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P ACTE CENTRAL DE L’ANC A L’AMPOLLA

L’ASSEMBLEA Nacional Catalana
(ANC) a les Terres de l’Ebre va organit-
zar el 21 d’agost a l’Ampolla el seu
acte central de l’estiu per denunciar
“els atacs continuats del govern es-
panyol” . Per simbolitzar-ho, l’ANC va
col·locar un centenar de creus grogues
que volien simbolitzar l’atac al sistema
sanitari davant del mateix port pes-

quer. La secretària nacional de l’ANC,
Irene Negre, va fer una crida a la mo-
bilització de l’Onze de Setembre d’en-
guany. De fet, el coordinador de l’ANC
a l’Ebre, Manel Alves, va dir que el
proper 11-S cal sortir al carrer “per re-
colzar i donar la màxima força a
aquest últim tram del procés, que està
a punt de culminar-se”. C.B.PORTADA

L’última Diada del procés?
Tortosa per la Independència crida a manifestar-se a

Tarragona, en una de les cinc concentracions de l’11-S
L’ANC lliurarà al fons del Museu de Tortosa la primera

estelada que es va hissar a la plaça del Bimil·lenari

Tortosa per la Independència
ha posat en funcionament tota
la seua maquinària, per tal d’a-
conseguir la màxima participa-
ció de la ciutadania en una de
les cinc manifestacions que
s’han convocat la Diada de
l’Onze de Setembre en diversos
punts de Catalunya. Enguany, la
mobilització de la Diada ha
estat convocada sota el lema “A
punt”. Per als habitants del
Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre, l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Òmnium Cul-
tural i altres entitats indepen-
dentistes han establert un únic
punt de manifestació a la ciutat
de Tarragona, un fet que ha mo-
lestat alguns sectors sobiranis-
tes del territori. En aquest
sentit, el coordinador de Tortosa
per la Independència, Joaquim
Vallés, ha explicat que la volun-
tat de l’organització ha estat
descentralitzar la convocatòria,
i s’ha mostrat convençut que els
ebrencs respondran a la crida a
la mobilització i es desplaçaran
perquè la manifestació torne a

ser un èxit. 
Així, Vallès ha volgut treure im-
portància a aquelles veus que
lamenten que no s’hagi esta-
blert cap punt de mobilització a
les Terres de l’Ebre, i ha recor-
dat que els ciutadans de Lleida
i de les comarques de Girona
també es mobilitzaran en un
únic punt en tota la província. 
Enguany, Tortosa per la Inde-
pendència ha previst la sortida
cap a Tarragona de cinc busos
des de la ciutat, i un per cada
poble del municipi. Vallès ha
negat que hi hagi un cert cansa-
ment, i ha insistit que s’està al
davant d’un procés llarg. 
D’altra banda, i com a acte previ
a la Diada, aquest dijous 8 de
setembre, a les 20 hores, Tortosa
per la Independència lliurarà al
Museu de Tortosa la primera es-
telada que es va penjar el 2014
a l’entrada de la ciutat, a la
plaça del Bimil·lenari.

Marxa de Torxes
D’altra banda, la Comissió 11
de Setembre de les Terres de
l’Ebre organitza la novena
edició de la Marxa de Torxes
per la Independència a Tor-
tosa. L’acte serà el dissabte, 10

de setembre, a partir de les
20.30 hores. La marxa sortirà
del castell de la Suda i des-
prés de travessar el nucli
antic de Tortosa arribarà a la
plaça del Mercat, on es faran

els parlaments i la lectura del
manifest. Enguany, la Comis-
sió ha demanat que l’entitat
encarregada de llegir el ma-
nifest siga Jóvens de les Terres
de l’Ebre. L’any passat, a la

Marxa de Torxes de l’Ebre van
participar-hi unes 500 perso-
nes. Enguany la Comissió 11
de Setembre està formada
per Òmnium, el Casal Popu-
lar Panxampla i l’ANC.

C.B. / G.M.
TORTOSA

t Una jove ebrenca en la manifestació de Barcelona de l’11 de setembre de 2014. / Foto: FRANCESC MARTÍNEZ.

Jordi Duran, conferenciant
de la Diada a Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa va
informar el 22 d’agost passat
que el director del Centre de
Normalització Lingüística de
les Terres de l'Ebre, Jordi
Duran, serà l'encarregat de
pronunciar enguany la confe-
rència institucional de la
diada de l'Onze de Setembre.
Serà el mateix 11 de setembre,

a partir de les 11.00 hores al
saló de sessions del mateix
consistori. Duran, nascut a
Móra d'Ebre, és filòleg i perio-
dista, i ha treballat i col·labo-
rat en diversos mitjans de
comunicació. A més, és màster
en Comunicació Política i Ins-
titucional per la IDEC-Univer-
sitat Pompeu Fabra. A banda,
és coautor del llibre 'Català
per a periodistes de les Terres
de l'Ebre'. 

G.M. 
MÓRA D’EBRE

Sànchez (ANC): ‘O acabem el procés 
o el procés acabarà amb nosaltres”

El president de l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
Jordi Sànchez, considera que
aquesta tardor el Parlament
estarà "probablement en con-
dicions" d'anunciar un refe-
rèndum vinculant sobre la
independència. "És la de-
manda de l'ANC a les institu-

cions", va insistir el dirigent
de l'entitat sobiranista a pocs
dies de l’Onze de Setembre.
Segons Sànchez, si és així, el
procés entrarà en un punt de
no retorn. Amb tot, va afegir-
hi: "Hem de dir que o comen-
cem a acabar-lo o acabarà
amb nosaltres, ho hem fet tot,
al carrer i a les urnes”, va dir
a Arenys de Mar després d’un
acte festiu de l'ANC al Ma-
resme, en què es va enregis-

trar un vídeo per animar la
participació a la Diada. D’altra
banda, Sànchez va instar els
càrrecs públics a mantenir-se
als escons i als despatxos si
arriben inhabilitacions per
donar suport al procés. A més,
va fer una crida als comuns a
"no tenir por a la democràcia"
i a defensar el dret a l'autode-
terminació "desobeint prohi-
bicions", com han fet "en
altres àmbits". 

G.M. / ACN
TORTOSA
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PORTADA 

El curs polític que comença
aquest setembre estarà marcat
per la qüestió de confiança que
haurà d’afrontar al Parlament
el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont. Però els
partits catalans també hauran
de tenir molt present el que
puga passar amb la investi-
dura del president del govern
de l’Estat i amb la possible
convocatòria d’unes noves
eleccions generals, que serien
les terceres en només un any.
En aquest context d’incertesa i
campanya permanent, el tercer
factor que haurà d’assumir la
política catalana és el procés
de renovació interna d’alguns
partits. El cas més sonat és el
de la renovació de l’antiga
Convergència, ara transfor-
mada en el Partit Demòcrata
Català (PDC). Però també cal-
drà estar atents a què passa
amb el PSC, que amb l’inici del
curs polític tindrà a la vista el
seu XIII Congrés, amb el lema
‘Catalunya, temps de canvi’.

Lluís Soler, l’ebrenc del PDC
En la nova estructura directiva
del PDC, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, s’encarregarà de la
comunicació del partit. Soler
és una de les cares noves de
l’executiva de l’antiga Conver-
gència. Artur Mas continua
sent el president del partit,
amb Neus Munté com a vice-
presidenta, però per al dia a
dia del PDC ha agafat més pro-
tagonisme la jove Marta Pas-
cal, que ara és la coordinadora
general de la formació fent
tàndem amb David Bonvehí,
nou coordinador executiu. A
priori, tant Pascal com Bonvehí
tenen la plena confiança de
Puigdemont, que cada dia més
gent veu com el principal valor
en alça del PDC. Sobretot, per-
què la idea és que aquest curs
polític sortirà encara més refor-
çat amb la presentació de la
qüestió de confiança. Aquest fet
fins ara insòlit a la política cata-
lana serà el proper 28 de setem-
bre. En aquest sentit, es preveu
un inici de setembre molt in-
tens, amb noves reunions entre
el govern de Junts pel Sí i la

CUP, i amb el debat sobre el
pressupost del 2017 i el referèn-
dum unilateral d’independència
(RUI) com a teló de fons. Al
marge d’això, i tornant a parlar
en clau territorial, l’altra per-
sona forta al PDC és Ferran Bel.
L’alcalde de Tortosa és l’únic di-
putat del partit per la demarca-
ció de Tarragona, i el seu
protagonisme serà important,
tant si hi ha una repetició elec-
toral com si finalment es forma
un nou govern a l’Estat.

Lluís Salvadó i ERC
ERC és l’únic gran partit que
inicia el nou curs polític amb la
feina feta. Oriol Junqueras té
un lideratge inqüestionable i
els republicans gairebé ja no
recorden les lluites internes
que marcaven l’ADN del partit
independentista. El rapitenc
Lluís Salvadó, secretari general
adjunt d’ERC, és el secretari
d’Hisenda. A banda de partici-
par en la redacció del pressu-
post del 2017 per aconseguir,
ara sí, l’aval de la CUP, Salvadó
té sobretot el titànic repte de
bastir la futura hisenda cata-
lana, com una de les principals

estructures d’estat. A més, el
secretari d’Hisenda té dues
carpetes damunt de la taula
que interessen les Terres de
l’Ebre: d’una banda, aconse-
guir que el territori també
puga sortir beneficiat de la
construcció del Centre de Re-
creació Turístic (CRT) de Vila-
seca i Salou, abans conegut
com BCN World. I de l’altra,
posar en funcionament l’im-
post sobre les centrals nucle-
ars, que ha de poder substituir
l’anterior impost anul·lat pel
Tribunal Constitucional. 

Renovació del PSC
Els socialistes tenen una cita
marcada amb roig a l’agenda:
del 4 al 6 de novembre se cele-
brà el seu XIII Congrés, en què
es posaran a debat el seu lide-
ratge i també la seua estratègia
política per al futur més imme-
diat. El plat fort serà la ponèn-
cia marc per decidir si s’aposta
per una llei de claredat com la
canadenca, per facilitar un re-
ferèndum pactat amb l’Estat si
fracassa la seua primera opció,
que és la reforma federal de la
Constitució espanyola. Abans,

però, caldrà triar el nou primer
secretari del PSC, cosa que ha
de passar el 15 d’octubre. L’ú-
nic que ha dit clarament, fins
ara, que vol optar al càrrec és
l’actual primer secretari, Mi-
quel Iceta. Fa uns dies, l’al-
calde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, s’autodescartava
per liderar la renovació del
PSC. Amb tot, Ballesteros va
apostar per una “reformula-
ció” del socialisme i per una
renovació en profunditat del
partit. “Es renovarà segur, serà
un congrés molt important i
del que se’n parlarà abans i
després”, va vaticinar l’alcalde
de Tarragona. Ballesteros va
voler destacar que el grup par-
lamentari s'ha renovat en
pràcticament un 80%, les can-
didatures municipals també, i
que, per tant, es reflectirà en
l'executiva. "El partit no pot no
renovar-se en profunditat. Ne-
cessitem reflexionar sobre com
connectar millor amb el con-
junt de la societat. Tenim un
partit que està pensat de fa 37
anys i que ha donat molt servei
a la societat, però ara són nous
temps i hem de contactar amb

Els ebrencs del nou curs polític 

Gustau Moreno
TORTOSA

UN SETEMBRE INTENS

t El deltebrenc Lluís Soler forma part de la nova executiva del PDC. / Foto: ACN.

Soler i Bel són els homes forts del PDC, que al setembre
ha d’afrontar la moció de confiança de Puigdemont

Roig i Miró creixen al PSC ebrenc, en una etapa en què
els socialistes tenen a l’horitzó el congrés de la renovació

la gent de manera diferent
també", va tancar Ballesteros.
En clau territorial, caldrà
veure com aquesta renovació
dels socialistes afecta també el
PSC de les Terres de l’Ebre. La
implosió del procés sobira-
nista va esquerdar el partit i
van haver-hi baixes impor-
tants, però els socialistes han
dedicat els darrers mesos a re-
cosir les sensibilitats i intentar
cohesionar-se. Dos dels valors
en alça de cara al nou curs són
el tortosí Enric Roig i l’ampostí
Francesc Miró,  que a partir de
l’any que ve seran els presi-
dents dels consells comarcals
del Baix Ebre i del Montsià.
També cal tenir en compte el
paper de Manel de la Vega, re-
gidor de Tortosa i actualment
secretari adjunt de Política
Municipal del PSC, molt ben
connectat amb Barcelona.

Iniciativa i Podem
Albano Dante Fachín és el nou
secretari general i líder clar de
Podem a Catalunya. La seua
carpeta més important és la
negociació d’una gran con-
fluència d’esquerres amb Ada
Colau i la seua Barcelona en
Comú, que acaba de dir per
enèsima vegada que no té cap
pressa per fer el salt i ser la
primera presidenta de la Ge-
neralitat. En aquest context, hi
ha el procés de renovació d’I-
niciativa, ara amb l’eurodipu-

tat Ernest Urtasun com a
portaveu i principal valor en
alça. Ecosocialistes, podemites
i comuns tenen el gran objec-
tiu de construir una gran alter-
nativa de govern i apartar els
exconvergents de la Generali-
tat. En clau territorial, la per-
sona de referència és el
regidor tortosí Jordi Jordan,
coordinador des del febrer de
la nova executiva d’Iniciativa-
Entesa per les Terres de l’Ebre.
El seu objectiu no és altre que
la creació d’aquest “nou sub-
jecte polític” a Catalunya. 

NOU SUBJECTE

Podem, ICV i En

Comú volen ser 

l’alternativa
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PORTADA 
TURISME

AnimaNaturalis ha celebrat
que el jutge d’Amposta vegi
delicte en les agressions a dues
activistes durant un acte taurí a
les festes del Mas de Barbe-
rans, a l’abril. Aida Gascón,
presidenta d’AnimaNaturalis i
una de les activistes agredides,
ha considerat que el magistrat
els ha donat la raó, i ha valorat
que hagin qualificat de “molt
violentes” les agressions que
van patir als bous de Mas de
Barberans, el passat mes d’a-
bril per part de tres aficionats
taurins. Gascón també ha afe-
git que a partir d’aquells fets hi
hagut “un abans i un després”
en les seves relacions amb els
taurins. De fet, ha assegurat
que s’ha rebaixat l’agressivitat
de l’ambient, tot i que encara
reben algun insult. En aquest
sentit, la presidenta d’Anima-
Naturalis ha demanat a l’afició
taurina de les Terres de l’Ebre
que es mantingui aquest clima
que els permet enregistrar
amb tranquil·litat actes taurins
que es fan a les festes majors
del territori. 
El 12 d’agost es va saber que el
jutjat d'instrucció número 1
d'Amposta havia tancat les di-

ligències del cas de les agres-
sions a les dues activistes d'A-
nimaNaturalis. Segons l'escrit
del magistrat, hi ha indicis de
comportament delictiu en unes
accions que qualifica de "gran
violència" – en concret, quan
els investigats sacsen, peguen i
prenen les càmeres a les noies-
. Els fets, per al jutge, poden ser
constitutius dels delictes de co-
acció i de danys i de dos delic-
tes lleus de lesió. El magistrat
no considera acreditada la par-
ticipació incriminatòria d'un
dels quatre investigats en els
fets i l'exculpa provisional-
ment. En l'auto també es fa una
primera valoració del cost de
les càmeres i altres materials
trencats de prop de 800 euros
per unes ulleres i una de les cà-
meres, ja que una segona cà-
mera va desaparèixer. La
Fiscalia, l'acusació i la defensa
han de presentar es sues es-
crits d'acusació per demanar la
celebració del judici o el sobre-
seïment de la causa.
Un cop tancada la instrucció, el
jutge conclou que tres dels in-
vestigats van atacar amb "vio-
lència" les dues animalistes. En
l'escrit del magistrat també de-
talla les lesions patides per les
dues animalistes, policontu-
sions "sense seqüeles" a dife-
rents parts del cos. 

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

El jutge veu delicte
d’agressions a les
dues animalistes 
d’AnimaNaturalis

t Una captura del portal de pisos turístics Airbnb.

L’Ebre té 2.534 pisos turístics legals

L’Ametlla de Mar és la població
de l’Ebre que lidera el rànquing
d’habitatges legalitzats com a
pisos turístics, amb 1.042 pisos. En
segona posició es troba Deltebre,
amb 493 pisos turístics legalitzats.
De fet, en els darrers tres anys
s’han legalitzat un global de 2.534
apartaments turístics a les Terres
de l’Ebre, segons dades del De-
partament d’Empresa i Coneixe-
ment. A més, l’Ametlla de Mar i
Deltebre són els dos únics muni-
cipis ebrencs que apareixen en el
top 10 de pisos turístics de la de-

marcació de Tarragona, que en-
capçala la població de Salou amb
4.088 pisos legalitzats. La Cala i
Deltebre ocupen el quart i el vuitè
lloc del rànquing. En total, a la
província de Tarragona s’han le-
galitzat 13.484 allotjaments turís-
tics en els darrers tres anys. 
Però la Generalitat calcula que la
meitat de l’oferta de pisos turís-
tics encara no està declarada. La
conseqüència més immediata de
no tenir un pis turístic declarat és
la sanció. En els darrers tres anys
s’han obert 157 expedients san-
cionadors al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre, i se n’han re-
solt 78. Però fa dos anys el nombre
d’expedients sancionadors era de

49, i s’havien multat un total de
1.009 propietaris.  Mentrestant, els
anuncis de pisos turístics prolife-
ren en plataformes com Homea-
way o Airbnb, on apareixen més
de 300 habitatges en lloguer a l’E-
bre. Sobretot, es tracta de cases de
camp i xalets en zones rurals,
però també de pisos en ciutats
com Tortosa, Amposta, cases i
pisos a Deltebre. També hi ha des-
enes d’apartaments en pobla-
cions costaneres com Sant Carles
de la Ràpita, les Cases d’Alcanar,
l’Ampolla i l’Ametlla de Mar. A la
pàgina Airbnb és possible llogar
només una habitació individual
per una sola nit, una modalitat
encara il·legal a Catalunya. 

