el tram com-
près entre el peatge de Sagunt i
el lloc de l’accident.
A banda, l’atestat cita un testi-
moni que va veure com el con-
ductor “abaixava el cap i
s’adormia”·. Un altre va relatar
que l’autocar es movia de “ma-
nera suau’” de dreta a esquerra
al carril de circulació i que més

d’un cop va sentir el soroll de les
rodes sobre la línia rugosa.
El conductor de l’empresa Ale-
jandro Tours es recupera encara
de les ferides que va patir en l’ac-
cident i no es troba en condicions
de declarar al jutjat. Inspecció de
Treball investigarà les condicions
laborals del conductor i si s’ha-
vien respectat les hores de des-
cans. 

Els fets 
Tretze persones van morir i 34
van resultar ferides en l’accident
d’un autocar a l’autopista AP-7 al
seu pas per Freginals. El sinistre
es va produir pels volts de les sis
del matí, quan el conductor de
l’autocar va perdre el control del
vehicle, va travessar la mitjana de
l’autopista i va acabar amb un tu-
risme que circulava en sentit
contrari. L’autocar formava part
d’un comboi de cinc vehicles que
tornaven cap a Barcelona des-
prés de veure les Falles a Valèn-
cia, amb motiu d’una excursió
organitzada per l’associació
Erasmus Student Network. A
l'autocar, de l'empresa Autocares
Alejandro, de Mollet del Vallès, hi

viatjaven el conductor i 60 perso-
nes, joves de diverses nacionali-
tats. Les víctimes van ser
traslladades al tanatori munici-
pal de Tortosa, al poble de Jesús,
mentre que els ferits van ser eva-
cuats al Verge de la Cinta i als
hospitals d’Amposta, Vinaròs,
Reus i Tarragona. El president de
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, va decretar dos dies de dol
oficial i es va desplaçar a Tortosa.
El conseller d’Interior, Jordi Jané,
va ser la primera autoritat del
país en arribar al centre de co-
mandament que es va habilitar a
l’hotel Corona de Tortosa. En
dues compareixences, Jané va
explicar que el conductor havia
donat negatiu en la prova d’alco-
holèmia i de consum de drogues.
L'accident es va produir al punt
quilomètric 333 de l'autopista.
En saber-se l’accident, el Sistema
d'Emergències Mèdiques va
desplaçar set ambulàncies medi-
calitzades i cinc ambulàncies bà-
siques. També s'hi van desplaçar
serveis preventius i caps territo-
rials de la zona. A més, també hi
havia almenys 17 dotacions dels
Bombers i altres serveis d'emer-
gències al lloc dels fets. 

7 víctimes italianes
Set de les víctimes mortals de
l’accident d’autocar a Freginals
eren noies italianes d’entre 19 i
25 anys. De fet, l’endemà de l’ac-
cident, el primer ministre italià,
Matteo Renzi, es va desplaçar a
Tortosa. Acompanyat del presi-
dent Puigdemont, Renzi va visi-
tar els familiars de les víctimes al
Parador de Tortosa  i posterior-
ment es va desplaçar a diversos
hospitals on estaven ingressats
els ferits per interessar-se per la
seva evolució, com l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta. 

Solidaritat  ebrenca
El Banc de Sang i Teixits de
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta  va rebre un total de 39
donacions de sang pels ferits el
mateix dia de l’accident de l’au-
tocar a l’AP-7 a Freginals. Tot i
que en un primer moment
l’hospital ja tenia prou reserves,
el Banc de Sang i Teixits va obrir
les seves portes davant l’allau
de donants que, o bé per telèfon
o visitant l’hospital, es van oferir
a donar sang. Una situació que
es va repetir al llarg de la set-
mana posterior. 

S.A. / C.B.
FREGINALS

t Estat de l’autocar accidentat a Freginals. // FOTO: ACN.

El conductor de l’autocar es va adormir

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Els Mossos
d’Esquadra han

detectat 
reduccions de
velocitat

injustificables
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

APROVADA LA RETIRADA DEL MONÒLIT
EL PLE de la Diputació de Tarragona
va aprovar l’1 de juliol, per unanimitat
dels grups presents al ple, una moció de
CDC, PSC, ERC i C's de rebuig a la dicta-
dura franquista i la revocació dels títols
honoraris al general Franco o a d'altres
persones vinculades al seu règim. La
mateixa moció demanava també la reti-
rada del monòlit d'exaltació del règim
franquista del Coll del Moro, a Gandesa,

així com dels elements associats al seu
entorn. De fet, el mateix ple també va
aprovar l'atermenament de l'espai, pro-
pietat de l'ens provincial, per delimitar i
georeferenciar la finca. Aquest és el pas
previ per cedir l'espai a l'Ajuntament de
Gandesa i procedir a executar l'ende-
rroc. L’Ajuntament i la Diputació digni-
ficaran el jaciment arqueològic de la
necròpolis del Coll del Moro. G.M.

El conseller d’Empresa i Conei-
xement, Jordi Baiget, va lliurar
aquest 26 de juliol els Premis
d’Enoturisme de Catalunya, en
un acte a la Catedral del Vi de
Pinell de Brai. L’objectiu d’a-
quests guardons és reconèixer
les millors iniciatives enoturísti-
ques amb què compta el país.
En la categoria d’allotjaments, el
premi ha estat per Cava & Hotel
Mastinell, amb seu a Vilafranca
del Penedès. Del mateix muni-
cipi és el restaurant El Cigró
d’Or, premiat en la categoria de
restaurants, i l’Acadèmia Tasta-
vins Penedès, guardonat en la
categoria Art i cultura. Pel que fa
als cellers, el premi ha recaigut
en el celler Heretat Oller del
Mas, amb seu a Manresa. L’únic
guardó ebrenc ha estat per l’em-
presa ViOrigen, amb seu a Gan-
desa, en la categoria d’agències
de viatges especialitzades. Fi-
nalment, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona va rebre el
premi en la categoria d’entitats

públiques o públicoprivades,
mentre que el celler Lagravera,
amb seu a Alfarràs, es va endur
el guardó per pràctiques soste-
nibles i/o responsables d’enotu-
risme. 
Baiget va afirmar que aquests
premis posen de manifest que
l’enoturisme va més enllà de la
visita de cellers o del tast de
vins, ja que també hi conflueix

la gastronomia, la cultura, el
senderisme o el turisme rural.
Amb tot, Baiget va insistir en la
importància de sumar esforços
per donar a conèixer les poten-
cialitats d’aquest ric patrimoni.
Baiget també va voler recordar
que l’Agència Catalana de Tu-
risme ha declarat el 2016 Any de
la Gastronomia i l’Enoturisme.
La garnatxa blanca de la Terra

Alta va ser la protagonista de la
copa de benvinguda. També hi
va ser present en el sopar que es
va oferir a la mateixa Catedral
del Vi.  

TURISME

El món de l’enoturisme
llueix a la Catedral del Vi
L’empresa ViOrigen de Gandesa rep l’únic

guardó ebrenc dels Premis d’Enoturisme 
La garnatxa blanca de la Terra Alta és la 

protagonista de la gala al celler del Pinell

MEMÒRIA

El conseller d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i
Transparència, Raül Romeva,
ha anunciat aquest 25 de ju-
liol, des del Pinell de Brai, que
per primer cop el Govern re-
alitzarà un estudi de geoloca-
lització i documentació de
totes les fosses del període de
la Guerra Civil a les Terres de
l’Ebre i també al Priorat. Ro-
meva va fer l’anunci durant
l’homenatge a les víctimes i
combatents de la Batalla de
l’Ebre que es realitzada cada
25 de juliol, data d’inici de la
batalla, davant del Monument
de la Pau situat a la Cota 705 a
la serra de Pàndols. El Govern
ha encarregat l’estudi a la
Universitat Rovira i Virgili,
que el durà a terme durant el
segon semestre de 2016. Els

treballs permetran localitzar
totes les fosses i també els
punts on s’han trobat restes
òssies humanes en superfície
a la zona. Romeva va afirmar
que la iniciativa pretén avan-
çar en la dignificació de totes
les víctimes i afectats de la
guerra a l’Ebre.
L’homenatge estava organit-
zat per l’Agrupació de Super-
vivents de la Lleva del Biberó
41, l’Ajuntament del Pinell de
Brai, el Consell Comarcal de
la Terra Alta i el Consorci Me-
morial dels Espais de la Bata-
lla de l’Ebre (Comebe). Per
primera vegada, enguany a
l’acte del Pinell va assistir una
delegació de la Comissió per
la Retirada dels Símbols Fran-
quistes de Tortosa, que va
aprofitar per insistir que el
polèmic monument no té res
a veure amb el Monument a
la Pau de la Cota 705. C.B.

Romeva diu que
geolocalitzaran
les fosses de la
guerra a l’Ebre

Cinta Bonet
PINELL DE BRAI

El conseller Baiget amb tots els guardonats dels Premis d’Enoturisme de Catalunya. // FOTO: GENCAT.CAT.

El conseller
anuncia el 
compromís durant
l’acte a la Cota 705
del Pinell de Brai

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

ASCÓ JA ENDOLLA ELS VEHICLES
L’AJUNTAMENT D’ASCÓ ha posat
en funcionament el primer carregador de
vehicles elèctrics a les Terres de l’Ebre, ja
que el d’Amposta encara no és operatiu.
Es tracta d’un carregador semiràpid que
permet que els turismes es puguin carre-
gar en unes dues o quatre hores. Aquest
carregador disposa de quatre endolls, dos
per a bicicletes i motos elèctriques i dos
per a vehicles elèctrics o híbrids endolla-

bles. De totes maneres, només es permet
la càrrega simultània de dos cotxes, de
dues motos o bicicletes, o bé d’un cotxe i
d’una moto o bicicleta. A més, per activar
el carregador cal una targeta que s’ha de
passar a recollir per l’Ajuntament.  Un ser-
vei que, de moment, Ascó oferirà de ma-
nera gratuïta. El carregador s’ha instal·lat
en un punt cèntric d’Ascó, al carrer Unió,
just al costat del casal municipal.  C.B.