G.M.
DELTEBRE

TRIBUNALS



6 // Setembre  2016 cop d’ull

Trens Dignes.  Rull també va rei-
terar que si Renfe i Adif no com-
pleixen amb les condicions
pactades, el Govern no accep-
tarà cap nova modificació horà-
ria en les altres línies de
Catalunya amb retards.
Per la seua banda, la plataforma
Trens Dignes ha celebrat l'a-
nunci fet per Rull. Amb tot, l'en-
titat s'ha mostrat "cansada" de
valorar "promeses més que
fets", mentre continuen els re-
tards en els usuaris de la línia
que va des de les Terres de l’E-
bre a Barcelona. La portaveu de
Trens Dignes, Montse Castellà,
va lamentar que la Generalitat
hagi de "posar pegats" ara als
incompliments d'Adif i Renfe.
després d'haver acceptat canviar
els horaris. "Ja vam dir que els
nous horaris no només no servi-
rien per millorar la puntualitat,
sinó que els retards continua-
rien camuflats”. 

PORTADA 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’entrada en vigor dels nous ho-
raris provisionals de la línia R16
de Rodalies no ha funcionat per
millorar el servei ferroviari a les
Terres de l’Ebre. Durant aquest
mes d’agost s’han produït dues
incidències greus en la línia que
uneix Ulldecona i Tortosa amb
Barcelona, després de l’entrada
en vigor dels nous horaris pac-
tats entre la Generalitat, Adif i
Renfe. En primer lloc, el dissabte
13 d'agost, un tren que cobria el
trajecte Barcelona-València va
patir una avaria mecànica, amb
més de 500 passatgers a bord,
que literalment van haver de sal-
tar a un altre tren per poder con-
tinuar el trajecte fins a l'Aldea.
Alguns usuaris van denunciar
que havien estat fins a tres hores
al tren, sense aire condicionat i
sense cap tipus d'informació del
que estava passant. I uns dies
més tard, el 22 d’agost, el tren
que havia sortit de l'estació de
Tortosa a les 10.38 va quedar atu-
rat des de les onze del matí fins
a les 12.54 a l'estació de l'Ampo-
lla-Perelló-Deltebre, per una in-
cidència tècnica en el mateix
tren. Un dels viatgers, Genís
Vives, va explicar a Twitter que
havien vist com sortia fum d'un
dels cotxes del tren. Per justifi-
car-ho, Renfe va detallar que hi
havia hagut un sobreescalfa-
ment en els frens. 
Els 200 passatgers estaven a l’in-
terior del comboi mentre els tèc-
nics treballaven per reparar la
incidència. Però com que això no
va ser possible, se’ls va haver de
transbordar a una altra unitat
buida que havia estat enviada
per Renfe des de l'estació de Tor-
tosa. El tren avariat, de la sèrie
448, havia d’arribar a Barcelona
a les 13:26 hores, i ja havia patit
una primera aturada a l'estació
de l'Aldea. Finalment, va repren-
dre la marxa amb "100 minuts
de demora".

Continuen els retards
Aquest agost negre a Rodalies
és més greu si tenim en compte
que el juliol va ser igual de fosc.
De fet, els precedents més im-
mediats han provocat la indig-
nació dels usuaris de la línia que
uneix Ulldecona i Tortosa amb
Barcelona. El 25 de juliol, un

altre tren va quedar aturat entre
l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet,
després que el cable de la cate-
nària es va trencar. Hi havia uns
250 passatgers a bord, que van
patir un retard de 160 minuts. Va
ser en el mateix tram en què el 7
de juliol va haver-hi una avaria
semblant en un tren que portava
200 passatgers, i on es van veure
usuaris caminant per les vies per
ser evacuats. 
En aquest context, el 5 d’agost es
van aplicar els nous horaris a la
línia R16. Aquesta modificació
suposa vuit minuts més per cada
trajecte, i 16 de les 19 freqüències
de la línia s’han vist afectades.
Però els usuaris han comprovat
que l’incompliment d’horaris es
manté, però que no sempre
poden optar a la devolució del
bitllet exprés. És a dir, només
Renfe surt guanyant.
Alguns dels viatgers han expres-
sat durant aquests últims dies el
seu malestar a través de Twitter,
detallant que es mantenen els
retards d’entre mitja hora i una
hora en la majoria de trajectes.
Un d’aquest dies, Carme Ga-
seni, de l’Ametlla de Mar, de-

nunciava que portava 15 minuts
de retard, que se sumaven als
vuit minuts afegits als nous ho-
raris. L’usuari Werty també de-
nunciava 20 minuts de retard en
el tren que circulava entre Tor-
tosa i l’estació de França, el pas-
sat 8 d’agost. El mateix dia,
l’usuari Carlos es queixava a tra-
vés de la mateixa xarxa social
que el tren regional arribava
amb 40 minuts de retard. 
A l’estació de Tortosa, l’11 d’a-
gost, dues usuàries del tren de la
línia R16 que arribava a les 10:22
hores van explicar que, sorpre-
nentment, en aquesta ocasió el
tren havia arribat puntual. Tot i
això, les dues usuàries van la-
mentar que normalment els
combois arriben amb retard. 
Trens Dignes ja va advertir que
el canvi horari només benefi-
ciava Renfe, perquè els vuit mi-
nuts més per cada trajecte
suposaven menys possibilitats
de sobrepassar els 15 minuts a
partir dels quals es retorna el
cost dels bitllets. Un retorn que
no es fa amb diners, sinó amb un
altre bitllet per fer el mateix tra-
jecte, en un dia diferent. Però els

usuaris també confessen que
molts cops es resignen, i que no
tramiten les queixes.

Rectificació de la Generalitat
Per tot plegat, la Generalitat es-
tudia ara indemnitzar els usua-
ris de l’R16 afectats pels retards
per sota dels 15 minuts, adap-
tant-los així als nous horaris pro-
visionals entre Ulldecona,
Tortosa i Barcelona. Després de
la queixa de la plataforma Trens
Dignes, el conseller de Territori i
Sosteniblitat, Josep Rull, va
avançar que la conselleria ja tre-
balla per ajustar els retards i ga-
rantir que els usuaris puguen
ser compensats. El conseller ha
assegurat que s'estan estudiant
aquestes noves indemnitzacions
i que es farà conjuntament amb
el territori, després de compro-
var que els nous horaris, pactats
amb Adif i Renfe, tampoc estan
millorant el servei de l'R16. D'a-
questa manera, els usuaris no
sortirien perjudicats a l'hora de
reclamar la devolució del bitllet
quan el tren arriba amb retard
amb l'aplicació dels nous hora-
ris, com denuncia la  plataforma

Agost negre a Rodalies 

Gustau Moreno
TORTOSA

ELS TRENS DE LES TERRES DE L’EBRE

Els nous horaris de l’R-16 no milloren el servei ferroviari
i els usuaris s’indignen amb noves incidències a la línia

Trens Dignes reclama l’anul·lació dels nous horaris i el
Govern estudia indemnitzar tots els usuaris amb retards

Els passatgers que esperaven a l’estació de l’Ampolla al costat del tren de l’R-16. // FOTO: GENÍS VIVES.
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PORTADA 
INFRAESTRUCTURES

t El monument franquista de Tortosa. // FOTO: G.M.

Diverses “solucions” per la reinterpretació

Tres mesos després de la cele-
bració de la consulta popular
on més d'un 68% dels votants
van optar per reinterpretar el
monument franquista de la
Batalla de l'Ebre, el govern de
Tortosa ha engegat la maqui-
nària per donar compliment al
resultat. En una entrevista a
l'ACN, Ferran Bel ha recone-
gut que s'ha començat a treba-
llar per impulsar aquesta
opció, però que es fa des de la
"discreció necessària". A més
de valorar propostes per rein-
terpretar-lo, el govern munici-

pal també està buscant el con-
sens "amb aquells que acaben
acreditant la propietat del mo-
nument", i que tot fa pensar
que puga ser el govern de l'Es-
tat a través de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).
"Treballem de forma discreta,
però nosaltres els compromi-
sos els complim i els compli-
rem, però tenim pràcticament
tres anys de mandat per fer-
ho", ha asseverat Bel. "Ens
vam comprometre a imple-
mentar l'opció guanyadora en
la consulta durant el mandat i
així ho farem", ha afegit, en-
cara prudent al parlar d'aquest
tema. Tres mesos després de la
celebració d'una consulta que,

sobretot, fora de Tortosa va
rebre moltes crítiques. "Va
haver-hi molt soroll mediàtic i
hipocresia en aquell moment,
quan s'havia estat ignorant
Tortosa i el monument durant
40 anys. Sóc conscient que
quan es donin a conèixer les
solucions per reinterpretar el
monument una part d'aquests
crítiques revifaran, però com-
plirem amb el compromís que
vam adquirir amb els torto-
sins", ha reblat Bel. Aquest
serà un dels projectes que l'al-
calde reconeix que vol veure
finalitzat al final del que serà,
sense dubte, el tercer i darrer
mandat, amb les noves pisci-
nes i la plaça de la catedral. 

G.M. / ACN
TORTOSA

L’alcalde de Tortosa i diputat
del Partit Demòcrata Català
(PDC) per Tarragona, Ferran
Bel, ha lamentat el que consi-
dera “un engany” del Minis-
teri de Foment a les Terres de
l’Ebre. Bel ha criticat que ara el
govern de l’Estat plantegi bo-
nificacions per a camions a
l’AP-7 com a solució per reduir
la sinistralitat a la carretera N-
340, però obviï l’altra part de
les mesures que hi havia com-
promeses, com ara la gratuïtat
de l’autopista per als desplaça-
ments interns a les Terres de
l’Ebre i al nord de Tarragona,
entre el Tarragonès i el Baix Pe-
nedès.  "El secretari d'Estat es
va comprometre davant meu i
d'altres alcaldes a fer-ho, i ens
han enganyat. Ara el que no
poden fer és tornar a prometre
només una part d'aquestes
mesures", ha advertit Bel.
En declaracions a l’Agència
Catalana de Notícies (ACN),
Bel també ha criticat la cons-
trucció de rotondes que Fo-
ment està duent a terme al
llarg de tot el tram ebrenc de
l'N-340, així com la línia conti-
nua per evitar els avança-
ments. "Potser s'ha millorat la
sinistralitat una mica, però hi
ha més congestió, dificulta el
trànsit intern a l'Ebre i redueix

la competitivitat a tots els ni-
vells: empresarial però també
al turisme", ha dit. 

Crítiques a Adif
D’altra banda, Bel també ha
carregat contra la falta d'inver-
sions en la xarxa ferroviària,
sobretot de les Terres de l'Ebre.
Segons Bel, això provoca greus
problemes de mobilitat en els
usuaris d'aquest transport pú-
blic, que acumula nombrosos

incidències i retards. "Els pro-
blemes a l'R16 són per la falta
de manteniment en les infraes-
tructures: enclavaments, vies,
catenàries... amb l'agreujant
de la via única entre Vandellòs
i Tarragona", ha reconegut Bel,
que també ha lamentat que
Adif i Renfe incompleixin sis-
temàticament els compromi-
sos adquirits amb el Govern i
amb el territori. "Van ajustar
horaris amb l'objectiu que la

gent podria tenir la certesa de
l'hora que arribava, i dissorta-
dament això tampoc s'ha com-
plert", ha afegit Bel, que ja ha
transmès a la conselleria i res-
ponsables del Departament de
la Generalitat que cal trobar
alguna solució immediata. En
aquest sentit, creu que l'atu-
rada de l'Euromed a l'estació
de l'Aldea, a partir del novem-
bre millorarà la situació; però
ha assenyalat que això no és

“Amb l’N-340 ens han enganyat” 

G.M. / ACN
TORTOSA

L’alcalde de Tortosa acusa el govern del PP de trencar
una part dels compromisos sobre la gratuïtat de l’AP-7

Bel també critica Adif per la falta d’inversió a la xarxa
catalana i reclama l’alliberament dels terrenys de Tortosa 

suficient. Segons l’alcalde de
Tortosa, "la solució a llarg ter-
mini només passa pel traspàs
de totes les infraestructures fe-
rroviàries a la Generalitat".

Els terrenys de Tortosa
Però aquesta no és l’única "in-
sensibilitat" que Bel ha criticat
d'Adif. A escala local, un dels
projectes que l’alcalde de Tor-
tosa voldria poder desbloque-
jar durant aquest mandat és
l'alliberament dels terrenys
d'Adif i el desmantellament de
les vies en desús al centre de
la ciutat. Un projecte que l’A-
juntament de Tortosa arros-
sega des de fa una dècada,
quan l’anterior alcalde, Joan
Sabaté, va signar un conveni
que culminava 10 anys més de
negociacions amb Foment.
Amb tot, Bel reconeix que serà
difícil arribar a un acord amb
la "poca sensibilitat i predis-
posició" d'Adif. L'alcalde ha
explicat que l'Ajuntament ja
ha obert dos expedients san-
cionadors a Adif, i n'ha anun-
ciat un tercer, per l'estat de
deixadesa dels terrenys:
"Estan fent una deixadesa de
funcions en el manteniment
d'aquest espai. Si no volen
posar al servei de la ciutat
aquests terrenys per interes-
sos econòmics, el que han de
fer és mantenir-los i conser-
var-los en l'estat adequat i
serem exigents amb això".

t L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, en una imatge recent al seu despatx de l’Ajuntament. // FOTO: ACN.
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ALTERNATIVA ANTITAURINA
UNA TRENTENA d'animalistes vin-
guts d'arreu de les Terres de l'Ebre es
van concentrar diumenge, 21 d’agost,
davant la plaça de bous d'Amposta per
reclamar una alternativa a la festa tau-
rina i mostrar el rebuig al maltracta-
ment animal i abús que consideren que
representen els correbous. Enmig d'un
ampli desplegament policial, els mani-

festants van cridar lemes de “Catalunya
és antitaurina” i “La tortura retalla la
cultura”. Només un cop van ser corres-
postos amb crits de “sí als bous” d'una
desena d'aficionats que gaudien de l'-
última tarda de bous de les festes ma-
jors d’Amposta. El moviment ara
planeja crear una plataforma amb el
nom d'Alternativa. MANEL CAPELL

Solucions a l’N-340

Els alcaldes dels municipis de les Terres de l’Ebre i el Camp
de Tarragona pels quals passa l’N-340  van reunir-se el 3 d’a-
gost a Barcelona amb el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, per afrontar la problemàtica que suposa la con-
gestió i la sinistralitat de la carretera. La presidenta del Consell
Comarcal del Montsià, Carme Navarro (ERC), va explicar que
van insistir al conseller Rull que l’única solució possible “és
la gratuïtat immediata de l’AP-7, des de l’Hospitalet de l’In-
fant fins a Peníscola”. Navarro va recordar que aquesta rei-
vindicació de convertir en gratuïta l’AP-7 ja es va fer al
conseller Santi Vila la passada legislatura, i que “encara no
s’ha donat compliment al compromís adquirit”. En aquest
sentit, Navarro va assenyalar que esperen que el conseller
Rull defensi les institucions municipals de l’Ebre i el Camp, a
l’hora d’exigir a l’Estat que atengui les necessitats del territori
i compleixi els compromisos”. D’altra banda, també l’alcalde
d’Altafulla i diputat d’En Comú Podem, Fèlix Alonso, va va-
lorar que s’hagi acordat crear dos grups de treball, un a l’Ebre
i l’altre al Camp. Segons Alonso, els dos grups podrien reu-
nir-se durant la segona setmana de setembre. 

Cinta Bonet
Fotos: ACN

Mobilitzats per la gratuïtat de l’AP-7

[ ] Un moment de la reunió amb Josep Rull i Ricard Font, a la seu de Territori i Sostenibilitat.

[ ] Els alcaldes del Camp i l’Ebre van desplegar una pancarta amb el lema ‘Solucions N-340’ aprofitant la seua visita a la seu de la conselleria de Territori i Sosteniblitat.
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TELEOBJECTIU 

La proclamació de les pubilles i pubilletes i la lectura del pregó, enguany a càrrec del pre-
sident del Club de Rem, José María Chavarría, va donar el tret de sortida a les festes de la
Cinta 2016, que Tortosa celebra de l’1 al 5 de setembre. Com és habitual en els darrers anys,
l’acte va fer-se al passeig central del Parc Municipal Teodor González, la tarda del 27 d’agost.

Enguany, la Reina de les Festes és María Otero i Ferré, representant de l’escola de futbol
Dertusa, mentre que la Reina Infantil és Judith Albacar i Puig, representant de la Creu
Roja. L’endemà, 28 d’agost, i també al parc municipal, va tenir lloc la Trobada de Gegants,
amb una cercavila que va acabar amb una ballada a la plaça de l’Ajuntament. G.M.

[ ] Les pubilles van ser les protagonistes de l’acte. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

Pubilletes i gegants
Actes previs de la Cinta 2016

[ ] L’alcalde i el regidor de Festes, amb la Reina i la Reina Infantil. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

[ ] Un moment de la Trobada de Gegants de Tortosa, un dels actes previs de la Cinta 2016. // FOTO: IRENE LÓPEZ.