"Ens comprometem explícita-
ment a buscar totes les opcions
de reindustrialització per Flix".
Això és el que va afirmar el
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, durant la
seua primera visita oficial a la
Ribera d’Ebre, aquest 16 de ju-
liol.  Així, Puitdemont va asse-
gurar que el Govern buscarà
“totes les opcions possibles”
per aconseguir-ho, un cop cessi
l’activitat de la química Ercros
al municipi. Segons el cap de
l’executiu, Flix “disposa d’ac-
tius”, i va afegir-hi: “El territori
està preparat per la indústria,
disposa d’infraestructures que
són molt competitives, té bon
accés a l’aigua, una tradició in-
dustrial i un teixit humà prepa-
rat per rebre qualsevol
operació industrial”. Puigde-
mont va remarcar que allò que
cal és “continuar insistint, per-
què tenim molt de recorregut i
les opcions hi són”.  

Acabar la carretera
L’altre compromís de Puigde-
mont va ser amb la carretera de
Riba-roja d’Ebre fins a Alma-
tret i la Granja d’Escarp. La in-
fraestructura –de només 27
quilòmetres, amb una inversió
aproximada de 30 milions, ara
en fase d’informació pública-
fa anys que es reclama i només
compta amb un pont sobre el
riu Ebre que es va construir el
1997, però que no duu enlloc i
continua en un camí de terra.
“President, Riba-roja d’Ebre és
l’únic poble de Catalunya que
té un pont sense carretera. I els
riba-rojans volem que sigui el
darrer dels presidents de la
Generalitat al que li haguem
de fer arribar aquesta reivindi-
cació”, va assenyalar l’alcalde,
Antonio Suárez. El president

Puigdemont i el conseller Josep
Rull van qualificar la situació
“d’absurditat” i van anunciar
que el projecte per connectar
Riba-roja amb Lleida i l’Aragó
és una prioritat d’aquesta le-
gislatura. En el seu discurs als
veïns, Puigdemont va admetre
que aquesta infraestructura és
vital, ja que “el país necessita
carreteres que connectin gent i
pobles, per cohesionar social-
ment i econòmicament el terri-
tori”. Puigdemont va poder
veure l’estat del pont des del
Mirador de la Pena, un punt es-
tratègic de la façana fluvial
riba-rojana, acompanyat pel
conseller Rull i els alcaldes dels
tres municipis implicats en la
carretera. El president de la
Generalitat i el conseller de Te-

rritori i Sostenibilitat també
van visitar Riba-roja d’Ebre per
inaugurar les obres del carrer
Sequer i la plaça del Forn, que
més enllà del projecte de mi-
llora urbanística suposen el
primer pas important per a la
recuperació del nucli antic de
la població riberenca. De fet,
les obres han inclòs obrir dos
nous miradors a la façana flu-
vial del municipi. 

Piscina de Móra d’Ebre
El mateix dia, a la capital de la
Ribera d’Ebre, Puigdemont va
inaugurar la nova piscina d’es-
tiu de Móra d’Ebre, oberta al
públic des de principis de ju-
liol. La nova instal·lació, amb
un disseny que evoca el riu
Ebre, ha tingut una inversió de

540.000 euros i ha estat execu-
tada per l’Institut Català del
Sòl (INCASOL). Al costat de
l’alcalde Joan Piñol, Puigde-
mont va destacar la voluntat
dels pobles de l’Ebre de vincu-
lar el riu en els diferents equi-
paments i projectes que es
realitzen. Això permet, segons
el president de la Generalitat,
donar valor al paisatge, un ele-
ment que “ens ha d’ajudar a
construir el nostre futur”.  De
fet, durant la inauguració Piñol
també va destacar l’encert del
disseny de les piscines. 

Compromís amb Flix i Riba-roja
POLÍTICA

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

G.M.
FLIX / RIBA-ROJA D’EBRE

El Palau de la Generalitat va
ser l’escenari, el 22 de juliol
passat, de la primera reunió
entre representants dels go-
verns de Catalunya i Aragó
pel tren turístic Lo Caspo-
lino. De fet, van participar-
hi també membres de la
Fundació per a la Preserva-
ció Patrimoni Ferroviari In-
dustrial de Móra la Nova
(FPPFI). Aquesta entitat és
la impulsora del projecte
del tren turístic que connec-
tarà la Costa Daurada amb
el Baix Camp, el Priorat, la
Ribera d'Ebre i la Terra Alta,
fins a la ciutat aragonesa de
Casp. A la trobada va estu-
diar-se la forma de col·labo-
ració de les administracions
autonòmiques i de la FPPFI,
fundació que té entre els
seus patrons les comarques
catalanes del Baix Camp,
Priorat i Ribera d'Ebre, i l'a-
ragonesa del Baix Aragó-
Casp, així com diversos
municipis d'aquestes co-
marques. Els representants
del govern d'Aragó van ma-
nifestar el seu interès en el
projecte, ja que significa
una nova forma de desenvo-
lupament turístic de les co-
marques de la vall de l'Ebre,
i per això estan disposats a
participar-hi econòmica-
ment. Catalunya també es-
tudia com finançar els 1,3
milions que fan falta. A més,
Ferrocarrils de la Generali-
tat es podria encarregar de
la gestió del tren turístic. 

TREN TURÍSTIC

Reunió entre
Catalunya i
l’Aragó per 
Lo Caspolino

Una imatge de la visita de Puigdemont a la vila de Flix. / FOTO: GENERALITAT DE CATALUNYA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El president Puigdemont assegura que la Generalitat 
fomentarà la reindustralització flixenca quan marxi Ercros

El cap de l’executiu i el conseller Rull també afirmen que
la carretera fins a Almatret és una prioritat per al govern
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

PENÍSCOLA BUSCA COMPLICITATS AMB LA XINA
GUANXI, regió del sud de la Xina,
busca establir relacions amb Peníscola.
En el marc d'una visita a la Comunitat
Valenciana, representats polítics del
municipi de Baise (90.000 habitants)
van poder gaudir d'una degustació de
gastronomia marinera o la visita al cas-
tell. En aquesta visita es va formalitzar
la declaració d'intencions que portarà a
la signatura del document oficial on

s'acorda mantenir lligams permanents
d'amistat solidària entre els dos territo-
ris, així com el compromís per realitzar
els tràmits perquè així siga.
L'alcalde de Peníscola, Andrés Martí-
nez, va recalcar que aquesta mostra
d'amistat "porta positivament al millor
coneixement i comprensió entre les
dues ciutats i regions, contribuint de
manera eficaç a fomentar i desenvolu-

par les relacions i els intercanvis cultu-
rals, així com turístics i socials".
A escala xinesa, Baise és una petita ciu-
tat amb bon tracte per part del govern
de Pequín. En aquell indret va tenir lloc
l'alçament de Deng Xiaoping durant la
Guerra Civil Xinesa. Després de la mort
de Mao, Deng Xiapoing va ascendir
com a líder de la República Popular de
la Xina fins a la seua mort. A.P.

Els regidors de Promoció Econò-
mica de Benicarló i Vinaròs,
Román Sánchez i Maria Cano
respectivament, van presentar,
juntament amb el tècnic de l'An-
tena Local de la Cambra de Co-
merç de Castelló, Sergio
Gutiérrez, els tres programes
econòmics que han engegat els
dos ajuntaments per tal de
donar resposta a les necessitats
dels joves i de les empreses de la
comarca. “Són programes amb
molta demanda -ha dit el regi-
dor de Promoció Econòmica de
Benicarló-, i d'aquesta manera
és més fàcil organitzar-los i
donar resposta a més gent”. En
la mateixa línia, la regidora de
Vinaròs ha destacat que “les
condicions que posen aquests
programes -en referència al fet
que hi haja un mínim de 20 ins-
crits- fan que amb la unió dels
dos ajuntaments siga més fàcil
accedir-hi”.
La primera de les iniciatives que
es posarà en marxa serà el Pro-
grama de Millora Empresarial,

destinat a empreses que vull-
guen millorar el seu negoci. El
programa, totalment gratuït,
preveu l'elaboració de plans de
viabilitat per a empreses ja cre-
ades i es desenvoluparà entre el
12 de setembre i el 28 d'octubre,
amb una part de formació teò-
rica i una altra part de tutoritza-
ció i assessoria personalitzada.
Tot i que el programa es durà a
terme a Benicarló i Vinaròs, s'hi
podran inscriure empreses de
tota la comarca.

En segon lloc, s'engegarà el Pro-
grama Integral de Qualificació i
Ocupació, un conjunt d'accions
destinades a realitzar un itine-
rari formatiu complet per a pre-
parar els joves per a la seua
inserció en el món laboral. El
programa està destinat a joves
menors de 25 anys i preveu una
fase d'orientació vocacional, una
altra fase de formació troncal, i
una altra fase de formació especí-
fica, amb 100 hores que es desti-
naran a aconseguir certificacions

de professionalitat.
Finalment, també es posarà en
marxa el Programa d'Emprene-
doria Juvenil, per a dur a terme
idees de negoci. En aquest cas,
els joves que vulguen accedir-hi
han d'estar inscrits al Programa
de Garantia Juvenil. Aquesta ter-
cera iniciativa, completament
gratuïta, preveu 435 hores de
formació i 75 hores de tutoritza-
ció individualitzada. El pro-
grama es durà a terme entre el 3
d'octubre i el 5 de novembre. 

Vinaròs i Benicarló, units a
favor de la promoció econòmica

Els tres programes es portaran de forma
conjunta des dels dos ajuntaments

Al projecte també col·labora l’Antena Local
de la Cambra de Comerç de Castelló

Raimon
cantarà a
l’octubre

Albert Pascual
BENICARLÓ

A finals de juliol, la regidoria
de Festes i la Comissió van
presentar el nou programa
de les Patronals 2016 amb
moltes novetats, la més des-
tacada, l'inici de la setmana
gran en divendres a la nit.
L'altra gran novetat és que el
cantautor Raimon actuarà
fora del calendari fester, el 29
d'octubre.
El regidor de Festes i Falles,
Ilde Añó, acompanyat dels
representants de la Comissió
de Festes Guillem Escuder i
Pedro Torrent, van anunciar
com en aquestes festes el ca-
rrer serà el principal escenari
per a concerts, actes per a xi-
quets i grans, revetlles, teatre,
música, i tradicions perdudes
que enguany tornaran a re-
viure. I tot, a pesar de la reta-
llada pressupostària del 20%
i 60.000 euros respecte de les
festes de l'any passat. Entre
les novetats destacables, està
el fet que les festes comença-
ran divendres 19 d'agost, dia
en què Laura Ferrer serà pro-
clamada a la plaça de Sant
Bartomeu i que comptarà
amb el periodista benicar-
lando Fèlix Tena com a man-
tenidor. Añó va anunciar, a
més, que l'aposta musical de
les Festes es traslladarà, per
motius d'agenda, al mes
d'octubre, en concret, al dia
29, quan el cantautor Raimon
oferirà un recital a l'Auditori
Pedro Mercader.  

ECONOMIA

Albert Pascual
VINARÒS

Presentació del programa de promoció econòmica. / AJUNTAMENT DE VINARÒS.

FESTES PATRONALS
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El Delta de l'Ebre ha tornat a
ser l'epicentre de la dansa i del
circ contemporanis amb el fes-
tival Deltebre Dansa, que ha
tancat la dotzena edició amb
una xifra rècord de visitants. En
les dues setmanes que ha durat
el certamen, fins a 15.000 visi-
tants han passat pel festival,
3.000 més que en l'edició ante-
rior. Els tallers i els cursos per a
professionals han rebut la par-
ticipació de 160 ballarins de 55
països d'arreu del món i de 450
alumnes en els cursos d'inicia-
ció. Tot plegat, ho han fet estre-
nant ubicació: per primer cop,
tots els espectacles s'han loca-
litzat en un envelat al passeig
fluvial de la vora del riu, tot se-
parant els espais de formació
dels d'oci. El director de Delte-
bre Dansa, el ballarí i coreògraf,
Roberto Olivan, també va des-
tacar l’èxit d’una altra de les
novetats d’aquesta edició: la
Nit d'Espais Alternatius, que va
expandir les arts escèniques
per tot el municipi. 
La tinent d’alcalde de Dinamit-
zació Econòmica i Enfocament
Turístic i Cultural de Deltebre,
Anna Jiménez, va agrair el tre-

ball realitzat per Olivan i el seu
equip. De la mateixa manera,
també va voler posar de mani-
fest el que ha significat el Festi-
val per la dinamització
econòmica del municipi. 
La cloenda va tenir lloc dis-
sabte, 23 de juliol, al vespre,
amb la projecció d'un vídeo
resum de la 12a edició del fes-
tival, i amb l'actuació de les
participants professionals del
laboratori creatiu de Maura
Morales. Tot seguit, van fer-se
diverses mostres, que van dur a

terme els mateixos professio-
nals que van participar en el
Deltebre Dansa.

1.350 quilos d’aliments
D’altra banda, el Deltebre
Dansa va celebrar el 15 de juliol
la seua segona Nit Solidària i
del Circ, que va recaptar 1.350
quilos d’aliments i altres pro-
ductes de primera necessitat. A
banda del caràcter solidari de
la nit, els 1.200 espectadors van
poder gaudir d’una nit plena
d’espectacles de primer nivell,

conduïts per la mestra de ceri-
mònies Itziar Castro. A més, la
Nit Solidària va tenir presència
ebrenca, com el cor LaBinota i
els ballarins Nassim & Nayara.
A banda, van participar-hi la
Cirque la Compagnie, Julie
Bergez o la companyia BAM, i
més artistes internacionals.

El festival dirigit pel coreògraf Roberto Olivan ha rebut enguany més de 15.000 persones

CULTURA

C
LA LÍRICA TORNA A LA BARANOVA

El Deltebre Dansa tanca
l’edició amb més visitants

DANSA

LA PLAÇA de la Baranova Tivissa tor-
narà a ser l’escenari de la iniciativa cul-
tural que porta la lírica fins al bell mig
del poble. Es tracta de Les Nits a la Ba-
ranova. Aquesta edició inclou dos con-
certs del projecte ‘Enamora’t de la lírica’
el 5 i 6 d’agost, un conta contes a la
fresca el 13 d’agost, i un concert solidari
contra la pobresa infantil, el 20 d’agost.
Serà a càrrec de l’Orquestra Amics de la

UNESCO de Barcelona, amb motiu del
concert solidari contra en benefici de Cà-
ritas. A banda, enguany hi ha un “salt
qualitatiu” del projecte ‘Enamora’t de la
lírica’, amb l’actuació de la soprano Sara
Blanch, natural de Darmós, i el baix An-
tonio Fajardo; i també del baríton Carlos
Daza i la soprano Maribel Ortega. Les
entrades anticipades numerades es po-
saran a la venda per 10 euros. G.M.

Una de les activitats de l’edició d’enguany del festival Deltebre Dansa. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

CONÈIXER la història ens
arrela a la terra i referma la nos-
tra identitat col·lectiva, alhora
que ens encoratja a continuar
progressant com a poble. Per
això són tan importants els lli-
bres que parlen de les viles i de
les ciutats, de les comarques i
dels països, o de fets concrets
que s'hi han esdevingut. N'és un
cas paradigmàtic el volum ‘L'es-
glésia i Parròquia de l'Assump-
ció de Maria de Flix’, recentment
presentat en aquest poble de la
Ribera d'Ebre i que, molt més
enllà de l'aspecte religiós del seu
títol, ens aporta nova informació
històrica sobre altres àmbits de
la societat flixenca. 

SÀVIAMENT escrita pel ca-
nonge i arxiver de la Catedral de
Tortosa Mn. Josep Alanyà, ens
endinsa en fets que, des de la
distància geogràfica, i sense
tenir-ne notícia prèvia, ens en-
senyen a estimar encara més el
poble del meandre, fent bona la
màxima que assegura que "co-
nèixer és estimar". A banda, el
llibre també ens acosta al pre-
sent amb diferents episodis his-
tòrics que han ajudat a
configurar el Flix actual. I tot ple-
gat, a través del relat a l'entorn
d'un símbol emblemàtic, l'esglé-
sia de l'Assumpció, aixopluc d'i-
niciatives de caire religiós,
cultural, associatiu... Un temple
quatre cops centenari que també
esdevé una joia patrimonial d'a-
quest municipi riberenc i de tot
el país. Un cop més, els llibres
immortalitzen tot allò que les
"pedres vives" han aportat a la
història local i al conjunt de la
nostra societat. I un cop més,
també, des de la Diputació
donem suport a iniciatives edito-
rials amb aquest lloable objectiu,
necessari per entendre millor
d'on venim i cap a on anem. 

Pedres que 
fan història

Josep Poblet
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 

DE TARRAGONA

1
OPINIÓ DE QUALITAT

C.B. / S.A.
DELTEBRE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



cop d’ull Agost  2016 // 27

CULTURA 

QUAN PARLEM dels ei-
xamples tortosins ens ve a
la ment el creixement urba-
nístic que Tortosa va experi-
mentar al llarg del segle
XIX amb l’enderrocament
de les muralles i la creació
dels eixamples del Temple i
del Rastre. No obstant,
aquests projectes no van
ser els únics intents de su-
perar els límits marcats per
les muralles. Al segle XVIII,
ja es va plantejar la proble-
màtica sobre el creixement
urbà de Tortosa.

A PRINCIPIS del segle
XVIII, Tortosa era encara
una ciutat tancada dins de
les seves muralles, i amb
cases disseminades sense
cap estructura urbana si-
tuades a prop dels portals i
horts del voltant. La neces-
sitat d’eixamplar l’espai
urbà va portar les autoritats
tortosines del moment a

crear nous ravals com el de
Caputxins, Sant Vicent, Fe-
rreries o el raval de la Tor-
toseta.

AQUEST RAVAL, que no es
va construir mai, s’havia de
situar al costat del portal
del Temple, entre la carre-
tera de Barcelona i l’Ebre,
molt probablement on ara
es el Parc Municipal. La ur-
banització la van fer fracas-
sar tant el Capítol del
Catedral, que hi tenia inte-
ressos pecuniaris – en
aquest indret es batia el
blat que obtenia de la re-
captació dels delmes-, com
dels gremis de llauradors i
dels corders – els primers,
com a dipòsit de fems i els
segons per treballar-. No
obstant, es van arribar a fir-
mar contractes per a la cre-
ació dels carrers d’aquest
raval i l’establiment dels
solars. 

El raval de la Tortoseta

PINZELLADES DE PATRIMONI

David Jiménez, tècnic de Turisme

QUE LA NATURALESA és sàvia és una d’aques-
tes frases tòpiques que t’acostumes a escoltar de
petit i que rarament poses en entredit, però si et
poses a reflexionar una mica (cosa molt saludable,
o no) t’adones que no és del tot certa. Normalment
s’atorga un caràcter positiu a les coses naturals,
mentre que la paraula artificial es carrega de con-
notacions negatives. Aquesta és una visió bucòlica
de la vida, però parcialment falsa. 

NATURALS són els arcs de Sant Martí, les flors, el
cel ple d’estrelles a l’estiu o les postes de sol; però
també els terratrèmols, els huracans, els meteorits
i el mal de queixal. Artificials són els residus quí-
mics, el fum dels cotxes, i les cançons de l’estiu;
també el Rèquiem de Mozart, algunes pel·lícules
de Woody Allen, els autoretrats de Van Gogh, i el
‘Camí de sirga’, de Moncada. 

NOSALTRES, els humans, no som infal·libles, i la
Natura, menys encara. Ep! No és cap retret, la per-
fecció m’embafa i cada cop trobo més belles les
imperfeccions. La Natura prova, juga, inventa, s’e-
quivoca milions de vegades, però, gràcies a una
tossudesa incansable, de tant en tant encerta. I
quan encerta, és meravellosa, i perdonem tota
classe d’errors que es fan invisibles als nostres ulls.
La Natura ens sedueix, ens il·lumina el rostre, ens

fa sentir millors..., l’estimem. I el motiu és obvi, tot
i que sovint se’ns oblida: nosaltres som natura.

RECORDO l’impacte que vaig sentir en alguna
classe de Ciències Naturals quan el mestre ens
digué que nosaltres pertanyíem al regne animal,
com els gossos, les cabres o les serps. Animals?
Nosaltres? Vaig veure la mateixa sorpresa quan li
vaig explicar al nostre fill. Perquè ens creiem espe-
cials, diferents, amb un pèl de supèrbia, i certa ca-
pacitat creadora pròpia de petits déus. S’associa la
paraula artificial a tot allò creat pels humans, com
si nosaltres fóssim quelcom aliè a la naturalesa,
com si no en siguéssim fills, i no tenim en compte
que tot allò que surti de les nostres mans, també
és un fruit de la natura.

DIEM que un préssec fet créixer de pressa amb
adobs químics i madurat en un magatzem no té el
mateix gust que un altre madurat lentament a l’ar-
bre i al sol, com si tant l’un, com l’altre, no fossin
fruit del treball de generacions i generacions de
pagesos, que els han plantat, seleccionat, i modifi-
cat, de forma artificial. La natura no és tan sàvia, ni
nosaltres tan intel·ligents, ni tan malignes tampoc,
com de vegades ens veiem. Ens equivoquem i som
capaços de les més grans proeses, tossudament,
com la natura que som. 