10 // Setembre  2016 cop d’ull

PASSATS DOS MESOS des de
les eleccions del 26-J, Mariano
Rajoy, a proposta del Rei, s’ha
decidit a presentar-se a un ple
d’investidura que havia de
tenir lloc aquest 30 d’agost. Els
populars comptaven amb el
suport de Ciutadans i Coalició
Canaria, sumant entre els tres
grups 170 escons. Uns suports
insuficients, ja que a Rajoy li
falten sis vots favorables per
obtenir la majoria absoluta en
la primera votació (la meitat
més un dels diputats), o bé 11
abstencions per a la majoria
simple en la segona votació
(més vots a favor que en con-
tra). 

AMB AQUESTA situació s’ha
intentat instaurar el fals di-
lema de “o investidura de
Rajoy en aquest ple o eleccions
el 25 de desembre”. Aquest
discurs, interessat i magnificat
per mitjans afins als populars,
és un frau, ja que si ara no hi
ha investidura queden dos
mesos per a que Rajoy o altres
candidats ho intentin. Al res-
pecte, i si Rajoy fracassa en

aquest primer intent, els resul-
tats de les eleccions basques i
gallegues que se celebraran el
proper 25 de setembre poden
ser decisius. Per una banda, un
mal resultat del PSOE intensi-
ficaria la crisi interna del partit
i podria fer que els abstencio-
nistes imposessin les seves
tesis. Per altra banda, si el PP
fos decisiu als comicis bascos,
els de Rajoy podrien atraure el
PNB cap al sí en una nova vo-
tació d’investidura si els nacio-
nalistes bascos necessitessin el
suport dels populars per man-
tenir-se al capdavant del go-
vern. 

EN QUANT al PSOE, la seva
defensa del triple no -a la in-
vestidura de Rajoy, a un go-
vern alternatiu i a unes
terceres eleccions- és una po-
sició inviable, ja que les tres
posicions són incompatibles
entre sí, i en breu els de Sán-
chez hauran de pronunciar-se.
Un pla B que Sánchez desvet-
llarà en el proper Comitè Fe-
deral del PSOE si la
investidura de Rajoy és fallida.

Una situació en què els partits
hauran d’analitzar els diversos
escenaris abans d’anar a unes
terceres eleccions. Al respecte,
podria ser que al PSOE li inte-
ressés una primera investidura
fallida per després argumentar
més fàcilment que per “res-
ponsabilitat d’Estat” facilita la
investidura de Rajoy o, per
contra, per explorar l’opció
d’articular un complex govern
alternatiu tal com defensa Uni-
dos Podemos o, finalment, res
de tot això i la posició dels de
Sánchez és la d’anar a terceres
eleccions per intentar mante-
nir-se en la direcció del seu
partit. 

LA PARTIDA d’escacs conti-
nua però poc a poc els popu-
lars, amb Rajoy al capdavant,
van movent fitxes per articular
una possible majoria, àmplia i
estable, per al que sembla un
pacte de govern o de legisla-
tura que aprofundirà en el full
de ruta recentralitzador i en el
programa de polítiques d’ajust
i de desmantellament del ja
malmès  Estat de Benestar. 

ELS DIES de bon temps s’aca-
ben. Aviat començarà la sega i
la ribera s’omplirà de tractors
i “cosechadores”. Encara que-
den dies de platja, però, que
ajuden a pensar que encara
estàs de vacances, i també a
desconnectar de la rutina. El
Trabucador, lloc idoni per per-
dre’s durant unes hores. Com
Manolo. Allí està ell. Ha que-
dat amb la parella per veure la
posta de sol. Segurament allí a
l’embarcador del kitesurf, tan
de moda. Aquest l’estiu ha vist
mil i una fotos de postes de sol
des d’aquella passarel·la de
fusta. Unes amb gent, altres
sense. Fotos fantàstiques. Tot i
que l’altre dia, camí de tor-
nada cap a casa, hi havia tanta
gent que no hi quedava cap
espai lliure. No era el dia per
als fotògrafs que vulguin una

foto sense gent, o sense gai-
rebé ningú.

HAN QUEDAT cap a dins, pas-
sada la torre d’electricitat aque-
lla que són dues torres i que
estan lleugerament inclinades,
com caient cap a dins de la mar,
de la mar brava. Fàcil d’arribar-
hi: “passes el Kite i continues
fins la doble torre inclinada, i
deixes el cotxe a la dreta". L’any
vinent no sap si podrà quedar
amb ningú perquè, ara que ha
entrat en funcionament la nova
línia elèctrica a la badia, si
treuen les torres elèctriques
perdrà les referències habi-
tuals… Ah! I els periodistes no
podran anar a mostrar els pals
de llum dins de la mar quan hi
hagi llevantada.

HA VINGUT en bicicleta, en “la

màquina”. Una mica cansat i
suat, però toca fer bondat i fer
una mica d’exercici. I com que
ha arribat abans d’hora ha
aprofitat per banyar-se. A la
mar de dins, la calmada. Ha ca-
minat aquell mig quilòmetre
fins que l’aigua t’arriba al coll.
Tot i haver gent s’hi sent gai-
rebé sol. La gent està força se-
parada. Allí al fons encara
queda gent fent kitesurf. Algú
encara per dins amb alguna
barqueta intentant pescar al-
guna cosa. Els veïns ara marxa-
ran. Allí quedarà el castell de
sorra que han construït els
‘crios’. Testimoni efímer d’una
tarda de diversió.

ALLÍ DINS de l’aigua, pensant
en les seves coses, no ha pogut
evitar una sortida “de bom-
bero” de les d’ell. Ha pensat

en la portada del disc ‘Never-
mind’, dels Nirvana. Que no
podria emular aquella portada
i fer-ne una, però fent de ‘crio’
crescudet? Dit i fet. Només li
falta el bitllet de dòlar, però es
perdona a sí mateix. Fora cal-
çons i a flotar. Qui sap si ara
que el govern rapitenc se’n re-
corda que té una altra platja,
restringirà, com diuen, l’espai
per als nudistes i això ja no ho
pot tornar a fe. Com si ho fes
cada dia. Potser hauria d’haver
portat el gos, pensa, per si
també delimiten un tros de
platja per a gossos. I és que
l’”Uet” ha canviat molt des de
que era menut. Mira si ha can-
viat que ja no li diuen l’“Uet”,
sinó com a molt Aluet. Encara
que, si vol ser precís, ha de
distingir entre Eucaliptus i
Trabucador. 

O
OPINIÓ

RULL FA TARD A RIBA-ROJA D’EBRE
EL CONSELLER de Territori i Soste-
niblitat, Josep Rull, ha comprovat
aquest mes d’agost l’estat deficient de
les infraestructures ferroviàries a les
Terres de l’Ebre. El dimarts 23 d’agost
va desplaçar-se fins a Riba-roja d’Ebre
amb un tren de la línia R15 que va arri-
bar a l’estació del municipi amb mitja
hora de retard. El conseller i els mem-
bres del seu equip van agafar el tren a

Barcelona abans de les 16:30 hores, i
no van arribar a Riba-roja d’Ebre fins
gairebé les nou de la nit. Es tracta del
tren que habitualment arribava al mu-
nicipi cap a les vuit, i que recentment
ha vist modificat el seu horari per tal
de dissimular els retards. Malgrat això,
el continua incomplint, i el trajecte s'a-
llarga durant més de tres hores. Rull
va explicar aquesta situació durant el

pregó de la Festa Major, un fet que va
qualificar de “vergonyós”. En aquest
punt, Rull va posar sobre la taula tirar
endavant una operació similar a la que
s’ha fet a Lleida amb el tren de la
Pobla, en què es traspassarien algunes
competències a la Generalitat per tal
que el Govern pugui invertir-hi i posar
al dia la línia R15. No se sap si Rull va
demanar la devolució del bitllet. 

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

La partida de Rajoy

Setembre

Si el PP fos 
decisiu als comicis
bascos, els de
Rajoy podrien
atraure el PNB
cap al sí en una
nova votació 
d’investidura, si
els nacionalistes
bascos necessiten
el suport dels 
populars per 
mantenir-se al
capdavant del 
govern” 

“
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Rectificar és de savis, 
si es rectifica a temps

Descentralització poc
sensible de l’11-S

Crit d’alerta del sector de
l’arròs pels agroambientals

EDITORIALS

l Govern ha qualificat
“d’inacceptables” els
retards que es conti-

nuen registrant a la línia R16,
un mes després de l’aplicació
dels horaris pactats amb Adif
i Renfe. El secretari d’Infraes-
tructures, Ricard Font,
va assegurar aquest 29
d’agost, des de Tortosa,
que la falta de “credibi-
litat” d'Adif i Renfe per
complir els seus com-
promisos han fet que la
Generalitat descarti ara
aplicar noves modifica-
cions horàries en altres
línies de Catalunya.
Només faltaria! Durant
el mes d'agost, la línia
de Tortosa a Barcelona ha acu-
mulat una mitjana de retard
de sis minuts, una puntualitat
del 62%, i retards màxims de
80 i 110 minuts. La Generalitat
considera, però, que la situa-
ció ha millorat respecte els
mesos de juny i juliol, quan la
mitjana dels retards era de 25
i 30 minuts. Però admet que la
millora “no és suficient”. 

MENTRESTANT, el proper
5 de setembre, Territori i Sos-
tenibilitat s’ha compromès a
concretar la seua proposta
d’aplicació de devolució ex-

prés als usuaris de la línia R16
que des de l’aplicació dels
nous horaris pateixen retards
inferiors als 15 minuts. És a
dir, el Govern rectifica i con-
firma els advertiments que
feia la plataforma Trens Dig-

nes, en el sentit que els canvis
horaris només beneficien
Renfe, que ha deixat de retor-
nar els diners dels trajectes
amb un retard menor. En
qualsevol cas, cal tenir en
compte que aquesta devolució
exprés no es fa amb diners en
metàl·lic, sinó amb un altre
bitllet per fer el mateix trajecte
durant els mesos següents.
Una mesura, a més a més, que
no satisfà tots els usuaris, so-
bretot els que no tenen previst
tornar a fer un viatge amb tren
en les següents setmanes. De
fet, hi ha molts usuaris de la

línia R16 que, per esgotament
mental, moltes vegades des-
carten demanar la devolució
exprés, o presentar una
queixa. Cada vegada són més,
també, els que per anar a Bar-
celona opten per buscar altres

transports alterna-
tius, com els vehicles
compartits o els auto-
busos de la Hife.

EN NOMÉS un mes
hem vist que la plata-
forma Trens Dignes
tenia raó. L’agost ha
tornat a ser un mes
negre per a la línia
R16 de Rodalies, amb
dues incidències

greus els dies 13 i 22 d’agost.
La impressió generalitzada
entre els usuaris de la línia
que uneix Ulldecona i Tortosa
amb Barcelona és que, tot i els
canvis d’horaris, tot continua
més o menys igual. El mateix
passa a la línia R15, entre Bar-
celona, Móra la Nova i Riba-
roja d’Ebre. Així va poder
comprovar-ho el mateix con-
seller de Territori i Sostenibli-
tat, Josep Rull, quan el 23
d’agost va tenir la pensada
d’agafar el tren per anar a fer
el pregó a les festes de Riba-
roja d’Ebre. 30 minuts tard.

L’ARRÒS CATALÀ perdrà
7,5 milions d’euros en els
propers cinc anys, per la re-
ducció dels ajuts agroam-
bientals del Departament
d’Agricultura. Així ho ha de-
nunciat el sindicat Unió de
Pagesos, tot advertint que
mentrestant els productors
hauran de fer front a l’aug-

ment dels costos que ha pro-
vocat la lluita contra el cara-
gol maçana, que seran d’uns
20 milions d’euros en els
mateixos cinc anys. Si l’ad-
ministració no fa res per evi-
tar-ho, serà un cop molt dur
per a un sector que és estra-
tègic per al Delta i vital per
a la seua supervivència.

Aina Cid
REMERA 

OLÍMPICA

EL MUR

El Govern descarta ara 
aplicar nous horaris en
altres trens dels país.

Només faltaria!

SERÀ NOTÍCIA

E

La jove esportista am-
postina ha fet el paper
més destacat de tots els

ebrencs que competien als Jocs
de Rio. Al costat de la barcelo-
nina Anna Boada, va fer un me-
ritori sisè lloc a la final de rem
del doble sense timoner.

Lluís Soler
ALCALDE DE 

DELTEBRE

El deltebrenc és una de
les cares noves de l’exe-
cutiva del Partit Demò-

crata Català, la formació amb què
s’ha refundat l’antiga Conver-
gència Democràtica de Cata-
lunya. Soler s’encarregarà de la
comunicació del PDC. 

Jordi Sànchez
PRESIDENT DE 

L’ASSEMBLEA 

NACIONAL 

CATALANA

Molts sobiranistes de les
Terres de l’Ebre s’han
molestat per la decisió de

no convocar cap de les cinc mani-
festacions de la Diada al territori.
La mateixa ANC ha reconegut
que l’èxit de la distribució territo-
rial dels actes és “imprevisible”. 

Joan 
Castor
Gonell
ALCALDE DE

SANT JAUME

D’ENVEJA

L’Ajuntament santjau-
mer ha tornat a apostar
pel turisme que ensenya

les característiques del Delta. Ho
ha fet amb un arrossar interactiu
per als turistes, després d’haver
impulsat la reconstrucció i mu-
seïtzació d’una barraca típica.

Dolors
Bassa
CONSELLERA DE

TREBALL, AFERS

SOCIALS 

I FAMÍLIES

Unes piulades a Twit-
ter per dir que compa-
reixerà al Parlament

quan ja li ho havia demanat to-
thom no és la manera d’afrontar
un cas tan greu com el de la xarxa
de pornografia infantil amb me-
nors tutelats per la Generalitat.

L’ANC I ÒMNIUM han de-
cidit que enguany les mani-
festacions independentistes
de la Diada es faran en cinc
poblacions catalanes: Lleida,
Tarragona, Salt, Berga i Bar-
celona. Una distribució te-
rritorial que ha despertat
més d’una queixa entre el
món sobiranista de les Te-
rres de l’Ebre, després de
dècades d’una reivindicació
que és, en realitat, tan a més
antiga que la mobilització
independentista: la del reco-
neixement polític i institu-
cional de la vegueria de les
Terres de l’Ebre. 

EN ALTRES DIADES, com

en la Via Catalana del 2013,
es va notar aquesta sensibi-
litat especial cap a les Terres
de l’Ebre, ja que era impor-
tant omplir els trams amb
menys inscrits per a la ca-
dena humana des del Pertús
a Alcanar. També va ser im-
portat la tria de Poble Nou
del Delta a l’hora de pintar
un poble de color groc, el 12
d’octubre del 2014. I també
va ser determinant el suport
de l’ANC i Òmnium a la ma-
nifestació de la PDE, el 7 de
febrer passat. Per això no
s’entén que les entitats sobi-
ranistes no hagin tingut ara
l’encert de convocar també
en algun lloc de l’Ebre.

EL 12 DE SETEMBRE
es posa en funcionament el
nou servei de bus llança-
dora que connectarà la
plaça del Bimil·lenari i l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la
Cinta. El nou servei ha de
permetre solucionar de ma-

nera transitòria dels proble-
mes de mobilitat al centre
hospitalari. El bus sortirà
cada 30 minuts i el bitllet
tindrà el mateix cost que el
d’un bus urbà. A més, tindrà
una única parada a l’estació
d’autobusos de Tortosa.
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OPINIÓ

EN L’ARTICLE del passat mes
d’agost posava de manifest la
nefasta gestió i la manca de pla-
nificació del govern de Ferran
Bel, tot recordant també els des-
propòsits i fallides que acom-
panyen els darrers mandats: la
mentida de les piscines, els ne-
fastos contractes de neteja i en-
llumenat, la manca de contracte
de servei d’atenció a domicili, el
caòtic servei de transport públic
urbà per la retallada i el mal
plantejament del nou contracte,
o la innecessària reforma del
Pont de l’Estat, que evidencien
la clara manca de model de ciu-
tat de Bel i el seu tarannà clara-
ment destructiu envers la ciutat
de les oportunitats que va rebre
del govern socialista, tal com ha
fet amb les piscines, i de la que
ha viscut de renda durant
aquests anys.

I ÉS QUE CAL recordar que el
govern de Joan Sabaté sí que
tenia un model de ciutat i treba-
llava per aquesta Tortosa de les
oportunitats. Un model que va
començar amb el nou Pla d’Or-
denació que preveia i definia
una idea de ciutat basada en un
urbanisme racional, amb un
disseny de ciutat nord-sud, la
millora dels eixamples i la recu-
peració del nucli antic; un
model social, que apostà per la
regeneració del nucli antic i un
reequilibri dels impostos; i un
impuls econòmic, amb la crea-
ció del pavelló firal o del polí-
gon Catalunya Sud.

FERRAN BEL i el seu govern
han destruït tot aquest pro-
jecte per fer una política que
no té model de ciutat ni té
clar cap a on ha d’anar Tor-
tosa i que va pegant pals de
cec a tort i a dret, amb ocu-
rrències com la reforma del
Pont de l’Estat, tot esperant
que els altres facin la feina
amb un pressupost ridícul i
mal plantejat. No es pot anar
així, no es pot voler fer bene-
ficència, fent que la feina la
facin les entitats socials, i
acabar els exercicis retornant
diners als bancs i tenint una
ciutat com la que tenim:
bruta, mancada de manteni-
ment, mig a fosques, sense
oci, sense il·lusió i, en defini-
tiva, sense oportunitats per
als seus habitants.

I TOT AIXÒ compta ara amb
la connivència dels Republi-
cans de Tortosa, que han es-
devingut els culpables de tot.
Ells sabien qui era Bel i co-
neixien el seu caràcter des-
tructiu i, tot i així, li han
donat tot el seu suport en lloc
de propiciar un govern de
progrés. Ens creiem que eren
d’esquerres, però han resul-
tat ser els “bulldozers” que
necessitava Bel. Per això quan
la gent es queixi de l’estat de
la ciutat i de la deriva de Tor-
tosa cap a la destrucció total,
que recordin que han estat
els Republicans qui han man-
tingut aquesta situació.

SÍ, AQUELLS que es trenca-
ven les vestidures davant l’ac-
titud de Bel i el seu govern,
ara són els que no tenen pro-
jecte de ciutat, són els que re-
colzen la manca de sensibilitat
social de la que Bel ha fet ban-
dera. I tot, per a que Tortosa
acabi sense aixecar el cap i
passi a ser una ciutat morta i
no la “ciutat de la sort” a la
que fan referència Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferre-
ries en la seva cançó a ‘La ta-
verna d’Enrico’.

EL PROJECTE socialista sí
que pensa en la ciutat de la
sort i la ciutat de les oportuni-
tats, per això vam presentar
un programa, amb 1.001 pro-
postes per a Tortosa i amb un
model de ciutat clar en tots els
aspectes. Des del punt de
vista de creixement econòmic
i urbanístic, amb el desenvo-
lupament del Pla Integral del
Centre que inclou els terrenys
d’Adif, la peatonalització de la
plaça d’Espanya i el disseny
d’una ciutat per a les persones
amb un adequat manteni-
ment; des del punt de vista
econòmic, amb clares políti-
ques d’ocupació, amb un Pla
de Comerç, potenciant la Fira
de Tortosa i el viver d’empre-
ses i atraient indústria; des del
punt de vista mediambiental,
tot incentivant i bonificant el
reciclatge; des del punt de
vista social, creant espais d’oci
per als joves, creant beques

menjador i de llibres de text,
potenciant l’ajuda a domicili;
des del punt de vista turístic i
cultural, tot impulsant i po-
tenciant el Call Jueu i la Festa
del Renaixement, així com el
patrimoni arqueològic i cultu-
ral; i des del put de vista de
capitalitat, tot exigint i defen-
sant el Corredor del Medite-
rrani, la nova seu dels Jutjats,
el nou Hospital o la finalitza-
ció de l’autovia A7, a la que
tantes traves ha posat Bel. I
així, fins a 1.001 propostes per
Tortosa i pels tortosins i torto-
sines.

PERQUÈ el més important a
l’hora de plantejar-se gover-
nar una ciutat és tenir clar
quina és la ciutat que volem i
que defensem i per la que
lluitarem. S’ha d’establir un
model de ciutat clar i eficient,
que vetlli per la seguretat i el
benestar dels seus habitants i
sense aquesta idea de ciutat
no es pot governar. Cal tornar
a lluitar per la ciutat de la sort
que doni oportunitats a la in-
dústria i al comerç, a la gent
jove, a la gent gran, a la gent a
l’atur i als que més malament
ho estan passant. 

RECUPEREM la il·lusió i llui-
tem fermament per la Tortosa
de les oportunitats, per la
“ciutat de la sort”. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A L’AJUNTAMENT
DE TORTOSA

El destructor de la ciutat de les oportunitats

Per què els anglesos han decidit marxar?
ENCARA que vaig marxar del
Regne Unit fa una pila d’anys, he
reflexionat molt sobre els motius
que han portat els anglesos a
votar per sortir de la Unió Euro-
pea: el famós Brexit. I dic “angle-
sos” i no “britànics” perquè la
majoria del vot pro-Brexit ha sor-
tit d’Anglaterra.

EL RESULTAT portarà conse-
qüències dolentes, tant pel
Regne Unit com per Europa,
però era d’esperar. La campanya
a favor de la sortida va començar
fa 15 anys, amb l’aparició del
partit UKIP (Partit per a la Inde-
pendència del Regne Unit).
Aquest partit de dretes i euroes-
cèptic basa el seu discurs en ar-
guments  en contra de la
permanència a  la Unió Europea
(UE) i en contra de la immigració
–un discurs que ha trobat un
espai en l’opinió publica durant
els anys de la crisi econòmica.

Però si mirem més enrere, de fet
diria que la campanya va comen-
çar fa 40 anys, el mateix dia que
el Regne Unit va entrar a la UE.
Des de llavors, la premsa sensa-
cionalista (i alguns mitjans més
seriosos) només han criticat o
s’han burlat del funcionament
d’Europa. Publicant pocs, per no
dir cap, reportatges explicant les
bondats de romandre dins de la
Unió, la premsa ha alimentat l’o-
pinió publica amb mitges veri-
tats o mentides sobre  Europa
durant dècades. Els polítics tam-
poc han corregut per explicar res
de bo sobre les institucions de
Brussel·les, i el sistema educatiu
tampoc no diu res als joves sobre
aquest tema. 

DE FET, ben mirat, podríem dir
que la campanya ja fa més d’un
segle que va començar. Segons la
Vikipèdia, l’imperi britànic va
arribar a “dominar” un 20% de la

població mundial l’any 1922, co-
brint gairebé una quarta part de
la terra. I d’aquests anys de glò-
ria, sembla que hi ha molta gent
que encara els recorda i/o els en-
yora. Gent que pensa que la
Gran Bretanya no necessita l’ajut
de ningú més, i molt menys dels
francesos o alemanys (sinònim
d’europeus en la memòria
col·lectiva).

PARLANT més seriosament, a
banda del vot dels nostàlgics i
aquells que han assumit i cregut
aquest toquet de “superioritat”
que es respira a Anglaterra,
també hi ha hagut un vot de pro-
testa. Hi ha molta gent, sobretot
a la part del nord d’Anglaterra,
on les polítiques de la Margaret
Thatcher van destruir les indús-
tries i les ciutats als anys 1980,
que no tenen res i pensen que les
coses no poden anar a pitjor.
L’escenari post-industrial en

llocs així, que no s’han recuperat
en 30 anys, no té res a veure amb
el que passa a Londres on la
gent, més bé o més malament,
van tirant endavant. Aquesta
gent, als llocs més pobres d’An-
glaterra, molts culpen -sense
motius- els immigrants per la
seva situació, i han volgut protes-
tar contra allò que vol l’establis-
hment, representat pel primer
ministre i pels seus companys a
Brussel·les. Però al mateix mo-
ment, han votat a favor del Bre-
xit, que també era liderada des
de l’establishment per gent com
Boris Johnson, exalcalde de Lon-
dres, que semblava jugar amb el
futur del país només per la seva
rivalitat amb David Cameron. 

MOLTS HAN VOTAT en clau
local o clau emocional, sense
saber realment com funciona la
UE, ni sí els va bé o malament
formar-hi part. Personalment,

conec molt bé aquestes zones
d’Anglaterra, nius del vot pro-
testa, i crec que els votants s’han
equivocat de ple, ja que la situa-
ció post-Brexit té tota la pinta de
ser un desastre econòmicament
pel Regne Unit, i amb un govern
cada cop més a la dreta populista
(de la mà de la gent que volia
sortir del UE) que pensarà més
ben poc en invertir en aquelles
zones –zones on de fet, la majoria
de inversions que reben habi-
tualment vénen de la UE! Però
així és la democràcia, on la gent
pot votar i pot equivocar-se. O no
(qui sap?). Ara només podem es-
perar i veure quines sorpreses
ens portarà aquesta sacsada de
la política europea. 

BRIAN CUTTS
PROFESSOR
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ESCRIC aquest article quan
tot just ha tingut lloc una
nova protesta per denunciar
la vergonyosa situació de la
carretera N-340 en el seu pas
per les nostres comarques. En
plena operació sortida, usua-
ris i transportistes vam tallar
de nou aquesta via, no per
molestar els conductors, que
van patir-ne els efectes (i als
que aprofito per oferir discul-
pes i demanar comprensió),
sinó perquè és l’única ma-
nera que ens escoltin quan
diem que ja n’hi ha prou. 

TANMATEIX, avui no volia
referir-me a la lamentable si-
tuació de les nostres carrete-
res, sinó a un altre problema
que sembla que s’està con-
vertint en la trista imatge de
l’estiu, la dels usuaris ferro-
viaris caminant entre les vies
per vergonya d’uns responsa-
bles que l’únic que fan és no
assumir la seva responsabili-
tat. Fa només unes setmanes,
més de 250 persones havien

de ser desallotjades d’un
comboi que va quedar atrapat
entre l’Ametlla de Mar i l’-
Hospitalet de l’Infant. Tan
sols uns dies més tard, un
tren de mercaderies descarri-
lava prop de l’estació de Ta-
rragona, i tot sembla indicar
que per culpa del mal estat
de la via. 

I NO ES TRACTA de fets aï-
llats. Sols són els dos últims
episodis d’una situació que
podríem dir que va començar
el 6 de juny, amb l’avaria de
Mont-roig, però que no ens
enganyem, ja fa una bona
colla de mesos venen denun-
ciant els usuaris de les Terres
de l’Ebre, que són qui més ho
estan patint. 

AQUEST CORREDOR del
Mediterrani, tal com està con-
cebut a dia d’avui, s’ha con-
vertit en el corredor de la
vergonya, dels retards i dels
viatgers que saben a quina
hora pugen al tren, però mai

a quina hora arribaran. I,
malgrat tot, encara no hem
vist a cap responsable donar
algun tipus d’explicació o
aportant solucions. Perquè el
que ha fet el Govern, modifi-
cant els horaris només d’a-
questa línia, quan havia dit
per activa i per passiva que
no ho acceptaria, és amagar el
problema sota la catifa. 

QUAN ELS USUARIS i la pla-
taforma Trens Dignes lamen-
ten l’abaixada de pantalons
de la conselleria no fan de-
magògia, tal com diu el dele-
gat del Govern que, més que
de portaveu dels seus, s’hau-
ria de posar al costat del te-
rritori. Però tampoc es fa
demagògia quan es diu que
Adif i el govern de Madrid
han ignorat el transport fe-
rroviari, més enllà de les
grans obres faraòniques. 

ESTAREM BEN ATENTS que
aquest increment de temps
no s’acabi convertint en la so-

lució per un problema que ve
de lluny, i que fins i tot els
treballadors d’Adif venen de-
nunciant amb concentracions
de protesta a diverses esta-
cions, essent també la pròpia
plantilla de l’empresa una de
les grans i directament perju-
dicades per la falta d’inver-
sions. El servei que tenim no
és propi del segle que vivim,
i així hauríem de defensar-ho
conjuntament tot el territori.
I quan dic tot, incloc també
naturalment el Camp de Ta-
rragona i especialment el seu
poder local. Els seus ajunta-
ments no poden despenjar-se
d’un problema que tarrago-
nins i reusencs, altafullencs i
salouencs pateixen per igual
cada vegada que es produeix
una nova incidència. Hem
d’apretar més tots plegats
perquè els responsables hi
posin solució. 

Fins quan?

OPINIÓ 

LES SECCIONS sindicals
UGT i CCOO de l’hospital
Verge de la Cinta, davant dels
canvis presents i futurs,
volem manifestar el següent: 

SABÍEM que el pressupost
estava ajustat i que s’havia
d’optimitzar els recursos.
Comptàvem amb una nova
organització directiva. Érem
conscients de que hi hauria
canvis, més o menys doloro-
sos. Però no ens podíem ima-
ginar lo rebuscat de la
situació. 

AL 2012 se’ns justifica la ge-
rència territorial compartida
Terres de l’Ebre-Camp de Ta-
rragona amb un millor con-
trol de la despesa perquè
permet reduir sous al reduir
personal directiu. La cosa no
va anar ben bé així. Els cà-
rrecs directius van canviar de
nom. El gerent d’hospital va
passar a ser director de cen-
tre, el director mèdic es va
transformar en adjunt a la ge-
rència..., diferents noms però
la mateixa quantitat de cà-
rrecs. 

DES DELS SINDICATS ja
vam criticar durament esta
decisió, ja preveiem que no

serviria de res i propiciaria
que recursos destinats al nos-
tre hospital anessin a parar a
Joan XXIII. 

ARA, AL 2016 se’ns torna a
justificar desfer la gerència
compatida amb Camp de Ta-
rragona amb els mateixos ar-
guments de millor control de
la despesa. Estem enlluernats
per la tornada de la gerència
a les Terres de l’Ebre i no som
capaços de veure que ens
estan entabanant altre cop. 

TORNEM a tenir gerent a les
Terres de l’Ebre, ho celebrem!
I director de centre, i director
mèdic...

QUINA DISMINUCIÓ de
despesa és aquesta? Potser
pretenen aconseguir-la can-
viant el càrrec d’una direcció
que deuen considerar menor?
Ens referim a la direcció d’in-
fermeria. Ja no hi haurà direc-
ció d’infermeria a l’hospital
Verge de la Cinta, es canvia
pel càrrec d’adjunta d’infer-
meria. Serem l’únic hospital
de l’ICS que no té una Direc-
ció d’infermeria. Per què? 

SE’NS DIU que perquè serà
territorial, compartida en pri-

mària. Però admeten al ma-
teix temps que hi haurà una
major demanda d’esta figura
a l’àmbit hospitalari. Això,
sumat a que el personal d’in-
fermeria representa quasi un
70% dels professionals de
l’hospital, ens fa pensar que
el canvi no es deu a estratè-
gies de millores organitzati-
ves, sinó que equival a una
precarització d’esta figura di-
rectiva. 

NO ESTEM defensant més
càrrecs directius, ans al con-
trari. Estem en contra del re-
nomenament dels mateixos
per justificar “presumptes
tornades de favors”, “pre-
sumptes portes giratòries” o
com presumptament li vul-
guem dir. 

DES DE LES SECCIONS sin-
dicals UGT i CCOO lamen-
tem que es vigili molt que
ningú perdi la cadira mentre
els professionals de base
(metges, infermeres, auxi-
liars, tècnics, administratius,
zeladors, personal d’oficis,..)
es veuen obligats a acceptar
contractes precaris de mitja
jornada, o caps de setmana.
Posem èmfasi especialment al
personal mèdic, que acabarà

sent un problema seriós i
greu a les Terres de l’Ebre si
no reben ofertes de treball
atractives que contrarestin les
que s’ofereixen pels hospitals
de Barcelona. 

MENTRESTANT tanquem la
planta de cirurgia per obres,
la de traumatologia , amb l’ú-
nica excusa de que hi ha
menys intervencions. I per
més indignació, adjudiquem
tres vehicles oficials a les
noves direccions, amb l’ex-
cusa que és més econòmic el
lloguer d’estos vehicles que
pagar dietes de desplaça-
ments. Aquest argument el
podríem haver entès quan la
gerència era territorial Terres
de l’Ebre-Camp de Tarragona,
però ara que som només Te-
rres de l’Ebre no té justifica-
ció. 

NO OBSTANT, se’ns demana
un temps de confiança per
avaluar si la nova organització
és més eficient, tot i tenir un
augment de cost de 20.000
euros, segons ells, cosa que
nosaltres dubtem perquè l’es-
timem més elevat. Doncs bé,
farem un acte de fe. Ja ho veu-
rem... 

MARIA DEL MAR
BARBERÀ i 
CALAMANDA 
MATAMOROS
REPRESENTANTS DE
LA UGT I CCOO 
A L’HOSPITAL DE
TORTOSA VERGE DE
LA CINTA

Molts comandants i pocs remers

CARLES CASTILLO
DIPUTAT DEL PSC 
PER TARRAGONA
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La música d’Oques Grasses serà
un dels plats forts de les festes de
la Cinta 2016, que enguany seran
de l’1 al 5 de setembre. La banda
osonenca de reggae-pop presen-
tarà els temes del seu darrer disc,
‘You Poni’, en un concert gratuït
al parc municipal el diumenge, 4
de setembre, a partir de les onze
de la nit. Al mateix escenari, a tres
quarts d’una, també actuarà el
grup de folk Germà Negre, amb
motiu d’una nit de música que
tancaran els tortosins Hellfigh-
ters, amb versions de clàssics del
rock. El regidor de Festes, Do-
mingo Tomàs, va presentar el
programa de la Cinta i va desta-
car l’oferta variada en l’apartat
musical, que també inclou els
balls, els concerts de bandes del
festival Ebre Terra de Vent, el tea-
tre musical, les jotes de rondalla o
la música d’arrel dels Quicos. A
més, Tomàs va dir que hi haurà al-
tres concerts al parc, amb la Fun-
dación Tony Manero o El Mafio.
El 33è Correfoc de les Terres de
l’Ebre serà divendres, 2 d’agost, i
l’endemà serà el dia del ban ca-
valcada i de la tradicional ofrena

de la Cinta, que enguany tornarà
a sortir de la plaça del Rastre.
Tomàs va destacar que la Cinta
2016 té un programa atapeït d’ac-
tes i pensat per a tots els públics.
Les festes de la Cinta d’enguany
tenen un pressupost de 175.000
euros, tot i que segons el regidor
acabaran costant una mica
menys. Tomàs va assenyalar que
són unes festes sostenibles des
del punt de vista econòmic, i

també gratuïtes al 100%.
A la processó de la Cinta del 4 de
setembre, l’encarregat de portar
l’estendard principal de l’Arxi-
confraria serà el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont.
A banda, enguany la Bandera de
la Ciutat serà entregada a la Colla
Gegantera de Tortosa. L’últim dia
de les festes, el 5 d’agost, es farà el
tradicional Cosso Iris. A més, el
riu tornarà a ser el protagonista

amb una nova edició de la cursa
de muletes de la Regata de la
Senyera de Tortosa, entre els ba-
rris i els pobles del municipi.
Ja fora del programa oficial d'ac-
tes de les festes de la Cinta, i en el
marc del festival Va per Tu Vidal,
actuaran a Tortosa els grups Bul
Kak, El Mafio i Pepet i Marieta.
Serà el 17 de setembre, a partir de
les 20 hores, en una nit de con-
certs a l'ermita de Mig Camí. 