Tossudament naturals

TENS UN RACÓ DALT DEL MÓN

Jesús Tibau, escriptor
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US RECOMANEM
TRADICIONÀRIUS DE LES TERRES DE L’EBRE
26 i 27 d’agost

Entorn

Ulldecona
‘4D VULL Art’
Fins el 25 d’agost
Lloc: Oficina de Turisme
Més info: www.turismeulldecona.com

La Fatarella
‘Abans d’ahir’,
d’Andreu Caralt
Fins l’11 de setembre
Lloc: Centre d’Interpretació 115 Dies
Més info: www.batallaebre.org

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

Benicarló
‘Jo no vull', de Carles Santos
Fins el 25 de setembre
Lloc:  Centre Cultural Mucbe

Amposta
‘Migratoebre. Per un riu ple
de vida’
Fins el 9 d’octubre
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Més info: www.museuterresebre.cat

Tortosa
‘Muntanyes’, de Jep Colomé
Fins el 9 d’octubre
Lloc: Museu de Tortosa
Més info: www.museudetortosa.cat

Mas de Barberans
‘Cistells d’un paisatge’
Fins el 16 d’abril de 2017
Lloc: Museu de la Pauma
Més info: cdrmuseudelapauma.cat

Vint-i-tresena edició del Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre,
a l’Hort de Cruells de Roquetes, amb un dia dedicat a la mú-
sica d'arrel tradicional. A més, també hi haurà una fira d'ar-
tesania i la també típica trobada de puntaires.
El certamen, un cop més, serà amb entrada lliure, i amb servei
d’entrepans i beguda.
Aneu-hi que xalareu!

Ulldecona

100% Tricicle

Dimecres, 31 d’agost - 23h.
Teatre Orfeó Montsià

L'humor i la posada en escena de Tricicle es basen en perso-
natges i accions quotidianes que són conduïdes cap a la co-
mèdia, de manera que fugen dels temes de moda i fan que
es converteixin en intemporals. Això permet que continuïn
vigents anys després d´haver-se estrenat i amb intèrprets di-
ferents.

Més info: www.tricicle.com

Música

La Ràpita
La ruta de Carles
III, el somni d’un
rei il·lustrat

Música

Benifallet
The Oldians & Saphie Wells
Dissabte, 27 d’agost - 24h.

Antiga Estació (Via Verda)

Concert de la banda catalana The Oldians, tot presentant el
seu cinquè àlbum d'estudi 'Out of the blue', on deixa clar
per què són referència mundial en la cruïlla entre la tradició
jamaicana i el jazz.
La vocalista afro-americana Saphie Wells, recent incorpora-
ció al grup, endolcirà les nits de cels estrellats a ritme de
‘sweet and smooth jamaican jazz’.

Espectacle

Divendres, 5 d’agost
Hora: 20h.
Església Nova (sortida)

Llibres

Horta de Sant Joan
Presentació de llibre:
‘La filla del Capità Groc’, de
Víctor Amela
Dissabte, 13 d’agost
Lloc: Convent de Sant Salvador
Hora: 19:30h.
Més info:
www.hortadesantjoan.cat

Tortosa
Club de lectura infantil i
juvenil, a càrrec de Pilar
Panisello
Per a xiquets i xiquetes de 10 a 12 anys
Dimarts, 23 d’agost
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo
Hora: 10:30h.

Deltebre
Concert de Cesk Freixas
Divendres, 5 d’agost
Hora: 22 h.
Lloc: Centre Social ‘Lo Maset’
Entrada: taquilla inversa.

Benifallet
Maria Arnal i Marcel Bagés
Dissabte, 6 d’agost
Hora: 24 h.
Lloc: Antiga Estació (Via Verda)
Entrada gratuïta

La Ràpita
Sommeliers
Divendres, 12 d’agost
Hora: 23 h.
Lloc: Parc de Garbí (amfiteatre)
Entrada gratuïta

Fires i festes

Mas de Barberans
14è Racó dels Artesans.
La Fira de les Fibres Vegetals.
6 i 7 d’agost

Demostracions artesanals, tallers de fibres per a infants i
adults, visites guiades, concursos, exposicions, activitats mu-
sicals i gastronòmiques a l'aire lliure... són algunes de les ac-
tivitats en què podreu participar. 

Exposicions

Ascó
Doctor Prats
Dissabte, 20 d’agost
Entrada gratuïta
Més info:
www.doctorprats.com

Carles III va veure en els Alfacs un gran port Mediterrani per
comerciar amb les Amèriques. Juntament amb el port, va im-
pulsar un seguit de construccions civils i militars per a la
Nova i Reial Població de Sant Carles; així com un canal de
navegació per evitar les gairebé sempre perilloses aigües de
les goles de l'Ebre per als vaixells que remuntaven el riu.
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"A les vacances
d'estiu m'agrada
anar a la platja.
M ' a g r a d a r i a
aprendre molts
esports aquàtics
com el surf, esquí aquàtic i bussejar
per veure els peixets."

P
PETITS ARTISTES

LES VACANCES D’ESTIU
L’ESCOLA RAMÓN Y CAJAL D’ULLDECONA va tancar
la temporada televisiva de Petits Artistes amb les vacances
dels seus alumnes de cinquè. L’única escola d’Ulldecona
compta amb molts i diferents xiquets que gaudiran de dife-
rents activitats durant els mesos d’estiu. La platja i la piscina
és la gran protagonista, però per als xiquets falduts també
hi ha oportunitat d’anar a patinar, jugar al futbol, o anar a
les colònies d’estiu amb els companys!
Com Ulldecona és un poble de frontera, molts dels prota-

gonistes d’aquest mes passen les vacances a Vinaròs, Alcos-
sebre o Torreblanca; altres van la platja d’Alcanar o a la Rà-
pita. També hi ha xiquets vinguts de fora que durant unes
setmanes tornen als seus països d’o-
rigen a veure els seus familiars més
grans i vells amics.
Al final, tots tornen amb un munt
d’experiències per contar als amics
de l’escola!

“Adrià Marin
“Les vacances d’estiu són molt divertides, la
piscina, la platja, els gelats, els petards... Però
a mi el que més m’agrada és bussejar a la
platja i agarrar crancs i altres animals ma-
rins.”

"Anem amb la
meva família a
l'Uet i m'encanta
perquè té porte-
ria i, si vaig amb
algun amic, fem

un partit de futbol. També hi ha
pistes de voleibol!"

2 PINZELLADES

Corneliu Miron

Miguel Montserrat

"A les vacances
d'estiu es poden
fer moltes coses,
però el que més
m'agrada és anar
a la platja perquè
sempre jugo amb els amics i em di-
verteixo molt."

"M'encanten les
vacances d'estiu
perquè vaig a la
platja amb la fa-
mília i tinc temps
de jugar, descan-

sar, llegir i fer cal·ligrafia. El meu
estiu és molt complet i mai tinc
temps d'avorrir-me"

Sergiu Pop

Laura Orete

"Per a mi les va-
cances d'estiu
són molt impor-
tants i divertides,
ja que és el meu
aniversari. També
m'agrada anar a les festes majors."

"Les vacances
d’estiu les passo
a la Ràpita. Em
banyo a la pis-
cina i jugo amb
els amics. M’ho

passo molt bé! M’encanten les va-
cances d’estiu!"

Alba Moreno

Abril Martínez

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"A l’estiu anem
amb la família a
Torrenostra. Allí
mirem les festes
que fan i quan és
festa al poble hi
fan bous embolats amb carretilla."

Maria Tordera
"Quan són va-
cances mai m'a-
vorreixo perquè
jugo amb els co-
sins, visito algun
poble i vaig a la
platja. També vaig a les colònies."

Àlex Vasco
"A les vacances
d'estiu vaig a una
competició de
patinatge. Un
cop vaig quedar
la primera i em
van donar una medalla."

Laia Vizcarro
"El que més m’a-
grada de l’estiu
és anar a la pis-
cina amb els
amics a jugar al
”Tiburón” i a
passar-nos la pilota dins l’aigua."

Eric Serrano

“Aquest estiu m’agradaria fer una de les
meves coses preferides, patinar. També anar a
la piscina amb les amigues. Tampoc deixaré
de fer excursions amb la família!”

Marta Nadal

“Un sol radiant cada estiu, i una diversió asse-
gurada. El gelat de maduixa o xocolata no te’l
menjaràs sense un somriure gegant i a la platja
no et banyaràs sense un company o companya.”

Júlia Mulet »

»

»
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JAUME SOROLLA, OR AMB ESPANYA
Nou pas de gegant en la carrera de
Jaume Sorolla al bàsquet professional.
El jugador tortosí de la selecció espan-
yola sots-20 va penjar-se la medalla d'or
després de guanyar a Hèlsinki  la final
del campionat europeu enfront de Li-
tuània. Aquesta és ja la segona medalla
com a internacional de Sorolla, després
de l'or aconseguit a l'europeu sots-16

celebrat a Ucraïna. Espanya va dur la
iniciativa en el joc i el marcador gairebé
durant tot el partit. El pivot ebrenc,
Jaume Sorolla, que ha jugat tots els par-
tits de l'europeu, va fer una gran actua-
ció anotant sis punts. Al final del partit,
victòria contra Lituània per un clar 68 a
55 i alegria de tot l’equip per aquest
nou premi aconseguit.  A.P.

HONGARESA de naixe-
ment, Júlia Takács (27) i la seva
entrenadora Montse Pastor
van atendre la invitació de
Rafa Flores (Running Series
Terres de l'Ebre) per fer de
Deltebre el lloc ideal per acli-
matar-se de cara als Jocs
Olímpics.
Aquest any sí, Júlia ha acon-
seguit la plaça per disputar
els 20 km marxa després de
quedar-ne fora a Londres.
Júlia destaca el bon lloc que
és Deltebre per entrenar:
"Hem vingut al Delta perquè
busquem humitat, és el més
semblant a Rio, tot i que allí
és hivern, també pel tema
dels mosquits (riu)".