T
TORTOSA

Oques Grasses per la Cinta 
La banda osonenca de reggae-pop actuarà la nit del 4

de setembre en un concert gratuït al parc municipal
Germà Negre, El Mafio, la Fundación Tony Manero i els

Quicos completen el cartell de les festes de Tortosa

[ ] La presentació del cartell de les festes de la Cinta 2016. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

Un cartell de la
Cinta que torna
a vorejar la 
polèmica

És el cartell de les festes de la
Cinta una invitació a jugar a
PokémonGo? La presentació
del cartell de la Cinta 2016 va
generar una certa controvèr-
sia, sobretot a través de les
xarxes socials. I és que així
van veure alguns la Verge de
la Cinta emmarcada en la
pantalla d’un mòbil, com si
fos un Pokémon caçat. A
banda, l’eslògan del cartell és
‘Aplica’t que estem de festa’.
Ja el mateix dia de la presen-
tació, la dissenyadora Marta
Viladrich va afirmar que no
volia portar la imatge de la
Cinta 2016 a la moda dels ca-
çadors de Pokémon, però sí
fer un joc de paraules amb el
concepte de les aplicacions. 
Potser per contrarestar les
crítiques, el cartell d’enguany
ha estat celebrat a les xarxes
socials per gent propera a l’e-
quip de govern. Es van poder
llegir diversos missatges a
Twitter, que destacaven que
el cartell combina “innovació,
festa i tradició”. Però també
altres piulades qüestionant el
gust del cartell de la Cinta
2016. Així, la gestora cultural
Clàudia Murall va reivindicar
el polèmic cartell de la Cinta
2004, amb la famosa cinta de
casset, que l’Ajuntament de
Tortosa va acabar retirant. Un
cartell d’Ignasi Barrera, de
Saeta Comunicació, que va
provocar la queixa oficial de
la Reial Arxiconfraria de
Nostra Senyora de la Cinta. 

Gustau Moreno
TORTOSA

FESTES

CREIX L’EDIFICI DEL MONTCADA
UN PUNT de la ciutat de Tortosa en
què aquest mes d’agost s’ha treballat
frenèticament és al carrer Montcada, on
s’està construint el nou edifici de les de-
legacions de la Generalitat. L’actuació
es va reemprendre al desembre passat,
després d’haver estat tres anys aturada
per la crisi , tot i que s’havia construït
l’aparcament soterrat del mateix carrer

Montcada. La previsió de la Delegació
del Govern és que l’edifici puga estar
acabat a finals del 2016, amb més de
3.400 metres quadrats que hauran d’en-
globar els diferents serveis que la Gene-
ralitat té majoritàriament a Tortosa, i
que actualment estan ubicats en locals
de lloguer. Serà un abans i un després
per a la zona del nucli antic. G.M.
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TORTOSA 

El 12 de setembre es posa en
marxa el nou servei de bus llan-
çadora que connectarà la plaça
de Bimil·lenari i l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC), per solucionar de ma-
nera transitòria els problemes
de mobilitat fins a la construc-
ció d’un gran aparcament al
mateix hospital. El bitllet de bus
llançadora tindrà el mateix cost
que el d’un bus urbà, sortirà
cada 30 minuts des de la canto-

nada de l’avinguda Generalitat
amb Mossèn Bellpuig, i farà
una única parada a l’estació
d’autobusos. Paral·lelament,
s’impulsarà un gran aparca-
ment en superfície a l’entrada
de Tortosa, amb la previsió que
estigui enllestit a principis del
2017. Un aparcament que tindrà
capacitat per a 120 places i es-
tarà tancat i controlat. Així, els
usuaris de l’HTVC que validen
el tiquet al centre hospitalari
podran sortir de l’aparcament
de manera gratuïta.
Territori i Sostenibilitat posa en
marxa aquest servei amb la

col·laboració de l’Ajuntament
de Tortosa. El bus llançadora
funcionarà de les 7.45 a les 19.15
hores, i la freqüència de pas
s’ha adaptat als horaris de la
línia de bus urbà que també
arriba fins a l’HTVC. D’aquesta
manera, pel punt de recepció a
l’entrada de Tortosa hi passaran
busos que arriben a la l’HTVC
cada 15 minuts.  El bus llança-
dora està integrat dins la tar-
geta T-10/120 i, per tant, un veí
que es desplaci en bus des de
qualsevol punt de les Terres de
l’Ebre podrà arribar fins a
l’HTVC per només un euro. 

L’Ajuntament de Tortosa ha in-
troduït diversos canvis en les lí-
nies L2 i L3 amb l’ampliació del
recorregut i d’expedicions per
tal d’ajustar  millor el servei a la
demanda. Ha estat després dels
suggeriments que han fet les
associacions de veïns, algun
centre educatiu i diversos parti-
culars, i també d’una polèmica
política entre el govern de Con-
vergència i Esquerra amb el
PSC i Movem Tortosa. La L2
(Tortosa Centre-Sant Llàtzer-
Hospital) manté el mateix reco-
rregut, però avança 15 minuts
(7.30 hores) la primera sortida i
introdueix dues noves expedi-
cions, que se situen a les 14
hores i a les 20 hores. Fins a les
14 hores, seran cada 30 minuts,

i per la tarda cada hora. Quant
a la L3 (Tortosa Centre-Rastre-
Remolins-Sant Llàtzer) també
incorpora dues noves expedi-
cions, a les 14.30 hores a les
20.30 hores. Al matí seran cada
30 minuts, i per la tarda cada
hora. Però la principal novetat
d’aquesta ruta és l’ampliació
del trajecte fins a la plaça de la
Unió, el que permetrà donar
servei a l’escola Sant Llàtzer i a
l’institut Despuig sense haver
de fer transbordaments. També
es fa una modificació pel traçat
del centre de la ciutat, que ara
discorrerà per l’avinguda Felip
Pedrell, avinguda Lleida, pas-
seig Moreira i carrer Rosselló. 

Gustau Moreno
TORTOSA

Amplien recorreguts i
expedicions del bus

La presentació del nou bus llançadora per a l’hospital. // FOTO: I. LÓPEZ

Un bus llançadora connectarà la plaça
del Bimil·lenari amb el Verge de la Cinta

MOBILITAT

Cinta Bonet
TORTOSA

Un bus a la parada del Carrilet. // FOTO: I. LÓPEZ.

MOBILITAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TORTOSA 

La xarxa de pornografia infantil
que operava des de Tortosa tenia
un pis al número 20 de l’avin-
guda Barcelona. En aquest habi-
tatge del barri de Sant Llàtzer
encara hi havia una bústia amb
les dades de l’empresa Produc-
tos Aschcom, la productora que
a internet està registrada a nom
del francès Jean Luc Asch, una
de les set persones detingudes
en l’operació conjunta dels
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Civil. El grup criminal es dedi-
cava a l’explotació sexual de me-
nors d’edat i a la producció i
venda de pornografia infantil
des de Tortosa, però també des
de Barcelona, altres poblacions
de la resta de l’Estat espanyol, i
també des del Marroc.
El cap de la xarxa era el mateix
Jean Luc Asch, a qui els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Civil
acusen també d’haver comès
abusos sexuals a vuit menors de
13 anys. A més, un mínim de
tres d’aquestes víctimes conti-
nuaven mantenint contacte amb
els presumptes autors, i també
van ser utilitzades en la produc-
ció de pornografia infantil.
Segons els Mossos, la primera
entrada al pis del barri de Sant
Llàtzer es va fer el 29 de maig
del 2015, després que la Direcció
General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència alertés que un
centre de menors tutelats de la
mateixa ciutat de Tortosa havia
detectat una situació de risc. En
aquella actuació es va detenir
Jean Luc Asch, una altra per-
sona de nacionalitat francesa, i
una de nacionalitat marroquina.
A banda, van intervenir-hi una
gran quantitat d’arxius de por-
nografia infantil. Després de de-
clarar davant del jutge, els tres
homes van ingressar a la presó.

17 menors de l’Ebre
Els pedòfils havien captat al-
menys 17 menors de les Terres
de l’Ebre. L’objectiu de la xarxa
de pornografia infantil eren me-
nors de famílies desestructura-
des o que passaven la majoria
del temps al carrer. D’aquestes
17 víctimes, només hi ha un
menor que encara no ha estat
identificat pels Mossos d’Esqua-
dra. Així ho han pogut constatar
els investigadors després d’ana-
litzar el material comissat en l’o-
peració. De fet, la banda també

va enregistrar vídeos en altres
ciutats de l’Estat espanyol i en
altres països, amb almenys 80
víctimes menors d’edat, tots xi-
quets d’entre 12 i 17 anys. Fins
ara, els investigadors han pogut
identificar 29 víctimes, 26 de les
quals eren de Catalunya. 
Bona part de les pel·lícules van
ser filmades en el pis que Pro-
ductos Aschcom tenia en el nú-
mero 20 del carrer Barcelona de
Tortosa. En aquest pis del barri
de Sant Llàtzer, la xarxa havia
muntat un veritable estudi de
rodatge. Hi havia focus profes-
sionals, càmeres de qualitat i un
despatx des d’on es gestionaven
les pàgines webs de pagament
per subministrar les imatges pe-
dòfiles als clients.

Sorpresa entre els veïns
Però l’activitat de Productos As-
chcom no havia despertat exces-
sives sospites dels veïns de
l’edifici. Només un dels veïns va
explicar que va fer una denún-
cia extraoficial a un agent dels
Mossos d’Esquadra, pensant-se
que en el pis potser es traficava
amb drogues. En tot cas, la sen-
sació majoritària dels veïns és
de sorpresa per la notícia, si bé
alguns afirmen que havien vist

que al pis del quart primera
passava alguna cosa estranya. 
“Entraven xiquets ben vestits,
sospitàvem que aquí hi havia al-
guna cosa”, va explicar un dels
veïns. La mateixa persona, que
va preferir no revelar la seua
identitat, va assenyalar que sos-
pitaven que “alguna cosa pas-
sava”, ja que els tres homes
rebien moltes visites de menors
d’edat. Tot i això, el veí es va
mostrar sorprès davant la notí-
cia perquè, segons va dir, “mai
et pots pensar que passi això al
costat de casa teua”.
Per la seua banda, Pilar Ferré,
veïna del mateix edifici, coneixia
la notícia però no sabia que el
centre de la xarxa internacional
de pornografia estava tan a prop
de casa seua. Pilar es va declarar
sorpresa, tot i que també va as-
segurar que algun cop “havien
vist coses estranyes”. 

Un altre pis a Barcelona
L’empresa Productos Aschcom
tenia un altre local al número 46
del carrer Tapioles, al barri del
Poble Sec de Barcelona. En una
pàgina d’internet, l’empresa
està registrada en la categoria
de “salons de bellesa”, però
també de “compres per correu i

compres per catàleg”. I és que el
material pedòfil era produït
amb ànim de lucre, ja que el di-
fonien per internet i per via pos-
tal, previ pagament. En tres
anys, el líder del grup va rebre
més de 80.000 euros. Els Mossos
han explicat que gràcies a la in-
vestigació han pogut detectar
uns 300 compradors del mate-
rial pedòfil, i que això permetrà
obrir una següent fase de l’ope-
ració. A internet també és possi-
ble localitzar alguns dels
dominis registrats per Jean Luc
Ash o per Aschcom. De fet, els
investigadors van detectar fins a
28 dominis d’internet des d’on
es distribuïa pornografia infan-
til, així com discos durs, més
d’un milió de fotografies i ví-
deos de pornografia infantil, i
més de 1.000 DVD. Moltes de les
víctimes vivien en entorns mar-
ginals i països del tercer món,
on els membres de la xarxa
feien viatges per captar les víc-
times. La majoria de les imatges
eren del període 2000-2015. 

G. Moreno / S. Alarcón
TORTOSA

t Els agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos, durant l’operació conjunta.  // FOTO: MOSSOS D’ESQUADRA.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Porno infantil al quart primera 
El grup criminal s’amagava sota la marca

Productos Aschcom, amb un pis a Sant Llàtzer
Almenys 17 menors de la zona de Tortosa

van ser captats per la xarxa de pornografia

XARXA PEDÒFILA

La consellera
Bassa diu que 
compareixerà al
Parlament
Set de les 29 víctimes identi-
ficades de la xarxa de pedo-
fília internacional amb base
a Tortosa estaven tutelades
pel sistema de protecció a la
infància. D'aquestes set, cinc
van ser captades per l'orga-
nització quan estaven sota
tutela de la Generalitat, i les
altres dues hi havien entrat
en contacte abans que la Di-
recció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA) se'n fes càrrec. En
espera de la compareixença
al Parlament de la consellera
Dolors Bassa, des de la Ge-
neralitat s’ha destacat que el
sistema de protecció va fun-
cionar: es va poder detectar
el risc, avisar de seguida els
Mossos d’Esquadra i el jutjat
de Tortosa, i propiciar la in-
vestigació. Després que l'o-
posició al Parlament i el
Síndic de Greuges demanes-
sin explicacions al Govern

pel fet que algunes de les
víctimes eren menors tute-
lats per la Generalitat, Bassa
va reaccionar a través de
Twitter, tot assegurant que la
xarxa pedòfila s'ha pogut
destapar "per la bona feina
dels treballadors de la
DGAIA", i va demanar “no
fer demagògia” amb el cas i
“evitar el morbo”. A més,
Bassa va confirmar que com-
pareixerà al Parlament per
donar "totes" les explica-
cions en relació a la tutela i
protecció dels menors que es
fa des de la Generalitat. 
Per la seua banda, l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, va dir
que l’Ajuntament estava al
cas de la investigació sobre
la xarxa de pornografia in-
fantil que operava des de la
capital del Baix Ebre. Bel va
explicar que s’havia realitzat
un seguiment del cas, sense
interferir en la investigació
dels Mossos d’Esquadra, i es
va manifestar satisfet pel
desmantellament del grup
criminal. G.M. / S.A.

REACCIONS

Cinc de les víctimes
van ser captades
quan eren sota 
tutela de la 
Generalitat

Dos més, abans que la
DGAIA se’n fes càrrec
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Xerta també vol
recuperar les
trinxeres de la
Guerra Civil

A més d’aprofitar l’antiga es-
tació de Xerta per al turisme
de la Via Verda, l’Ajuntament
també s’ha marcat l’objectiu
de recuperar les restes de la
Guerra Civil a la població.
Després de l’ofensiva de l’a-
bril del 1938, que va culminar
amb els grans bombardejos
aeris sobre Tortosa i la des-
trucció dels tres ponts, l’Ebre
es va convertir en front de
guerra durant nou mesos. A
Xerta hi ha alguns vestigis
força ben conservats, com ara

nombroses trinxeres. A més,
una de les trinxeres, al costat
de l’anomenat barranc dels
Fornets, seria de fàcil accés
per als turistes, ja que es troba
molt propera a la mateixa Via
Verda.  Són trinxeres excava-
des en zig-zag d’un metre
d’alçada, amb observatoris a
les puntes. A més, es con-
serva una estructura de volta
de canó feta de totxos, d’uns
10 metres de longitud i d’apa-
rença similar als polvorins
per emmagatzemar material
bèl·lic. En un turó proper hi
ha més trinxeres, construïdes
amb pedra seca. G.M.

B
BAIX EBRE

DELICTE URBANÍSTIC A DELTEBRE
EL SEPRONA de la Guàrdia Civil ha
denunciat tres persones per un possible
delicte urbanístic a Deltebre. Els agents
van localitzar un edifici a la Bassa de l'A-
rena, que per les seues característiques
no es corresponia amb les construccions
permeses en aquest entorn. En espais
d'interès natural, la normativa només
permet la construcció i rehabilitació d'e-
dificacions que es dediquin "exclusiva-

ment" a magatzems agrícoles. Però, se-
gons la Guàrdia Civil, la construcció té
característiques i un equipament sem-
blant a la d'un habitatge d'ús habitual.
A més, la promotora de la construcció va
demanar el 2013 una llicència de rehabi-
litació d’una masia existent per destinar-
la al turisme rural, però la Guàrdia Civil
ha constatat que no hi ha cap activitat
legalment implantada. C.B.

L’Ajuntament de Xerta ha ator-
gat una llicència temporal d’o-
cupació de la zona de l’antiga
estació de tren, per tal de pro-
moure els serveis turístics i cul-
turals a la Via Verda. L’empresa
a la qual se li ha donat la llicèn-
cia és Ebre-e-bike, que ofereix
diferents serveis i activitats per
als usuaris de la via, tot desta-
cant el lloguer de bicicletes elèc-
triques. L’antiga estació de tren
és en l’actualitat el Centre d’In-
terpretació del Riu, i ara l’Ajun-
tament xertolí vol donar-li la
rellevància que es mereix com a
porta d’entrada al poble per la
Via Verda. Així ho va explicar
l’alcalde, Roger Aviñó: “L’objec-
tiu principal és donar-li una uti-
litat que veiem que no tenia fins
ara, com a porta d’entrada d’a-
quest equipament turístic tan
important del territori”. 
“Fins ara havia estat el centre
d’interpretació, que obria molt
puntualment, i que no donava
un servei prou important als
usuaris de la Via Verda”, va afe-
gir-hi. “Des de l’Ajuntament en-
teníem que era un repte que
calia afrontar, perquè l’estació
sigui un punt de referència din-

tre del recorregut de la Via
Verda”, va concloure l’alcalde.
Amb la voluntat de potenciar el
turisme al poble, l’Ajuntament
de Xerta pretén teixir sinergies
entre els establiments de restau-
ració i d’allotjament del muni-
cipi, i les activitats que ara
s’ofereixen a l’estació. D’aquesta
manera, els propietaris dels
bars, restaurants, albergs i ho-
tels podran oferir tot tipus d’in-

formació turística als seus
clients, així com aprofitar aquest
enllaç per donar a conèixer el
seu negoci als visitants que arri-
ben per la Via Verda. D’altra
banda, l’antiga estació de tren
de Xerta ara també inclou una
agrobotiga que posa a la venta
tot tipus de productes vinculats
amb el territori ebrenc.
A més del lloguer de bicicletes,
tant elèctriques com convencio-

nals, l’empresa Ebre-e-bike
també ofereix des de l’estació de
Xerta un servei de remunta fins
a Horta de Sant Joan, un servei
de reparacions, i un servei de
cafeteria, entre altres. 

Bicis elèctriques per a la Via Verda
TURISME

El projecte inclou una agrobotiga amb productes
del territori i un servei de lloguer de bicicletes

Gerard Morales
XERTA

L’antiga estació de tren de Xerta és ara una porta d’entrada a la Via Verda. // FOTO: G. MORALES.

Trinxeres
excavades
en zig-zag

Al costat del barranc
dels Fornets, prop de
la Via Verda

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’Ajuntament de Xerta impulsa l’ús de l’antiga estació
per a la realització de diversos serveis turístics i culturals
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BAIX EBRE 

L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar evitarà refer tot el pla urba-
nístic amb la redacció d’un nou
text refós. El consistori ha deci-
dit afrontar l'anul·lació del Pla
d'Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), aprovat el 2010,
per part de dos sentències del
Tribunal Suprem. I per fer-ho, el
govern de Jordi Gaseni ho farà
amb la solució que consideren
"menys dolenta", per evitar una
paràlisi absoluta de l'economia
del municipi. L'actual govern
d’Esquerra i Compromís per La
Cala optarà per fer un text refós
que modifiqui aquelles parts
del planejament qüestionades
pels tribunals. Així es vol evitar
haver d'iniciar un procés d'ela-
boració d'un nou POUM, un
procés que podria allargar-se
entre quatre i cinc anys. "No
podem deixar de donar llicèn-
cies durant més de dos anys, ni
estar molt temps amb la plani-
ficació urbanística del 1992", va
explicar Gaseni. Així, l’alcalde
va admetre que l'herència re-
buda de l'anterior govern, en-
capçalat per l'exalcalde Andreu
Martí, ara investigat per un cas
de presumpta corrupció, ha
posat el govern actual en una si-
tuació “molt complicada".
En una assemblea amb prop
d'un centenar d'assistents, cele-
brada el 18 d’agost, l'actual go-
vern municipal de l'Ametlla de
Mar volia compartir, amb veïns
i col·lectius professionals afec-
tats per la suspensió del plane-
jament urbanístic, les
alternatives que tenia el consis-
tori per desencallar l'actual si-
tuació de paràlisi. L'opció, que
va ser avalada també pels assis-
tents, és la de fer un text refós
que inclogui les modificacions
necessàries per incorporar les
dues sentències del Tribunal
Suprem que donen la raó a les
promotores dels sectors Artille-
ria i Port Olivet.

La solució ‘menys dolenta’
Aquesta solució, la "menys do-
lenta" segons l'alcalde, evitaria
haver d'iniciar un procés d'ela-
boració d'un nou planejament
urbanístic, que Gaseni tampoc
voldria descartar per més enda-
vant. L'alcalde va recordar que
ni ERC ni Compromís per la
Cala, integrants del govern mu-
nicipal, van votar a favor d'a-

quest pla d’urbanisme, ara
anul·lat. "Nosaltres ja estaríem
per fer un nou POUM, però la
situació és tan greu que no
farem allò que volem, sinó allò
que doni més seguretat jurídica.
Aquest planejament anul·lat ha
generat uns drets a propietaris
que ara s'han de garantir", va
admetre l'alcalde.
El govern municipal es reunirà
a principis de setembre amb el
director general d'Urbanisme,
Agustí Serra, per explicar la po-
sició de l'Ajuntament i buscar el
seu vistiplau i ajut per tirar en-
davant aquest text refós. L'ob-
jectiu és que en cinc o set mesos
es pugui tornar a la normalitat
amb el POUM del 2010.
Iniciar la tramitació d'un nou
planejament allargaria durant
anys una situació de la qual,
com va assenyalar l'alcalde, no
es pot conèixer el desenllaç.
"Un nou POUM vol dir també
haver de demanar molts infor-
mes a altres administracions,
com la Direcció General de
Costes, l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i Medi Ambient,
i no sabem quin serà el seu re-
sultat, que pot ser diferent al de
fa set anys", va afegir-hi. Amb
tot, si algun organisme superior
obligués l'Ajuntament a fer un
nou document, s'acataria la de-
cisió. "Som escrupolosos amb
això, i si algú ens obliga ho hau-

rem de fer; però ara mateix les
sentències del Suprem no ho
preveuen", va concloure.

POUM sense efecte
La situació es produeix arran de
dos sentències del Tribunal Su-
prem que deixen sense efecte
l'aplicació del POUM, que va
entrar en vigor el passat 2010,
després d'estimar els recursos
presentats per les promotores
dels sectors Artilleria i Port Oli-
vet en contra del planejament.
Les sentències anul·len l’últim
text refós del POUM, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre, que es-
tablia la preservació natural
d'aquests espais costaners tot
traslladant l'edificabilitat pre-
vista a zones més a l'interior.
Tot i que el consistori havia
aconseguit salvar amb èxit el
POUM en les diferents instàn-
cies fins el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el Su-
prem ha acabat donant la raó
als recursos presentats per dos
societats diferents sobre dos
sectors diferents del municipi.
D'una banda, l'empresa Eco
Cala va presentar recurs con-
tenciós administratiu per la
qualificació com a zona verda
del sector Artilleria, al nord de
la població, on inicialment hi
preveia construir més de 40 ha-
bitatges. De l'altra, hi ha el con-

tenciós de la societat Port Olivet
2001, que va iniciar les obres
d'urbanització de l'espai d'a-
quest nom al sud del nucli urbà.
Un projecte que va quedar
avortat i abandonat a partir de
l'any 2005, quan l'Audiència
Nacional va investigar, embar-
gar els béns i empresonar els
seus promotors per la suposada
relació que mantenien amb una
xarxa de blanqueig de diners de
la màfia ucraïnesa. El cas es va
acabar arxivant, però els te-
rrenys van acabar en mans
d'una entitat bancària i, malgrat
un intent fallit de permuta, el
govern municipal de CiU va
optar per la seua recuperació i
renaturalització. Les sentències
també qüestionen el recurs pre-
sentat davant del conseller de
Política Territorial, Joaquim
Nadal, per aconseguir l'aprova-
ció d'aquestes mesures. La sus-
pensió del planejament ha
obert un període d'incertesa en
l'àmbit urbanístic a l’Ametlla de
Mar, que temporalment ha de
tornar a regir-se per la norma-
tiva del Pla General de 1992. 
A més, les sentències se sumen
a una altra sentència recent del
Suprem, que anul·la l’operació
urbanística promoguda per l’A-
juntament i la Generalitat per la
creació del parc urbà del Bon
Repòs, amb l’intercanvi d’uns
terrenys públics a Calafató. 

G. Moreno / ACN
L’AMETLLA DE MAR

Una imatge d’arxiu de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.  // FOTO: ALBERT PASCUAL.

No volen refer el POUM
L’Ajuntament redactarà un nou text refós

per evitar haver de reiniciar el planejament
Dues sentències del Suprem han deixat

sense efecte el pla urbanístic del 2010

URBANISME

Andreu Martí
paga la fiança i
surt de la presó
de Tarragona
L'exalcalde de l'Ametlla de
Mar, el convergent Andreu
Martí, ja ha sortit de la presó
del Catllar, després d'haver
pagat la fiança que li havia
imposat el jutge que inves-
tiga el cas Efial. El 27 de ju-
liol, Martí va poder sortir del
centre penitenciari on estava
ingressat provisionalment
des del 7 de juliol passat. A
més, el jutge també havia or-
denat bloquejar el compte
amb 2,3 milions d'euros que
Martí tenia a Andorra. Però
l'exalcalde de la Cala va
poder pagar els 600.000
euros que li va imposar com
a fiança el jutjat d'instrucció
número 1 del Vendrell.
El jutge va declarar el seu in-
grés a presó de manera pro-
visional, després que fos
detingut en el marc de la in-
vestigació de la peça 6 del
cas Torredembarra. El ma-
teix dia, l'exalcalde va ser

traslladat a la presó de Mas
d'Enric. Dels 11 detinguts en
l'operació ‘Termyca’, només
Martí i el propietari de la
consultora Efial, Antonio
Martos, van ser enviats a
presó provisional. En el cas
de Martos, va pagar la fiança
de 150.000 euros i també ja
és fora de la presó.
El jutjat d'instrucció número
1 del Vendrell investiga la
contractació per part de la
societat municipal La Cala
Gestió amb la consultora
Efial. La peça 6 del cas Torre-
dembarra investiga l'entra-
mat de blanqueig entorn de
les contractacions amb Efial.
L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ja va anunciar que es
personaria com a acusació
particular en la investigació
del cas, després d'encarre-
gar un informe als serveis
jurídics. L'actual equip de
govern, format per Esquerra
i els socialistes de Compro-
mís per la Cala, considera
que personar-se en el cas és
la millor opció. 

TRIBUNALS

L’exalcalde tenia
una fiança de
600.000 euros

El jutge del cas Efial li
havia bloquejat un
compte a Andorra
amb 2,3 milions 
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L’Ajuntament d’Amposta estudia
la possible contractació d’un ge-
rent, que es faci càrrec d’aspectes
com el personal, les infraestructu-
res o els serveis al consistori. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, ha
explicat que la figura d’un gerent
serviria per treballar en la gestió
quotidiana del municipi i, per tant,
optimitzar recursos al mateix
Ajuntament. Tomàs ha recordat
que la incorporació d’aquesta fi-
gura va ser defensada pel grup
d’Esquerra Amposta abans d’en-
trar a l’alcaldia, i també ha afegit
que és una opció que a altres po-
blacions ha funcionat, com en el
cas de Tortosa. “A Tortosa es va
posar en funcionament una ma-
quinària eficient i amb criteris em-
presarials”, va valorar.
“Jo durant molts anys havia defen-
sat la necessitat que Amposta hi
hagués un gerent, i ara, passat un
any de govern municipal, no és
que sigui una necessitat impe-
riosa, però no descartem que quan
tinguem una mica més apamada
la gestió  de l’Ajuntament, ens

plantegem la possible contractació
del gerent”, va dir Tomàs a Canal
21  Ebre. “Pensem que l’Ajunta-
ment d’Amposta és una màquina
que fa falta acabar d’engreixar i de
coordinar, i això demanda molt de
temps, que l’equip de govern hem
de dedicar a projecció de futur”.  

A
AMPOSTA

MEDALLA D’HONOR A LA LIRA
PER UNANIMITAT, el ple del 25 de ju-
liol va aprovar, fer entrega de la Medalla
d'Honor de la Ciutat a la Lira Ampostina,
que enguany celebra el centenari. Tots els
grups municipals van coincidir en destacar
que "l'entitat ha exercit un paper dinamit-
zador inqüestionable en la vida cultural i
social de la ciutat" i que "també ha esde-
vingut una de les bandes musicals de més
renom de tot el país". La Medalla d'Honor

de la Ciutat és una de les màximes distin-
cions contemplades dins el Reglament d'-
Honor i Distincions de la Ciutat. L'última
que es va entregar va ser l'any 1982. La
voluntat del consistori és recuperar la
menció, per reconèixer la trajectòria d'en-
titats i persones del municipi. Així, Tomàs
va avançar que també s'atorgarà al Club
Futbol Amposta, en caràcter retroactiu,
que el 2015 va fer 100 anys. G.M.

Tomàs estudia contractar un 
gerent de l’Ajuntament d’Amposta
Es faria càrrec de la gestió del personal, els serveis 

municipals i les infraestructures, per “optimitzar recursos”
L’alcalde recorda que Esquerra defensava la necessitat de

tenir aquesta figura quan encara estava a l’oposició

Tres empreses
s’interessen per
la residència

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

La residència de la gent
gran d’Amposta obrirà por-
tes aquest mes de setembre.
Així ho ha assegurat Adam
Tomàs en declaracions a
Canal 21 Ebre. Tot i ser inau-
gurada al març de 2015, un
seguit de problemes admi-
nistratius, judicials i tècnics
van paralitzar l’equipament
durant més de 16 mesos.
L’execució definitiva de la
línia elèctrica de l’edifici ha
permès que la residència ja
tingui data d’obertura. Un
cop s’hagi obert la residèn-
cia, l’Ajuntament traurà a
concurs la gestió. L’alcalde
d’Amposta ha explicat que
el concurs s’obrirà amb un
cànon per plaça i amb els 6
milions d’euros de deute i el
milió del cost de la cuina.
Tomàs també ha afegit que
el govern municipal ja tre-
balla en el concurs perquè
es pugui adjudicar a finals
d’any. Tomàs ha dit que al-
menys tres empreses ja
s’han mostrat interessades
per concórrer al concurs pú-
blic. El cost total del projecte
ha estat de 12,5 milions
d’euros. Finalment, només
s’ocuparan les 80 places que
ja té la residència actual, 77
de concertades i tres de pri-
vades. Tot i així, el consistori
té la voluntat d’iniciar una
campanya per intentar co-
brir les 160 places existents
al nou equipament.  

POLÍTICA

S.A. / G.M.
AMPOSTA

La comparació amb Tortosa

Per justificar la possible con-
tractació d’un gerent per a
l’Ajuntament, Adam Tomàs
no ha dubtat en comparar
Amposta i Tortosa. L’alcalde
ampostí ha recordat que el
convergent Ferran Bel va
contractar un gerent munici-
pal en el seu primer mandat,

del 2007 al 2011. “Poso aquest
exemple perquè el va posar
durant quatre anys; va reor-
ganitzar l’Ajuntament amb
el beneplàcit de tots els
grups de l’oposició i una ve-
gada organitzat va desaparèi-
xer la figura del gerent”, va
concloure Tomàs. 

Adam Tomàs, en una imatge recent al balcó de l’Ajuntament. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

/ Foto: laviaaugusta.blogspot.com
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AMPOSTA 
POLÍTICA

L’Ajuntament d’Amposta s’ha
pronunciat aquest 8 d’agost en
contra de les noves i polèmi-
ques rotondes que el Ministeri
de Foment ha projectat al tram
de l’N-340. Després de rebre
una sol·licitud de serveis afec-
tats per la construcció d’una ro-
tonda al quilòmetre 1.078 entre
Amposta i Sant Carles de la Rà-
pita, el consistori ha rebutjat de
ple el projecte, i ha anunciat
que enviarà un requeriment a
Foment. Aquesta nova rotonda
entre Amposta i Sant Carles de
la Ràpita suposarà la prolonga-
ció de la doble línia contínua, ja
estesa entre l’Ametlla de Mar i
l’Aldea. Aquest requeriment

no només ha provocat l’oposi-
ció de l’Ajuntament a la nova
rotonda, sinó que el consistori
també exigeix l’execució del
projecte de millora dels acces-
sos de l’N-340, pendents des de
2014. En aquesta línia, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
destacat que aquests accessos
han de permetre millorar la di-
namització de la ciutat. De la
mateixa manera, el requeri-
ment que el consistori enviarà
al Ministeri de Foment també
inclourà la moció del ple d’Am-
posta amb què es va reclamar
l’alliberament de l’AP-7.  

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

Amposta vol millors
accessos a l’N-340 i
rebutja les rotondes

Apunten a un canvi de rumb amb Sagessa

L’alcalde d’Amposta ha apuntat
la necessitat d’un canvi de rela-
ció amb Sagessa. Adam Tomàs
s'ha mostrat escèptic sobre el
paper futur del grup Sagessa, la
societat de la qual forma part
amb diversos ajuntaments per
gestionar els equipaments so-
ciosanitaris de la ciutat, i ara in-
vestigada dins del cas Innova de
Reus. En declaracions a l’Agen-
cia Catalana de Notícies, Tomàs
ha apostat per redefinir la rela-
ció actual, tot prioritzant la
prestació de serveis i els resul-

tats. De fet, poc més d'un any
després d'accedir a l'alcaldia
amb majoria absoluta, un dels
reptes que continua tenint
sobre la taula és el redreçament
del rumb dels equipaments so-
ciosanitaris que són de titulari-
tat municipal. Especialment de
l'Hospital Comarcal, gestionat a
través del grup Sagessa. Ja des
de l'oposició, Tomàs havia de-
nunciat, d'acord amb una audi-
toria, l'existència de contractes
per valor de més de quatre mi-
lions d'euros que havien estat
adjudicats irregularment, vul-
nerant el procediment de con-
tractació. La irrupció de la
Guàrdia Civil al centre hospita-

lari i al consistori a finals del
mes d'abril de 2015, en el marc
de la investigació judicial pel
cas Innova, va acabar de posar
definitivament en qüestió el
model, que és massa dependent
de les decisions orgàniques i
operatives que es prenen des de
l’Ajuntament de Reus.
"Encara no es pot trencar la
corda", sosté Tomàs, sobre la
continuïtat de l'Ajuntament
d'Amposta dins del paraigua de
Sagessa, que ja han qüestionat
obertament altres municipis
ebrencs. Malgrat tot, aposta per
un canvi de model substancial.
"És complicat que tingui conti-
nuïtat com funciona", afegeix.