Donada la seva especialitat
"el llarg passeig a la vora del
riu Ebre és perfecte per a no-
saltres els marxadors. Les vis-
tes són un luxe".
Respecte als resultats, Júlia
bromeja i diu que no vol arri-
bar l'última: "L'objectiu és
quedar entre les vuit finalistes
de la prova, si aconseguim
medalla, molt millor".
Però a l'hora de fer l'entre-
vista, quan només faltaven
dues setmanes per agafar l'a-
vió cap al Brasil, Júlia encara
no s'imaginava el que suposa
realment la cita olímpica. "Per
a nosaltres els esportistes,
anar a uns Jocs Olímpics és el
màxim on podem arribar,
però jo encara no m'imagino
com serà el moment d'estar a
la Vila Olímpica i la competi-
ció del 19 d'agost. A.P.

Deltebre és bon lloc

per aclimatar-se

per als Jocs de Rio”
“

Júlia Takács
CORREDORA 20KM MARXA

La humitat
de Deltebre,
bona per a Rio

1ENTREVISTA
El passat 20 de juliol s'anunciava
una de les notícies més impor-
tants per al bàsquet ebrenc: El
Cantaires donava a conèixer l'as-
cens a Copa Catalunya, la mà-
xima categoria possible dins el
bàsquet català. Aquesta és la pri-
mera vegada que un equip de les
Terres de l'Ebre arriba a aquest
nivell i més després de passar
només un any a Primera Cata-
lana.

El camí per aconseguir l'ascens va
començar amb el play-off de
quarts. L'equip tortosí va acabar
en quarta posició el campionat
regular de primera catalana. Al
maig va haver de disputar els dos
partits contra el Club Bàsquet
Quart. Un cop complert el tràmit,
només calia esperar la decisió de
la Federació Catalana de Bàsquet.
El president del Bàsquet Cantai-
res, Sisco Pepió, es mostrava molt

satisfet amb els resultats de l'e-
quip. Mai s'haguera imaginat fer
en dotze mesos un projecte a cinc
anys vista.
Tot i no saber fins ara si seguirien
jugant a Primera o pujarien a la
Copa Catalunya, el Club ha se-
guit reforçant-se. La primera in-
corporació es va anunciar l'11 de
juliol i es tracta del nou segon en-

trenador, el gallec Xose Leyenda.
Abans de tancar l'edició d'aquest
mes, el Cantaires també ha anun-
ciat la incorporació del pivot bra-
siler Gui Brodt. Aquest jugador es
caracteritza per la seva capacitat
rebotadora, tant ofensiva com de-
fensiva, el seu 1x1 sota el taulell, i
el seu tir de mitja distància.
Gui Brodt, de 26 anys i 2,08 me-

tres d'alçada ha jugat a equips
universitaris de la ciutat de Nova
York i l'estat de Nou Mèxic.
També s' incorpora al primer
equip el canterà Pol Garcia.
La data de l'estrena oficial de l'e-
quip davant l'afició s'ha fixat el
dia 4 de setembre dins el V Tor-
neig Ciutat de Tortosa de les Fes-
tes de la Cinta. 

BÀSQUET

El Cantaires jugarà la Copa Catalunya
És el primer equip de bàsquet de l’Ebre en

jugar a la màxima categoria del bàsquet català

Albert Pascual
TORTOSA

L’equip celebrant la victòria al play-off de quarts. // FOTO: FERRAN ALMENDROS.

El Cantaires estava
a l’espera de la
decisió de la
Federació”
“

Abans d’inicia la temporada, l’equip farà
la presentació al Torneig de la Cinta
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Cinquena cursa nocturna dels
Cocons de Tivenys la que s'ha
celebrat aquest cap de setmana
a la localitat del Baix Ebre. Tot i
la forta calor, el fet de ser noc-
turna ajudava a pair-ho millor i
unes 200 persones van participar
en aquesta prova del Circuit de
Curses per Muntanya a les Te-
rres de l'Ebre.
Tornava als Cocons l'actual líder

del circuit ebrenc, Mustapha
Basyid, qui encadenava la cin-
quena victòria seguida després
de la Cursa del Vent, la de la
UEC Tortosa, el Duextrem i la
dels Biberons. Basyid manifes-
tava no estar preparat al 100%
pel sobreesforç que suposa el ra-
madà.
El corredor de la UEC Tortosa,
Mustapha Basyid va ser el pri-
mer a completar el recorregut de
21 kilòmetres i 1050 metres de
desnivell en poc menys de dues
hores, concretament 1:58:29. A

tres minuts entrava Lluisma Mas
del Patxangerus d'Alfara. En ter-
cera posició acabava Francesc
Caballé.
La cursa en dones la va dominar
Marta Paulino del BTT Mont-
bike, Paulino, també lidera la
classificació general del circuit, i
en aquest cas va fer el recorregut
en 2:29:59. Segona va ser la com-
panya d'equip Eva Cristina Llo-
bat a un poc més de 22 minuts, i
amb una diferència de 25 minuts
va ser tercera Diana Garcia de la
UEC Tortosa. 

CURSES PER MUNTANYA

Els líders guanyen als Cocons
Mustapha Basyid referma el lideratge del Circuit Ebrenc

completant la prova en poc menys de dues hores
Tampoc falla Marta Paulino del BTT Montbike Amposta

que lidera amb autoritat la classificació general

Albert Pascual
TIVENYS

Mustapha Basyid a la línia de sortida. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.

Nou-centes persones van baixar
vogant per l'Ebre des de Móra
fins a Miravet en aquesta setena
edició organitzada per l'IDECE.
Aquesta activitat ja consolidada
a les nostres comarques promo-
ciona el riu i tracta d'implicar a la
població local i visitant en el co-
neixement de l'Ebre en una jor-
nada lúdica on també s'ajuda a
l'economia hostalera de la zona.

Segons l'alcalde de Móra d'Ebre,
activitats relacionades amb el riu
suposen un gir en la filosofia del
municipi, que intenta viure més
de cara a l'Ebre i busca atraure la
creació d'empreses fluvials per
aprofitar tots els atractius turís-
tics possibles.
Amb les armilles preparades i les
piragües multicolors a la vora de
les instal·lacions del Club Nàutic
de Móra d'Ebre, les 900 persones
van posar rumb a Miravet en uns
espectaculars 12 kilòmetres de
travessia vogant per l'Ebre. 

Albert Pascual
MÓRA D’EBRE

900 persones  baixen
vogant per l'Ebre

PIRAGÜISME

CAVALLS FRISONS A AMPOSTA. Un miler de persones van as-
sistir al IV Campionat Nacional de Cavalls Frisons, a les instal·la-
cions de Frisones de la Cruz, a Amposta. La jornada, que es va
celebrar el passat 16 de juliol, va comptar amb espectacles i ex-
hibicions, concursos, i diferents jornades tècniques. En total van
participar 35 cavalls de l’Estat Espanyol, però també procedents
de Colòmbia i Panamà.  / Foto: Llorenç Marín Rosales.

HÍPICA
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L’ECONSULTA ARRIBA A LES TERRES DE L’EBRE
L’ECONSULTA és un sistema de co-
municació a distància, segur i bidirec-
cional entre professionals de la salut i
els pacients. Ara, els equips d’atenció
primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre
han incorporat aquest nou canal de co-
municació amb els pacients, després
d’un període de prova satisfactori a
l’EAP Ulldecona-la Sénia. La consulta

electrònica té l’objectiu d’estalviar trà-
mits i temps als ciutadans a l’hora
d’accedir al sistema sanitari, i dóna
resposta a una part de la demanda as-
sistencial no urgent sense haver de
concertar visites presencials. A l’eCon-
sulta s’accedeix des de Cat@Salut La
Meva Salut, fet que garanteix la segu-
retat i la confidencialitat en la comuni-

cació. A banda, tota la informació i els
missatges de l’eConsulta resten incor-
porats a la història clínica i es poden
consultar en qualsevol moment.
Poden utilitzar el servei les persones
majors d’edat amb CIP actiu, si tenen
activada Cat@Salut La Meva Salut a la-
mevasalut.gencat.cat. També cal tenir
correu electrònic i mòbil. G.M.

Els alcaldes dels ajuntaments
de Móra d'Ebre, Falset i Gan-
desa, i els presidents dels con-
sells comarcals de la Ribera
d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta
han signat aquest 26 de juliol
una declaració institucional en
defensa de l'Hospital Comarcal
de Móra d'Ebre. Aquesta és la
resposta del territori a l'acord
adoptat per la junta general de
l'Hospital Sant Joan de Reus de
destinar quatre milions d'euros
de l'Hospital Comarcal de
Móra d'Ebre a eixugar els deu-
tes de l'hospital reusenc. 
Els signants han manifestat el
seu total “desacord i rebuig” a
l'acord, i han exigit a l'Ajunta-
ment de Reus i també a la junta
general que solucionin els pro-
blemes econòmics de l'Hospital
de Sant Joan, però “sense lesio-
nar el patrimoni i els interessos
de l'hospital de Móra d'Ebre”.
També han reclamat que “s'es-
tableixi d'immediat el meca-
nisme per restituir els quatre
milions d'euros a l'hospital de
Móra d'Ebre, perquè es puguin
tirar endavant les inversions en

infraestructura, equipament i
ampliació de serveis que neces-
sita aquest centre hospitalari, i
que exigeix el territori. A més,
també han demanat el traspàs
de la gestió de l'Hospital Co-
marcal de Móra d'Ebre a les
institucions del territori, per a
evitar situacions com aquestes
i per rellançar el programa sa-
nitari Altebrat, que afecta les
tres comarques.

Piñol denuncia ‘l’espoli’
En concret, Reus va aprovar el
25 de juliol traspassar quatre
milions dels fons de Gecohsa,
l’empresa municipal de la capi-
tal del Baix Camp que gestiona
l’hospital de Móra d’Ebre. Uns
diners que s’injectaran a l’hos-
pital de Reus, per evitar la seua
liquidació. L’alcalde de Móra
d'Ebre, Joan Piñol, va ser el pri-
mer en manifestar la seua
"total disconformitat" amb l'o-
peració. Piñol considera que la
solució és "absolutament des-
afortunada", ja que hi ha altres
vies per resoldre els problemes
econòmics de l'Hospital Sant
Joan, sense "espoliar" l'Hospi-
tal Comarcal de Móra d'Ebre.
Això passaria, segons Piñol, per
mobilitzar actius i recursos de

l'Ajuntament de Reus per des-
tinar-los a fer front al dèficit de
l'hospital de la ciutat. 
A més, Piñol va expressar que
no hi ha  un pla de viabilitat per
a l’hospital de Reus. “Això és
pa per avui i gana per demà, ja
que dins d'uns mesos o dins
d'un any ens podem trobar en
la mateixa situació", va dir. A
més, l’alcalde de Móra d’Ebre

també va reclamar que s'apli-
qui de manera urgent un pla
d'inversions per a l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre, ja
que "si l'hospital de Móra d'E-
bre té recursos suficients com
per a destinar-los a l'Hospital
Sant Joan, més n'ha de tenir per
invertir en la millora de les
seves pròpies instal·lacions i els
seus propis equipaments". 