Tot i assegurar que la regularit-
zació de les mancances detecta-
des per les auditories no ha
condicionat el dia a dia del cen-
tre, reconeix que està sent una
tasca "ingent", i que ha requerit
efectuar una "dotació urgent"
als serveis jurídics per legalitzar
i posar al dia aquestes situa-
cions. A més, recentment el
consistori ha traslladat el seu
malestar per la destitució del
darrer director general: des de
fa dos mesos, l'Hospital Comar-
cal està sense gerent i el consis-
tori, assegura, va rebre la
comunicació de la decisió sense
poder esmenar-la. "Si és el nos-
tre gerent i paguem 500.000

euros a l'any per la gestió, al
client se l'ha de tractar una mica
millor. Volem amb GINSA -Ges-
tió Integral Sanitaria Assisten-
cial, empresa del grup- una
relació més de client-proveïdor
que de soci. Paguem uns diners
i volem que se’ns doni un ser-
vei", assenyala. La voluntat del
consistori ampostí, com altres
ajuntaments ebrencs, és que les
decisions siguin cada cop més
"territorialitzades", per poder
"incidir cada cop més". A mig i
llarg termini, però, la decisió
que s'assumeixi sobre el futur
de la societat, remarca, s'haurà
de prendre "de forma conjunta
i de la mà de Salut". 

G.M. / ACN
AMPOSTA

INFRAESTRUCTURES

t Tomàs amb alguns dels regidors. // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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M
MONTSIÀ

100% D’OCUPACIÓ A LA RÀPITA
RESTAURADORS, allotjaments i
empreses de serveis turístics han treba-
llat a ple rendiment durant aquest estiu
a Sant Carles de la Ràpita. I és que la po-
blació marinera ha arribat durant els
mesos de juliol i agost al 100% d’ocupa-
ció, segons ha apuntat l’alcalde. A falta
de dades definitives, Josep Caparrós ha
explicat que aquest estiu la Ràpita ha

comptat amb més turistes que en tem-
porades anteriors. Els turistes catalans i
aragonesos representen gran part dels
clients de la destinació, però s’ha regis-
trat un increment de visitants francesos.
Caparrós també ha explicat que el fet
que enguany no hagin arribat creuers al
port de la Ràpita no ha afectat les xifres
globals de la temporada. S.A.

L’Ajuntament de la Ràpita ha
iniciat les obres de construcció
del nou menjador i la cuina del
Col·legi Carles III de la Ràpita,
amb capacitat per a un centenar
de places. Es tracta de la inversió
més quantiosa que el consistori
executa enguany en instal·la-
cions educatives. L’actuació im-
plica el trasllat del servei, que
actualment es presta des d’una
sala polivalent, a un nou edifici
ubicat a la banda de l’avinguda
Doctor Torné, en un espai més
proper a la zona de cicle infantil.
Serà un edifici d’una sola planta
que es destinarà a equipament
de cuina i menjador per al
col·legi, i al qual s’accedirà des
del pati de P3. El nou equipa-
ment permetrà incrementar el
nombre de places de la setan-
tena actual fins a un centenar. 
L’alcalde de Sant Carles de la
Ràpita, Josep Caparrós, ha afir-
mat que el projecte permet satis-
fer una de les reivindicacions
històriques del centre, i dotar el
servei de menjador d’unes ins-

tal·lacions més dignes. 
L’empresa adjudicatària de les
obres del nou menjador és la
constructora Cobra Instalaciones
y Servicios S.A., i el pressupost és
de 237.700 euros, finançat al 50%
pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat. 

La Ràpita inicia les obres del
nou menjador del Carles III 
El projecte té un pressupost de 237.700

euros, finançat al 50% per la Generalitat 
Tindrà un centenar de places i s’ubicarà en

un edifici nou ubicat a l’avinguda Doctor Torné

Comencen a
fer la coberta
de la pista 
poliesportiva

Sílvia Alarcón
LA RÀPITA

L’Ajuntament de la Ràpita ha
iniciat durant aquest mes d’a-
gost la construcció de la co-
berta de la pista poliesportiva
ubicada a l’avinguda Doctor
Torné, que forma part del
conjunt d’equipaments es-
portius de l’estadi de la De-
vesa. L’execució del projecte
servirà per construir una co-
berta en volum únic, incli-
nada, amb una alçada
mínima de 7,20 metres i sense
cap tipus de tancament late-
ral ni perimetral. En aquest
sentit, serà oberta a l’exterior
i sense modificar la pista exis-
tent, que per tant continuarà
sent oberta. De fet, la coberta
exterior ha de preservar les
preexistències amb els dife-
rents usos i equipaments,
entre ells el mateix estadi
municipal. L’única modifica-
ció d’elements existents serà
l’enderroc de l’enllumenat
actual, que serà substituït per
un nou enllumenat. La pista
poliesportiva té forma rectan-
gular i unes dimensions
aproximades de 1.474 metres
quadrats, incloent-hi la zona
d’ús esportiu, graderies de
formigó, accessos i passos.
L’empresa adjudicatària és
Construccions Reverté Ferré,
després que en resultés adju-
dicatària, i els treballs tenen
un pressupost total de 224.810
euros i un termini d’execució
de quatre mesos.

URBANISME

Més millores en centres educatius

Les obres del menjador es
complementen amb l’arranja-
ment dels vestidors de l’escola
Carles III, amb una inversió de
20.000 euros. Aquest estiu
també s’ha fet la millora al
col·legi públic Horta Vella, amb
l’arranjament de la tanca peri-
metral del recinte i la renova-

ció de la pintura de la façana
nord. Altres actuacions en ma-
tèria d’ensenyament han estat
la recent renovació del pavi-
ment del pati de P3 del col·legi
Carles III i del pati de l’escola
bressol Xip Xap, mentre que a
l’escola Horta Vella es van fer
millores en la climatització. 

Les obres del nou menjador de l’escola Carles III ja han començat. / Foto: AJUNTAMENT DE LA RÀPITA.

EQUIPAMENTS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA
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T
TERRA ALTA
i MATARRANYA

LES FAMÍLIES SALVEN L’ESCOLA
L’ALCALDE de Prat de Comte ha fet
una valoració positiva de les mesures
per evitar que l’escola de la població tan-
qués les portes per falta d’alumnes. Al
març de 2015 el consistori va elaborar un
cens de cases disponibles per llogar i va
facilitar la possibilitat de trobar feina i
habitatge a famílies amb fills interessa-
des en viure al poble. Tot, amb l’objectiu
de garantir la continuïtat de l’escola, que

va passar de 3 a 12 alumnes al curs
2015/2016. Joan Josep Malràs ha expli-
cat que les noves famílies s’han integrat
molt bé al municipi. També ho han fet als
seus nous llocs de treball, com a gestors
de l’Alberg Municipal i com a comercials
de l’aiguardent local ‘L’esperit de
Comte’. El consistori té previst  noves ac-
tuacions en els propers anys per garantir
el funcionament de l’escola. S.A.

L’Ajuntament de Batea portarà
la Generalitat als tribunals si no
compleix el seu compromís de
concertar 30 noves places de la
residència per a la gent gran.
Així ho ha confirmat l’alcalde,
Joaquim Paladella, en declara-
cions fetes el 17 d’agost a Canal
21 Ebre. La residència de Batea
va ser inaugurada per la conse-
llera Neus Munté al gener del
2013. Però l’obertura de la resi-
dència va ser motiu de polèmica
entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment, ja que l’edifici portava
construït des del primer semes-
tre del 2011. Al desembre del
2012 es va arribar a un acord
perquè la residència, de 60 pla-
ces i gestionada per Sagessa, es
pogués obrir amb un concert
públic de 30 places. Segons Pa-
ladella, el compromís era que si
hi havia més demanda de pla-
ces, la Generalitat concertaria 30
places més. Però el govern català
no acaba de complir els seus
compromisos amb Batea, tot i

que el Parlament va aprovar que
es concertessin la resta de pla-
ces abans de l’1 de setembre.
“La data ja és aquí. Oficialment
ens van dir que s’ho estaven
pensant, però si el Parlament de
Catalunya diu que s’han d’obrir
més places, no hi ha res que
pensar”, va remarcar l’alcalde.
La solució que van acordar la
Generalitat i l’Ajuntament de

Batea passava per aplanar la in-
versió del Departament de Be-
nestar Social i Família, que
cobria gairebé quatre milions
d'euros del cost de la construc-
ció i equipament de la residèn-
cia. En lloc de costejar aquesta
quantitat en 10 anys, com estava
previst inicialment, la Generali-
tat ho feia en 13 anys, de manera
que s'alliberaven uns recursos

que permetien concertar les 30
places públiques. Per tant, se-
gons Paladella, no es tracta
d’una qüestió de falta de pres-
supost, sinó simplement de “vo-
luntat política”. 
El ple de Batea ja ha aprovat una
resolució que portarà fins a les
últimes conseqüències, inclosa
la via jurídica, les gestions de
l’equip de govern per aconse-
guir la concertació de 30 noves
places per a la residència. Així,
Paladella va afirmar que està
d’acord amb què altres pobla-
cions de les Terres de l’Ebre pu-
guen tenir places concertades
per la Generalitat per a les resi-
dències construïdes i encara
tancades. Però va advertir que
Batea té un conveni signat pel
govern català que altres munici-
pis no tenen. En aquest cas, Pa-
ladella va citar directament les
noves residències d’Amposta i
de l’Ametlla de Mar. 

POLÍTICA

Batea exigeix més places
concertades de residència
L’Ajuntament portarà la Generalitat als

tribunals si no compleix el seu compromís 
Paladella reclama “voluntat política” per

concertar les 30 noves places públiques

TRIBUNALS

El Ministeri Fiscal demana 19
anys de presó per a cadascun
dels dos presumptes pirò-
mans acusats de provocar
l'incendi d'Horta de Sant
Joan. Els fets es remunten al
juliol de 2009, quan es va pro-
duir un incendi en què van
morir cinc bombers del GRAF
de Lleida i es van cremar més
de 1.000 hectàrees del massís
dels Ports. En l'escrit de con-
clusions, la Fiscalia imputa a
Juan Antonio Paz i Lorenzo
Forner cinc delictes d'homi-
cidi imprudent, un delicte de
lesions per imprudència i un
delicte d'incendi forestal. A
més, se'ls reclamarà milionà-
ries indemnitzacions per res-
tituir els danys a les famílies
de les víctimes, a una trentena
de propietaris afectats, i a les

administracions de Catalunya
i de l’Estat. Una multa que po-
dria superar els vuit milions
d'euros. La Fiscalia de Tortosa
ha presentat l'escrit de con-
clusions a l'Audiència de Ta-
rragona. A principis d’agost,
les defenses encara havien de
presentar els seus escrits
abans que es puga posar data
al judici. Així, el Ministeri Fis-
cal considera provada l'auto-
ria del foc per part de Paz i
Forner, i que tenien la volun-
tat de cometre l’incendi. Els fa,
per tant, responsables de cinc
delictes d'homicidi impru-
dent, per la mort dels bom-
bers que van perdre la vida
durant la segona jornada de
les tasques d'extinció de l'in-
cendi. També del delicte de le-
sions per imprudència, per un
sisè bomber que va resultar
greument ferit quan el grup
va quedar atrapat. G.M.

Demanen 19
anys de presó
per als piròmans
d’Horta

Gustau Moreno
BATEA

La inauguració de la residència, el 2013. // FOTO: ACN.

La Generalitat
sol·licitarà als 
acusats 7,5 milions
d’euros en 
indemnitzacions

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

RAMON SERRA, AVI COMARCAL
UN VEÍ D’ASCÓ, Ramon Serra, ha
estat escollit Avi Comarcal de la Ribera
d’Ebre 2016 per tots els representants de
les associacions de la gent gran de la co-
marca. La proclamació de l’Avi Comarcal
es va dur a terme aquest 23 d’agost en el
transcurs de la setena edició de la Festa
dels Avis de la Ribera d’Ebre, organitzat
pel Consell Comarcal i que enguany s’ha
celebrat a Móra d’Ebre. La festa vol reco-

nèixer la trajectòria vital i professional de
la gent gran del territori. El guardonat en
aquesta edició, també proclamat Avi
d’Ascó, era sastre de professió, va partici-
par en la guerra al Sàhara i té una llarga
trajectòria en l’àmbit esportiu, en l’atle-
tisme. De fet, va ser un dels fundadors del
Club d’Atletisme d’Ascó. La presidenta del
Consell Comarcal va destacar la trajectò-
ria vital i professional de Serra. C.B.

Els ajuntaments
contractaran
joves riberencs
aquesta tardor

Els joves riberencs inscrits al
programa Garantia Juvenil
podran ser contractats en
pràctiques aquesta tardor pel
Consell Comarcal i els ajun-
taments de la Ribera d’Ebre,
gràcies a una nova convocatò-
ria de subvencions del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) dirigida a tots els mu-
nicipis catalans. L’objectiu és
incentivar la contractació d’a-
quests joves per tal de millo-
rar la seua ocupabilitat amb
l’adquisició de les aptituds i
les competències derivades
de la pràctica laboral, de ma-
nera que siga possible la seua
incorporació al mercat laboral
de forma estable i duradora.
Així mateix, també es busca
ampliar la cartera dels nois i
noies que formen part del
programa Garantia Juvenil,
per a la qual cosa han de tenir
entre 16 i 30 anys i trobar-se
en una situació de no estudiar
ni treballar. A més, han de
tenir un títol universitari o de
formació professional de grau
mig o superior, o títols reco-
neguts equivalents. També
poden entrar en el procés de
selecció els joves que dispo-
sin d’un certificat de profes-
sionalitat que els habiliti per
a l’exercici professional. A la
Ribera d’Ebre, actualment hi
ha 154 joves dins del pro-
grama, dels quals 95 són
homes i 54 són dones. Una
tercera part dels que estan
inscrits al Garantia Juvenil de
la Ribera, a més, compleixen
els requisits de formació que
exigeix la convocatòria labo-
ral dels ajuntaments i el propi
Consell Comarcal.  G.M.

Quatre dels sis cursos formatius
programats aquest any 2016 dins
el programa Ribera Ebre Viva ja
han finalitzat amb un índex d’in-
serció laboral del 37%. En con-
cret, fins ara s’han realitzat els
cursos de dependent de comerç,
mosso de magatzem, reposador
de gran superfície, i auxiliar de
bar i cuina. Aquest darrer curs ha
permès treballar als participants
tècniques per millorar com bus-
car feina i també competències
transversals per enfrontar-se al
mercat laboral. A més, un cop
acabada la formació, també han
realitzat 40 hores en empreses de
la comarca. És el cas de l’alumna
Carme Rodríguez, qui ha valorat
molt positivament l’experiència
adquirida al costat dels profes-
sionals de l’Hostal La Creu de
Móra d’Ebre.
Les temàtiques d’aquests cursos
són els perfils professionals més
demandats a la comarca, ja que
han estat programats i organit-
zats recollint les demandes que
fan els propis empresaris al ma-
teix Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre. És el cas de Noèlia
Guirao, de l’Hostal La Creu, on a
més de la Carme, un segon

alumne d’auxiliar de bar i cuina
ha realitzat les pràctiques aquest
estiu. Guirao ha valorat molt po-
sitivament l’experiència i ha afir-
mat que en el sector de la
restauració es necessiten profes-
sionals polivalents ben formats.
Tots els participants dels cursos
formatius són persones en re-

cerca activa de feina i han d’estar
inscrits prèviament al Dispositiu
d’Inserció Laboral. Aquesta tar-
dor es realitzaran dos cursos
més: de cuidadors de persones
amb dependència i d’auxiliar de
vivers i jardins. La inscripció a
aquests dos cursos està encara
oberta, i hi ha 15 places per a

cada un. Els interessats han de
dirigir-se al Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre. 

Trobar feina a la Ribera és possible
ECONOMIA

Finalitzen quatre dels sis cursos formatius programats
pel Dispositiu Laboral, amb un índex d’inserció del 37%

A la tardor es faran dos cursos més, de cuidadors
de persones amb dependència i d’auxiliar de vivers

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

Una de les alumnes, Carme Rodríguez, durant les pràctiques. // FOTO: CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

INCENDI A L’ABOCADOR COMARCAL
CÀLIG ha estat la víctima, un cop més,
d'un incendi a l'abocador comarcal de
residus sòlids urbans, de Cervera. Va
ocórrer el passat 22 d'agost i durant
unes hores l'olor va ser molt fort a tota
la vila. Per aquest motiu, el regidor de
Compromís a Càlig, Ximo Anglés, ha re-
clamat una millor gestió de les infraes-
tructures a la zona per evitar nous
successos tant a l'abocador d'inerts de

Benicarló (incendiat a primers d'agost)
com a l'abocador de Cervera. La com-
bustió dels materials emmagatzemats
és altament tòxica. "Este matí l'olor era
molt forta a algunes zones de Benicarló
i Càlig i, baix la meua responsabilitat
com a regidor, he acudit a l'ajuntament
calijó per demanar que es fera un bando
als veïns recomanant tancar finestres i
portes", ha explicat el regidor. A.P.