Front institucional per defensar 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

HOSPITALS

La mesura indigna ajuntaments i consells comarcals,
que reclamen poder gestionar l’hospital des del territori

La Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat es rebel·len 
contra el traspàs de quatre milions a l’hospital de Reus

Els alcaldes s’han mobilitzat contra el desviament de diners de l’hospital de Móra d’Ebre.  // FOTO: CCRE.

C.B. / G.M.
MÓRA D’EBRE

Accions del
Consell 
Comarcal de
la Ribera

El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre va apro-
var el 27 de juliol una moció
relativa a les accions i ges-
tions a realitzar amb el fons
de reserva de Gecohsa i la
seva destinació última, des-
prés que la Junta General de
l’Hospital Joan Reus apro-
vés destinar 4 milions d’eu-
ros de l’Hospital Comarcal
de Móra d’Ebre a eixugar els
deutes del centre reusenc. La
presidenta del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre,
Gemma Carim, va mostrar
la seva indignació i va deixar
clar que el territori no és pot
permetre estar callat. 
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SALUT 

TOTS TENIM DUBTES i curiositats re-
currents sobre alimentació. Alguns
d'ells són autèntics mites i falses creen-
ces que es perpetuen en el temps a
causa del boca a boca i al fet que el seu
desconeixement no sol comportar pro-
blemes per a la salut. Constantment ens
preguntem el perquè de moltes coses, i
és que fins a les coses més simples
tenen un perquè...

PER QUÈ de vegades les patates fregi-
des saben dolces? Perquè hem confós la
sal amb el sucre? Aquesta podria ser
una bona raó. L'altra, i més habitual, és
que les patates hagin estat emmagatze-
mades a temperatures inferiors a 7ºC.
En aquestes condicions, l'abundant
midó del seu interior es converteix en
sucre (es descompon en l'edulcorant
glucosa). Sense oblidar que entre les pa-
tates existents hi ha algunes més dolces.

PER QUÈ els ous del supermercat bri-
llen més que els ous casolans?  Perquè
abans de posar-los a la venda han pas-
sat per la “sala de maquillatge”, on se'ls
aplica  un bany d'oli per protegir-los. La
closca de l’ou és molt porosa i, per tant,

permeable a l'aigua; això permet que
s'adhereixin olors estranyes i que entrin
bacteris. La pel·lícula d'oli els preserva
d'aquests efectes.

PER QUÈ l'arròs de la paella no ha de
passar-se mai? Cada gra és com una pe-
tita càpsula de midó, amb gran tendèn-
cia a captar aigua. Per això agafa tan bé
els sabors del brou. El punt idoni s'a-
consegueix quan el gra està esponjós, a
causa de l’inflament, però encara és un
ens individual. Però si se'ns passa, els
grans s'obren (amb la pèrdua de sabors)
i deixen anar el midó, que segueix atra-
pant aigua fins a formar una massa vis-
cosa i endurida.

PER QUÈ no és el mateix prendre llet
amb mel calenta que llet calenta amb
mel? La mel està composta principal-
ment per diferents sucres: fructosa, glu-
cosa, sacarosa i unes altres “impureses”,
que són les autèntiques responsables
que cada mel tingui un sabor amb de-
nominació d'origen. A temperatura am-
bient, la fructosa és 1,4 vegades més
dolça que el sucre normal, però la seva
capacitat edulcorant disminueix a me-

sura que augmenta la temperatura. Per
això no és el mateix. Una qüestió d’es-
calfor: quant més calent, menys dolç.

PER QUÈ el gelat és més bo quan s’ha
fos una mica? El paladar i la llengua res-
ponen millor a les textures toves. Així,
perquè el gelat sàpiga “de debò”, la
boca ha d'escalfar-ho primer el suficient
perquè comenci a fondre's. A més, al
fondre’l, es perd  part de  l’aire atrapat i
els sabors es concentren, al mateix
temps que els compostos volàtils aro-
màtics són alliberats per a gaudiment
dels sentits.

PER QUÈ hi ha ous blancs i morenos? I
rovells grogs i taronja? Tot és qüestió de
gens, de la raça de les gallines. Però
ambdós tipus d’ous tenen el mateix
valor nutritiu. El color dels rovells, pel
contrari, depèn de l'alimentació de la
gallina i, en concret, de si és rica en ca-
rotens. Si en la dieta predomina el blat,
el rovell sortirà més groc. Si picotegen
més alfals o sèmoles, les tonalitats del
rovell seran ataronjades. En el nostre
cas, menjar pèsols a totes hores no ga-
ranteix tenir una prole d'ulls verds.

Les coses més simples 
tenen un perquè...

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

BREU

L’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) ha consolidat
l’activitat de la consulta de peu
diabètic, creada a l’octubre del
2015. A més, darrerament ha
creat un comitè de peu diabètic,
per millorar el seguiment dels
pacients que necessiten una in-
tervenció quirúrgica. G.M.

L’HTVC crea
un comitè de
peu diabètic

ATENCIÓ PRIMÀRIA

t La presentació de la nova unitat al CAP Baix Ebre. // SÍLVIA ALARCÓN.

Nova unitat de síndromes de sensibilitat central

El CAP Baix Ebre ha obert una
unitat d’expertesa de la Sín-
drome de Sensibilització Central
que constitueixen les malalties
com la fibromiàlgia, la síndrome
de fatiga crònica i la sensibilitat
química múltiple. La nova unitat
l’integren professionals del ser-
vei d’atenció primària i de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de Cinta, i
s’estructura en tres sales condi-
cions específicament perquè els

professionals d’infermeria, me-
dicina familiar i comunitària,
medicina interna i reumatologia,
psicologia clínica, psiquiatria i
rehabilitació facin l’acollida, el
seguiment i el tractament dels
pacients afectats. El gerent de
l’ICS a les Terres de l’Ebre, Car-
les Tobar, ha explicat que a l’hora
d’habilitar la nova unitat s’han
tingut en compte les necessitats
específiques d’aquests malalts. 
La unitat està coordinada per la
doctora Rosa Caballol, qui ha ex-
plicat que a les Terres de l’Ebre
hi ha registrats 1.200 malalts de

fibromiàlgia i 42 pacients amb
síndrome de fatiga crònica. No hi
ha un codi concret pels malalts
de sensibilitat química múltiple,
i no hi ha dades concretes del
seu nombre. Caballol ha explicat
que la unitat serà l’instrument
definitiu per fer tractaments
multidisciplinars.  La presidenta
de l’Associació d’Afectats de Fi-
bromiàlgia, Fatiga Crònica i Sen-
sibilitat Química Múltiple de les
Terres de l’Ebre, Pepi Arayo, ha
destacat la importància de
comptar amb una unitat per
atendre aquestes patologies.  

Cinta Bonet 
TORTOSA
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Germans Marín

Qualitat  i  el millor
preu, a pastisseries
Germans Marín

Germans Marín, qüestió de confiança
Germans Marín és una de les pastisseries més re-
conegudes a les Terres de l’Ebre. Des de la seva cre-
ació l’any 1986, l’empresa ha crescut a passos de
gegant. Germans Marín es va iniciar en un petit forn
de pa i en l’actualitat ja té sis botigues al territori i
una franquícia a Tarragona. El seu creixement es
deu, segons el responsable de l’empresa, Marín Na-
varro, a tres factors: un bon servei, la qualitat en els
seus productes i un preu ajustat. Un altre dels ele-
ments que han ajudat a l’èxit de la pastisseria és la

seva varietat de productes: pa artesà elaborat en
forn de llenya, diferents tipus de bolleria, pastes sa-
lades i pastissos de tot tipus i personalitzats. Però
Navarro no dubta en explicar quins són els produc-
tes estrella i més venuts de Germans Marín: les co-
ques i els pastissos de mousse. Germans Marín
també s’ha especialitzat en l’elaboració de tot tipus
de xocolates, de producció artesana.
A més,  en tots els seus establiments ofereixen ca-
feteria amb un servei proper i de confiança. Per tant,
un producte irresistible, a un preu irresistible.

MARÍN NAVARRO
Juntament amb els seus pares i
germans, funda Germans Marín
l’any 1986 a Camarles. El poble
comptava amb diferents punts
de venda de pa, però no tenia cap
forn artesanal. El seu pare deci-
deix llavors obrir la primera em-
presa dedicada a la fabricació
artesana de pa. Després de 30
anys del seu naixement, Ger-
mans Marín compta amb sis bo-
tigues repartides entre
Camarles, Tortosa i l’Aldea i amb
prop de 50 treballadors. 

La Central Immobiliària

La Central Immobiliària,
un servei integral per 
escollir la teva llar
La immobiliària del Baix Ebre i el Montsià
La Central dóna cobertura immobiliària a
diferents poblacions de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià, amb seu a les ciu-
tats de Tortosa i la Sénia.
En concret, la immobiliària ofereix dife-
rents tipus de serveis als seus clients.
D’una banda, cobreix la gestió i assessoria
immobiliària, amb la compra i venda, llo-
guers, herències i contractes. A banda
d’això, també s’encarrega de l’administra-
ció de finques, tant per clients  particulars
com per comunitats de veïns. La immobilià-
ria també treballa en la reforma dels immo-

bles i la seva venda. Amb aquests serveis,
el client té al seu abast tots els serveis in-
tegrals necessaris per realitzar una bona
compra, venda o lloguer del seu habitatge
amb plena garantia i seguretat i amb els
millors professionals.
Segons el gerent de la Central, Xavier
Roda, el més important en aquest tipus de
servei és la confiança: ser capaços de
transmetre al client que la seva operació es
fa amb màxima professionalitat i garantia.
Per tant, a l’hora d’escollir una immobiliària
de confiança, la Central és la millor opció.
Els millors professionals, al teu servei.

XAVIER RODA
Xavier Roda és el gerent de la Central,
immobiliària amb seu a Tortosa i la Sénia.
La Central va nèixer l’any 1999 i des de
llavors dóna cobertura immobiliària a les
comarques del Montsià i del Baix Ebre.
Roda destaca que la Central ofereix un
servei integral i complet als seus clients,
que se suma a l’experiència en el sector
i el tracte proper.

Tortosa

càpsulescomercials

La Central Immobiliària
Tortosa i la Sénia  /   977449173
www.lacentralimmobiliaria.com

Tortosa, l’Aldea i Camarles

Germans Marín
Tortosa, l’Aldea i Camarles /977470309
www.germansmarin.com
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

L’ALDEA ORGANITZA EL CORREBARS
La regidoria de Festes de l’Ajuntament
de l’Aldea ha organitzat el Correbars,
que tindrà lloc el 15 d’agost als locals del
barri de l’Estació, i després 19 d’agost als
establiments del barri de l’Hostal. Per
només un euro, els participants podran
tenir un xopet de cervesa, de vi, de licor
o de vermut. Pel mateix preu, un euro,
també podran fer un mos amb una pun-
xadeta: dos croquetes, una torradeta amb

baldaneta, una torradeta amb bacó, una
torradeta amb salsitxeta, una torradeta
amb anxova i pebrot del piquillo... A
més, per només dos euros, els partici-
pants al Correbars també podran menjar-
se una punxadeta més elaborada. A
banda, la ruta pels bars comptarà amb
l’animació d’una xaranga durant 20 mi-
nuts en cada local. El Correbars forma
part dels actes de al festa major. G.M.

Ingredients

• 300 g. d’arròs 
• 1 ceba tendra 
• 1 got de nata líquida 
• 3 plàtans 
• oli d’oliva 
• aigua
• sal

Arròs amb 
plàtans fregits

Elaboració

Poseu l’aigua a bullir i
afegiu-hi l’arròs i la sal.
Quan l’arròs estigue
cuit, l’escorreu i el
poseu en una pla ̀tera.
Reserveu-lo per me ́s en-
davant. En una paella,
feu un sofregit amb la
ceba, pre ̀viament tallada
a rodanxes. Retireu-la
quan comence a enrossir
i reserveu-la tambe ́ per
a me ́s endavant. Amb el
mateix oli fregiu els
pla ̀tans tallats per la
meitat i els reserveu. Per
acabar feu una mena de
salsa amb la ceba, un
pla ̀tan i el got de la
nata, ho tireu per da-
munt l’arròs, que teniu
preparat en la pla ̀tera.
Per decorar una mica el
plat, poseu la resta dels
pla ̀tans al damunt. Si
voleu, els podeu donar
alguna forma.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Tallem la tonyina i la nectarina
en daus molt petits.
2. En una paella posem una culle-
rada d'oli d'oliva i daurem els
daus de tonyina.
3. Mentrestant, en un plat prepa-
rem una base de ruca.
4. Quan la tonyina està daurada
la col·loquem damunt de la ruca
i la salem amb flor de sal.
5. Tornem a posar la paella al foc
amb una cullerada d'oli d'oli d'o-

liva i hi incorporem els daus de
nectarina.
6. Afegim la cullerada de mel i ho
saltegem durant dos-tres minuts.  
7. Afegim els daus de nectarina a
la ruca i a la tonyina.
8.Tirem per sobre un raig ben ge-
nerós d'oli d'OVE i un raig de vi-
nagre.

Més receptes al blog: La Cuina de l’Olga.

Amanida de nectarina,
tonyina fresca i ruca

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquest mes us 
proposo cuinar amb
fruita. Les Terres de
l’Ebre som una de
les zones 
productores de
fruita dolça més 
important de 
Catalunya i s’ha de
notar!
Prepareu amanides,
gaspatxos...
Ja veureu com us
agradaran! ”

“

• 1 nectarina 
• 1 rodanxa de tonyina
Dfresca (d’uns 150g)
•Ruca
•Oli d’OVE Oleum
DFlumen
•Vinagre agredolç o
Dbalsàmic
• 1 cullerada de mel
• Flor de sal

INGREDIENTS: 
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MÉS REGADIU A LA TERRA ALTA

EL PRESIDENT de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va aprofitar la seua
visita a les Terres de l’Ebre, el 16 de ju-
liol, per inaugurar una nova fase del reg
de la Terra Alta a Caseres i Batea. El re-
gadiu de la Terra Alta abasteix els mu-
nicipis de Batea, Bot, Caseres, Corbera
d’Ebre, la Fatarella, Gandesa, la Pobla
de Massaluca i Vilalba dels Arcs. Les
obres es van iniciar l’any 1997 i actual-

ment ja estan en funcionament prop de
7.000 hectàrees, de les 8.200 autoritza-
des. La inversió ha estat fins al moment
de 132 milions d’euros. La consellera
d’Agricultura, Meritxell Serret, va afir-
mar que aquesta fase dóna resposta a
una reivindicació dels agricultors de la
zona. També va anunciar que en els pro-
pers mesos la conselleria treballarà per
finalitzar el reg de al Terra Alta. S.A.PAGESIA

FERTILITZACIÓ

El Departament d'Agricultura
ha difós aquest juliol els resul-
tats d'una dècada d'estudis al
Delta, per animar als agricul-
tors a reutilitzar els residus or-
gànics de la ramaderia. S’han
complert 10 anys de proves als
arrossars del delta de l'Ebre, i
l'IRTA i el Departament d'A-
gricultura han presentat els
resultats sobre els assajos de
la fertilització orgànica. Així,
les dades aportades pels tèc-
nics corroboren que canviar
l'adob mineral (amb què es
fertilitza tradicionalment l'a-
rròs a la zona) per gallinassa
pot suposar una reducció del
21% dels costos de fertilitza-
ció. Fins i tot, canviar l'adob
mineral per purins pot reduir
aquests costos un 88%. 
A més, el rendiment dels cul-
tius és igual o fins i tot millor,
en certs casos. Però el des-
avantatge, com ha explicat la
tècnica de l'Oficina de Fertilit-
zació, Gemma Murillo, és que
requereix més control de les
dosis i les aplicacions que es
fan. Amb tot, la tecnologia
aplicada a la maquinària pot
ajudar els agricultors a assolir
aquest repte. Segons Jaume

Boixadera, cap del Servei de
Sòls de la Generalitat, amb els
assajos es vol fonamentar, des
del coneixement, la utilització
de materials orgànics, com la
gallinassa o purins de porcs,
molt abundants al territori, en
el cultiu de l'arròs, i demostrar
que no suposa problemes de
rendiment o altres. "Es tracta
d'aprofitar els avantatges am-
bientals i econòmics que això
comporta", ha dit. Aquest

tipus de fertilització requereix
assajos de llarga durada, deu
anys en el cas dels purins i
cinc en el cas de la gallinassa,
que enguany ja s'han assolit
als camps de proves Delta. 
De fet, els exemples que s'han
explicat aquest juliol a una
cinquantena d'arrossaires de-
mostren que una estratègia de
fertilització únicament d'adob
mineral, amb una aplicació de
170 quilos de nitrogen per

hectàrea i un adob amb fòsfor
i potassi, té un cost de 298
euros per hectàrea, mentre
que amb una estratègia de la
mateixa quantitat, només apli-
cant purí porcí d'engreix, el
cost és de 38 euros per hectà-
rea, un 88% menys. També
amb la fertilització amb galli-
nassa en una terra argilosa,
que només necessita una
única cobertora, el cost es re-
dueix un 22%, a 235 euros.  

Gallinassa i purins per a l’arròs
L’IRTA i Agricultura asseguren que l’ús de

purins com a adob pot reduir costos un 88%
Es demostra que els rendiments dels cultius

són iguals o fins i tot millors en alguns casos

Un pagès llegeix un cartell informatiu en la jornada celebrada a Deltebre. // FOTO: ACN.

ACN 
DELTEBRE

Europa no veu
el caragol
poma com una
amenaça

Sílvia Alarcón
LA RÀPITA

La conselleria d’Agricultura
vol revertir la decisió de la
Comissió Europea d’ex-
cloure el caragol maçana del
llistat d’espècies exòtiques
invasores. El catàleg conté
37 espècies que causen
danys a una determinada
escala, i que justifiquen l’a-
plicació de mesures especí-
fiques. Però el caragol
maçana està fora del llistat,
tot i els problemes que ha
provocat al delta de l’Ebre i
els riscos d’expansió d’a-

questa espècie a les zones
arrosseres del sud d’Eu-
ropa. Així, la consellera d’A-
gricultura, Ramaderia i
Pesca, Meritxell Serret, va
afirmar des de Sant Carles
de la Ràpita que es treba-
llarà per revertir la decisió
de la Unió Europea, tenint
en compte l’afectació nega-
tiva del caragol al Delta. A
més, després de participar
en la processó del Carme,
Serret també es va referir a
la problemàtica dels paga-
ments de les vedes biològi-
ques al sector pesquer. Així,
la consellera d’Agricultura
va anunciar que ja s’ha rea-
litzat un primer pagament
dels ajuts corresponents a
aquest any. En la mateixa
línia es va pronunciar el
president de la Confraria de
Pescadors de la Ràpita, Eu-
sebio Rosales, que conti-
nuarà reclamant els ajuts
pendents per les vedes.

PLAGUES

Agricultura vol
que s’incloga al
llistat d’espècies
exòtiques 
invasores
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CLICS D’ESTIU

C
ESCACS DE LUXE A LA SÉNIA

La Sénia va viure el 23 de juliol una jor-
nada de concentració i moviments ràpids
de les peces dels escacs. L'Ajuntament del
municipi va organitzar aquesta jornada
amb un matx amistós a doble volta entre
el Club d'Escacs Mollet, el millor de Cata-
lunya, i una selecció dels millors jugadors
de les Terres de l'Ebre, amb un sistema de
partides ràpides. Entre els convidats hi
havia dos jugadors d'elit internacional i

mestres, Leonardo Valdez, mestre interna-
cional de Costa Rica que juga a Mollet des
de fa uns anys, i Daniele Vocaturo, nú-
mero 1 d'Itàlia. Tot i aprofitar la invitació
per veure alguns dels indrets més interes-
sants de la Sénia, tots dos tenien una mica
de pressió per guanyar. Per la seua banda,
des del Club Escacs de la Sénia també s'a-
profita aquesta jornada per preparar acti-
vitats per al jovent.  A.P. / Foto: E.Z.

EL MERCAT MEDIEVAL DE BATEA és una de les festes de recreació històrica més importants del te-
rritori. Enguany, va celebrar-se el cap de setmana del 2 i 3 juliol. La població va vestir-se d’època per
oferir als visitants espectacles musicals, d’humor i de màgia, i va engalanar els seus carrers amb més
de quaranta parades, tallers d’oficis antics i jocs per als petits. / Foto: E.Z.

LA PROCESSÓ DEL CARME és un dels actes més tradicionals de
l’estiu en poblacions de la costa ebrenca com l’Ampolla o Sant
Carles de la Ràpita. Les embarcacions es guarneixen i acompan-
yen la Verge fins a la seua entrada al port. / Foto: E.Z.

VÍCTOR AMELA va visitar Tortosa el 20 de juliol, per presentar la
seua última novel·la, ‘La filla del capità Groc’. Va ser en el marc
de l’acte ‘Diálogos’, que organitzava el consorci de turisme cul-
tural de la Ruta dels Treis Reis. / Foto: G.M.

LA MOSTRA DE JAZZ va arribar enguany a la seua XXIII edició per omplir de música les primeres
nits caloroses d’aquest estiu a Tortosa. Va obrir el festival el concert de la Tortosa Big Band, al passeig
de Ribera, però sens dubte el punt culminant de la mostra va ser el concert d’Spyro Gyra a l’auditori.
Per Tortosa també han passat Ignasi Terraza Trio, Luigi Grasso o els Mambo Jambo. / Foto: I.L.

10 ANYS DE LA BIBLIOTECA DE TORTOSA. Per celebrar el desè aniversari, la Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo de Tortosa ha programat tot un any d’activitats. El 19 de juliol va fer-se l’acte central, amb un
concert del músic Andreu Martínez. També va haver-hi una conferència de l’artista Tom Carr, que va
presentar-hi l’obra ‘Enfilant-nos per l’heura’, i un tast de vins. / Foto: G.M.
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DOCUMENTALS

PANTALLES

P CODI ÈTIC PER LA IGUALTAT ALS MITJANS
LA MESA INSTITUCIONAL del
Circuit de les Terres de l’Ebre per a l’A-
bordatge de la Violència Masclista va
reunir-se el 30 de juny passat a Tor-
tosa, per treballar per la millora de l’a-
tenció i resposta a les dones que
travessen aquest tipus de situacions.
En la reunió va participar-hi la presi-
denta de l’Institut Català de les Dones,

Teresa Pitarch, en la que va ser la seva
primera visita institucional al territori.
Pitarch va afirmar que la única manera
d’eradicar aquesta xacra social és tre-
ballar en la coeducació, ja des de la
primària. De la mateixa manera, va
avançar que l’Institut Català de les
Dones està treballant en l’elaboració
d’un codi ètic i de bones pràctiques

per a mitjans de comunicació, amb
l’objectiu d’eradicar estructures cultu-
rals que puguin afavorir la desigualtat
entre dones i homes. El codi es redac-
tarà en col·laboració amb represen-
tants de mitjans de comunicació i
col·legis professionals. A més, Pitarch
també va anunciar que es crearà un
Observatori de la Igualtat. C.B.

La nova programació de la tem-
porada setembre-desembre del
Teatre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa incorporarà la projecció
del Documental del Mes. Cada
tercer diumenge de mes es pro-
jectarà un documental a les 19:00
hores a la sala petita de l’audi-
tori. La tècnica responsable de
l’àrea de Cultura, Maria José Bel,
va explicar que “aquests docu-
mentals han estat seleccionats
arran de diferents festivals inter-
nacionals especialitzats”.  
De fet, el Documental del Mes és
una iniciativa que, amb la volun-
tat d’apropar el gènere docu-
mental als espectadors més enllà
de les grans capitals, estrena
cada mes un documental en una
xarxa de més de 70 sales a tot
l’Estat espanyol i a Xile, en po-

blacions grans, mitjanes o en pe-
tits municipis d’arreu del terri-
tori. En el cas de les Terres de
l’Ebre, ja fa temps que el Docu-
mental del Mes es pot veure a
Amposta, de la mà de l’associa-
ció cultural Tarambana. Habi-
tualment, els documentals es
projecten al Casal, però aquest
mes de juliol el passi va fer-se a
la plaça de la Font de Poble Nou
del Delta, on gratuïtament es va
poder veure la pel·lícula ‘Tea
Time (La Once), de la directora
xilena Maite Alberdi.

Gran Germà
A l’agost, el Documental del Mes
fa vacances. Però al setembre es
projectarà ‘A Good American. El
preu de la nostra seguretat’, de
l’australià Friedrich Moser. La
pel·lícula explica que, al final de
la Guerra Freda, el matemàtic
Bill Binney va rebre l’encàrrec de
liderar un equip de l’Agència de

Seguretat Nacional dels Estats
Units (NSA) per crear un revolu-
cionari programa de vigilància.
El programa ThinThread podria
interceptar qualsevol senyal
electrònica, filtrar-la per objec-
tius i oferir els resultats a temps
real sense envair la privacitat. El
sistema era perfecte, però tenia
un problema: era massa barat.
Tres setmanes abans de l’atemp-
tat de les Torres Bessones, el pro-
grama es va suspendre. Després
de l’11 de setembre, va començar
la política de vigilància massiva
de les comunicacions privades
dels ciutadans i Binney va aban-
donar l’NSA. El seu programa
hauria pogut evitar l’atac terro-
rista al World Trade Center i, no
només això, ja que també podria
haver acabat amb l’acumulació
innecessària de dades que impe-
deix als governs del món ser re-
alment efectius en la seva lluita
contra el terrorisme.  

I.L./ G.M.
TORTOSA

TECNOLOGIA

El portàtil dels teus somnis, Xiaomi
per Jaume Querol

Tortosa tindrà el Documental del Mes
El 18 de setembre arribarà ‘A Good American. El preu

de la nostra seguretat’, que també es veurà a Amposta
La programació del Teatre Auditori Felip Pedrell 

inclourà la projecció d’una pel·lícula a la sala petita

El fabricant xinès Xiaomi segueix ampliant la seva
línia de productes electrònics a un ritme impres-
sionant, i ara ens presenta els primers ordinadors
portàtils de la firma, sota el nom de Mi Notebook
Air. Un nom que bé ens sona força, no us pareix?

Mi Notebook Air apareix amb dues versions força
encertades, una de 13’3” (1920x1080) i un altra
més lleugera de 12’5”. Si ens fixem amb el model
de 13’3”, destaquem la seva interessant configu-
ració, ja que incorpora un potent processador
Intel iCore 5 a 2’7Ghz. amb 8Gb de memòria
RAM, disc dur de tecnologia SSD de 256Gb, una
potent tarja gràfica Nvidia GeForce 940MX amb
1Gb DDR5 dedicats, connectors USB Type-C i amb
una no menys espectacular autonomia de fins a
9,5h. A tot això, si tenim en compte el seu reduït
pes de 1,28 kg. i l’ajustat gruix de tan sols 14,8
mm., es converteix en tot un equip de referència
per a la competència.

Pel que fa al model de 12’5”, també de 1920x1080, se’ns
presenta també força interessant, amb una estètica
ben pareguda al seu germà gran. El seu pes es veu re-
duït fins els 1,07 kg. i té un gruix de només 12,9mm.,
unes xifres realment impressionants. En tot cas, la di-
ferència més gran la trobarem en les seves ajustades

prestacions, en equipar un processador central Intel
Core M3 o un Intel iCore 3, segons les necessitats de
l’usuari. La memòria RAM parteix de 4Gb i el seu disc
dur queda ajustat fins els 128Gb; això sí, amb tecnolo-
gia SSD. La resta de prestacions seran les mateixes
que el model de 13”.

Tots dos equips comptaran amb un xassís completa-
ment metàl·lic, amb un disseny espectacular i, per
tant, estan destinats a competir amb la gamma Pre-
mium de la competència. Però el que cal destacar, i
aquí sí que pareix que Xiaomi no té rival, és en el seu
ajustat preu, ja que la versió de 13” estarà al voltant
dels 700€ i el de 12’5” sembla que estarà per baix dels
500€, uns preus espectaculars que difícilment podran
ser  igualats. La seva disponibilitat està prevista a prin-
cipis d’agost en el mercat xinès i, desgraciadament,
Xiaomi no té prevista la seva distribució internacional,
ja que s’espera una demanda molt alta que no podrà
cobrir a nivell internacional.

El cartell de ‘A Good American’. // FOTO: ELDOCUMENTALDELMES.CAT.
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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 estrenar el 21
de juliol a la televisió el docu-
mental ‘Prou!’, el reportatge que
va produir el moviment veïnal
que reivindica la gratuïtat de
l'AP-7. 'Prou!' es va poder veure,
per primer cop íntegrament en
una televisió del territori, en una
emissió especial del programa
PuntDoc, el nou espai que Canal
21 Ebre dedica als reportatges.
‘Prou!’ és un treball del realitza-
dor canareu Lluís Ortega, amb
música de l’ampostí Tomàs
Simón, que dóna veu a les expe-
riències de testimonis que han
viscut o patit els accidents de
l’N-340. Són familiars de les víc-
times, periodistes, sanitaris i
professionals del sistema d’e-
mergències que expliquen les
seues vivències. Es va estrenar el
8 d’abril a Alcanar, on els veïns
van iniciar els talls de carretera
al setember del 2015. Però també
s’ha projectat en altres municipis
de l’N-340 i també en altres po-
bles que així ho han demanat. 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

‘Prou!’ s’estrena a Canal 21 Ebre

Redacció
TORTOSA

L’emissió va fer-se en el marc del programa PuntDoc,
el nou espai que la cadena dedicarà als reportatges

El documental produït pels veïns de l’N-340 s’emet per
primera vegada íntegrament en una televisió del territori

Un fotograma del documental.

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



Talls diaris a l’N-340
per reclamar que l’AP-7
siga gratuïta

La PDE celebra que el
Parlament Europeu 
reclami a l’Estat la 
retirada del Pla de Conca

La Festa del 
Renaixement augmenta
fins al 80% l’ocupació
dels espectacles pagant

Conveni entre el Baix
Ebre i l’Ajuntament de
Deltebre per gestionar
el centre EbreTerra

Amposta haurà 
d’aclarir el forat deixat
per la GURSAM

La Ràpita preveu 
ordenar la Barra del
Trabucador amb una
nova base nàutica

El món del vi entrega
els premis anuals
d’Enoturisme en una
gala al Pinell de Brai

Front de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el
Priorat per defensar 
l’hospital de Móra
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