El moviment veïnal per la gra-
tuïtat de l'autopista AP-7 es
manté constant en la seua rei-
vindicació i ja porta prop de 80
talls de carretera a l'N-340.
Al Baix Maestrat, i durant tot
l'estiu, la protesta es realitza
cada dijous a Sòl-de-Riu, just a
la banda catalana del riu Sénia.
Durant els mesos d'estius, la de-
legació del Govern a la provín-
cia de Castelló no autoritza a fer
el tall dins la província argüint
problemes a causa de l'alt
volum de trànsit als pobles i ciu-
tats de la costa. En tot cas, el tall
a Sòl-de-Riu és testimonial, es-
pecialment per als cotxes en di-
recció nord que són tots desviats
a l'encreuament amb l'N-238 di-
recció AP-7 i Ulldecona.
El portaveu dels veïns de la ca-
rretera nacional 340 Llorenç Na-
varro ha valorat la complicitat
dels veïns del Baix Maestrat en
la defensa comú d'aquesta
causa. De fet, ha recordat que
demanen la gratuïtat de l'auto-
pista entre l'Hospitalet de l'In-

fant i Alacant, com a principal
solució per acabar amb la sinis-
tralitat de l'N-340.
En els darrers anys, la carretera
N-340 en el seu tram castello-
nenc entre Torreblanca i Vinaròs
també ha registrat desenes d'ac-
cidents mortals. Des que van
sumar-se a la reivindicació, els
veïns del Baix Maestrat ja por-
ten una quarantena de talls.
Amb els turistes, els transportis-
tes són un dels col·lectius més
afectats pels talls setmanals de

carretera. Però els camioners en-
tenen que la reivindicació dels
veïns és justa, i també reclamen
la gratuïtat de l'AP-7.
En relació a les darreres refor-
mes al tram ebrenc de la N-340
consistents en la instal·lació de
rotondes i una doble línia conti-
nua, els transportistes creuen
que les rotondes són un impedi-
ment a la marxa regular dels ca-
mions, però la línia contínua
ajuda a prevenir encreuaments
precipitats que poden evitar al-

guns accidents. La limitació de
velocitat màxima a 80 prevista
per a pròximes fases tampoc
agrada el sector.
Navarro també ha recordat que
fa mesos que el moviment veï-
nal advertia que les solucions de
Foment a la sinistralitat de l'N-
340 serien les rotondes i les lí-
nies contínues. El portaveu ha
afegit que els veïns del territori
i les altres entitats que vulguen
sumar-se seguiran lluitant "per
una carretera digna".  

El Baix Maestrat protesta per
demanar la gratuïtat de l’AP-7
La protesta a Vinaròs s’ha traslladat durant

l’estiu a l’altra banda del riu Sénia
Les rotondes i la doble línia contínua també

són una amenaça per al tram castellonenc

L’escut de la
polèmica

Albert Pascual
BENICARLÓ

Les xarxes socials bullen a
Benicarló. El passat 11 d'a-
gost, el regidor de Cultura, el
republicà Josep Barberà va
presentar la proposta de res-
tauració de l'escut de la ciu-
tat d'acord a la història i la
normativa valenciana actual.
La rehabilitació de l'escut es
basa en un informe que l'A-
juntament va sol·licitar el ju-
liol del 2015 al Consell Tècnic
d'Heràldica i Vexil·lologia de
la Generalitat Valenciana.
Després d'un estudi exhaus-
tiu de l'escut, s'ha dictaminat
que la tipologia actual que
presenta no es correspon a la
seua forma històrica. El regi-
dor de Cultura va afegir que,
segons dictamina el Consell
"l'actual escut és conse-
qüència d'una interpretació
errònia d'un segell munici-
pal" i afegeix "que tot i trac-
tar-se d'una qüestió
simbòlica i que no és pre-
ceptiva la consulta a la ciuta-
dania, els canvis se
sotmetran a l'opinió dels be-
nicarlandos perquè afecten
un element identitari."
Els canvis afecten els colors
de fons -argent i or en la
forma històrica- i a la corona
que el remata, que adopta la
tipologia pròpia del Regne
de València. El card i la Creu
de Montesa s'ajusten també
a les formes històriques, més
estilitzades que les actuals.
En nou disseny reprodueix
fidelment el del 1724, que se-
gons l'informe "és elegant i
té una gran força visual." 

TALL N-340

Albert Pascual
VINARÒS

Tall de la 340 a Sòl-de-Riu. / Foto: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN.

BENICARLÓ
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Les excavacions arqueològiques
al solar de davant de la catedral
han servit per localitzar un tram
de 40 metres de muralla de
segle VI, la troballa més impor-
tant de l’antiga ciutat romana
que s’ha fet mai a Tortosa. El
tram de muralla té en alguns
punts una alçada de fins tres
metres, i travessa de sud a nord
el sector que ocupaven les cases
de l’antiga façana fluvial, ende-
rrocades ara fa un any. El mur,
que servia per defensar la ciutat
pel costat del riu, està construït
amb el sistema ’opus africa-
num’, una tècnica que combina
carreus grans amb pedres més
menudes. 
El director de l’excavació, Jordi
Diloli, ha afirmat que la troballa
és “espectacular”. L’arqueòleg
ha detallat que la muralla està
molt ben conservada, i que dóna
una idea molt clara de la impor-
tància de la Dertosa romana du-
rant els segles V i VI. Però
aquesta no ha estat la única tro-
balla d’època romana, ja que els
arqueòlegs de l’empresa IBER -
vinculada a la URV- també han
localitzat un espai obert amb un
paviment d’’opus caementi-

cium’, el formigó de l’època.
Aquesta plaça ha estat datada
en el segle I, i estaria associada
al sector monumental de la pri-
mera ciutat romana. 
Diloli ha relacionat aquest sec-
tor amb les troballes romanes
de l’edifici adjacent de l’Hospi-
talitat de Lourdes. També ha
apuntat que ara caldrà veure si
en aquesta època alt-imperial
també hi havia una muralla, o si
els edificis i la mateixa plaça es-
taven oberts a l’Ebre. 
Quant a materials, els arqueò-

legs han trobat monedes roma-
nes i algunes restes de materials
ceràmics. La intervenció també
ha permès recuperar els aprofi-
taments de la muralla que van
fer-se durant l’època islàmica i
posteriorment, durant els segles
XIV i XV. De fet, hi ha para-
ments medievals entre els que
destaquen diversos recintes tan-
cats, possiblement lligats a ac-
cessos del riu i magatzems.
D’altra banda, l’alcalde, Ferran
Bel, ha confirmat que la impor-
tància de les troballes condicio-

narà el projecte de la futura
plaça de la catedral. Segons Bel,
caldrà adaptar la urbanització
de la plaça, segons el que esta-
blirà un grup de treball en què
també hi participarà el Departa-
ment de Cultura. Bel ha apuntat
que caldrà posar en valor la mu-
ralla del segle VI. 

Els arqueòlegs també han trobat el paviment d’una plaça monumental, datada al segle I

CULTURA

C
VANCELLS GUANYA A VINEBRE

Tortosa localitza la muralla
romana del segle VI 

ARQUEOLOGIA

L’ESCRIPTORA Mireia Vancells ha
guanyat el XXXIV Premi Narrativa de la
Ribera de l’Ebre amb l’obra “L’encàrrec”.
Es tracta de la quarta novel·la de l’es-
criptora, llicenciada en Filologia Anglo-
Germànica. El veredicte es va donar a
conèixer aquest 24 d’agost a Vinebre, en
l’acte de lliurament dels premis, que va
presidir el conseller de Cultura, Santi
Vila. L’obra serà editada per Cossetània.

Vancells va explicar que “L’encàrrec” és
una novel·la que parla sobre la lluita
entre el bé i el mal, que comença a la
Barcelona de 1957. En el marc de la nit
dels Premi de Narrativa de la Ribera d’E-
bre també es va presentar la novel·la
guanyadora de l’edició anterior, l’obra
“El nostre pitjor enemic”, de Jesús Maria
Tibau, natural de Cornudella de Mont-
sant però afincat a Tortosa.  G.M.

L’excavació al solar de davant de la catedral ha desentetrrat la muralla romana. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

JOAN D’ALDANA fou un mi-
litar tortosí que visqué a cavall
entre els segles XV i XVI. Va
estar al servei dels monarques
Ferran II d’Aragó i Carles I. El
seu historial militar és força ex-
tens: serví en les campanyes
italianes sota les ordres de
Ramon de Cardona i d’Hug de
Montcada, virreis de Nàpols i
Sicília, respectivament.

SENT CORONELmajor del
terç dels italians, participà en
la batalla de Pavia, sent l’oficial
que tingué l’honor de fer pre-
soner Francesc I, rei de França,
l'any 1525. Per aquesta gesta
rebé els privilegis de l'empera-
dor Carles V i Felip II. Del rei
de França se'n quedà  la seva
espasa, el seu punyal i el llibre
d'hores; les seves armes les re-
galà al rei Felip II en la seva vi-
sita a Tortosa al Nadal de 1554;
menys el llibre d'hores, que ro-
mangué en possessió de la fa-
mília Aldana. L’espasa del
monarca francès romangué a
l'armeria reial de Madrid fins a
la 1808,  en que Joachim Murat,
mariscal de França i rei de Nà-
pols entre 1808 i 1815 el retorna
amb tots els honors a Paris. L’-
historial militar d’Aldana no
s’acaba aquí: l’any 1526 es
troba a la serra d’Espadà com-
batent contra els moriscos in-
surrectes; més tard, l’any 1535,
participa en la campanya de
Tunis, on Carles I li concedeix
el títol de Cavaller.

L’ANY 1527 es casà amb Mag-
dalena Amich, amb qui tingué
quatre fills i una filla: Marc
Antoni, Cèsar, Mateu- Aníbal,
Magdalena i Quint-Sertori. 

Joan d’Aldana,
militar tortosí
al servei de
Carles I

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
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aquest
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CULTURA 

TARDA D’AGOST. Breu parèntesi a la
xafogor que s’agraeix. Amb mon fill vi-
sitem les pintures rupestres d’Ullde-
cona. Sé que xalarà, perquè als seus set
anys el fascinen els primitius i la histò-
ria en general; no sé per què deu ser
(mode ironia). El guia és molt didàctic;
assaborim cadascuna de les figures que
es distingeixen, ens emocionem amb les
que es deuen haver perdut, i somiem
amb les que resten amagades. Cent se-
gles ens contemplen, i aquesta és una
xifra inimaginable per a un xiquet de
set anys, i de difícil comprensió per a
son pare.

ELS CAÇADORS es troben en plena

acció; els animals intenten fugir, ima-
gino que amb desesperació. Em giro per
contemplar la vall que ens separa de la
serra del Montsià, on es devia desenvo-
lupar tota l’acció.

EL GUIA ens demana que no trepitgem
una roca que amaga una valuosa infor-
mació que, ignorants, no sabem veure.
Amb el dit ens mostra el que eren restes
d’un foc, taques negres de carbó, tros-
sets blancs de petits ossos d’animals;
una enciclopèdia, vaja, que agraïm que
ens desvetlli. També hi trobaren restes
de sílex procedents d’Ulldemolins, al
costat mateix del meu poble. Li faig re-
petir al guia per si no ho he sentit bé. Es

veu que fa deu mil anys ja venia gent
del Priorat per aquí; no sóc el primer.

EL GUIA TAMBÉ ens parla de com van
descobrir les pintures, dels primers
maldestres treballs per treure’ls a la
llum que, en algun cas, destruïren infor-
mació per a sempre. La curiositat hu-
mana, el nostre afany per descobrir, ens
ha portat a assolir moltes cimes, i ha re-
sultat  letal altres cops.

FINALMENT, ens confessa el gran
dubte: què cal fer per descobrir la resta
de figures amagades sota la capa de se-
diments? Què cal fer per garantir-ne la
supervivència?

QUE ALGUNES figures hagin sobre-
viscut fina ara ha estat fruit de la sort
i d’unes condicions ambientals òpti-
mes o, al menys, suportables. Qualse-
vol acció humana que les modifiqui,
des de la bona fe i la ignorància, pot
ser devastadora. Per tant, de moment,
és preferible no fer res, deixar-ho
estar, protegir-les des de la distància.

POT SEMBLAR frustrant per a la
nostra insaciable necessitat de posar
els dits a tot arreu, però és una bona
lliçó que cal admetre. Tant se val si
parlem de pintures rupestres, com de
la vida. 

Deixar-ho estar
TENS UN RACÓ DALT DEL MÓN JESÚS TIBAU. Escriptor

VISITA GUIADA a l’arxiu municipal de Traiguera, que
no està obert al públic, per una demanda de consulta
científica. Com en molts altres casos, els fons documen-
tals de l’administració municipal del poble estan sot-
mesos a l’atzar de les atencions que hi han prestat els
curadors, treballadors de l’administració local i sobretot
responsables polítics, al llarg del temps. Es pot pensar
que és  normal que haja estat d’aquesta manera i que
l’estat actual d’aquesta documentació responga exacta-
ment als esforços, pocs o molts, i la disponibilitat de re-
cursos d’aquesta instància administrativa, ja que, al
capdavall, es tracta de la seua pròpia documentació, o
bé a la desídia que s’ha dispensat en una parcel·la de
la gestió administrativa que, al cap del temps, consti-
tueix la matèria primera per a la històrica local de qual-
sevol municipi. Una història que tot sovint no disposa
d’un discurs gaire elaborat més enllà del recull de tò-
pics repetitius que van transmetent-se al llarg del
temps sense tenir una certesa comprovada del que
s’està dient. Posem-ne tres exemples ben il·lustratius.
El primer és de Traiguera i els altres dos d’altres llocs
del Maestrat.

HI HA LA CONVENCIÓ que Traiguera coincideix amb
la Thiar Julia romana esmentada per Ptolemeu en la
seua Geografia. Certament, en el subsòl del nucli urbà
i encara en altres jaciments localitzats en llocs diversos
del terme municipal, s’han trobar restes arqueològi-
ques romanes, entre les quals cal comptar un mil·liari
de la Via Augusta. Que no proven res en relació a l’atri-
bució esmentada. Tot ha de tindre un nom o altre i en
tot cas la semblança fonètica dels dos termes queda bé
per a un discurs que busca referents per a inventar una
tradició. Què faríem sense tradició?

PASSA ALGUNA COSA semblant amb el topònim Ti-
riche, possiblement també esmentat per Ptolemeu. La
mateixa tradició historiogràfica que arranca de la Il·lus-
tració atribueix aquest topònim a tres llocs diferents del
Maestrat: Traiguera, Tírig i Sant Mateu. I potser encara
hi haja alguna altra proposta més estrafolària. El cas és
que en dos dels casos es repeteix la mateixa semblança
fonètica, si no més. En l’altre, no hi ha comparació pos-
sible perquè el topònim cristià nega qualsevol possibi-
litat de coincidència. De tota manera, hi ha cap
evidència documental que prove alguna de les corres-
pondències? Així doncs, es pot atribuir la mateixa con-
sistència a les dues atribucions esmentades, la primera
unívoca i la segona amb tres possibilitats, si no més.

EL TERCER EXEMPLE fa referència a un esdeveniment
més marcadament històric. Es diu que el botifler duc
de Vendôme, anomenat de pila Lluís Josep de Borbó, co-
mandant de l’exèrcit de Felip V a la Guerra de Succes-
sió, va morir l’11 de juny de 1712 a Vinaròs. Fins ací, tot
normal. Tot i haver mort a Vinaròs, va ser enterrat a l’Es-
corial, que com és sabut és on s’enterren els reis espan-
yols i els seus familiars. Sembla una distància molt
considerable per a la mobilitat de l’època però com que
està documentat no hi ha res a dir. Ara bé, pel que fa a

la causa de la mort, un empatx de llagostins, caldria re-
muntar les fonts documentals per veure fins on arriba
la descripció. En tot cas, és ‘vox populi’ vinarossenca
que la cosa va anar d’aquesta manera i així queda na-
rrat a l’exitosa novel·la d’Albert Sánchez-Piñol ‘Victus’,
publicada el 2012.

REPRENGUEM el fil. La sort dels arxius locals ha estat
subjecta a la gestió que n’ha fet l’administració propie-
tària en primera instància. Alhora, crida l’atenció com
a la Diputació, tan amatent adesiara amb el servei als
municipis, no se li coneix cap política al respecte, segu-
rament perquè no deu formar part del seu àmbit com-
petencial. Sembla que és cosa de la Generalitat. Doncs
potser la legislació establida per la instància autonò-
mica encara no ha tingut efecte, la taca d’oli no ha pas-
sat de segons quins municipis grans, Vinaròs i Benicarló

en el cas del Maestrat, no és un aspecte que es preste
gaire al lluïment i al rendiment electoral. En l’ordre de
prioritats hi ha hagut sempre necessitats més peremp-
tòries o més convenients a l’interès general. Un interès
general que durant dues dècades s’ha anat esbiaixant
al País Valencià fins al desastre que va conduir al canvi
de govern a la mateixa Generalitat.

ELS ARXIUS apareixen al programa ‘Fem cultura?’ i
això ja és un bon símptoma que cal saludar i que té re-

corregut per desenvolupar-se. Els beneficis que puga
reportar, com els exemples que s’han esmentat, estan
per demostrar. Sobretot a escala dels petits municipis,
que segurament tenen l’obligació d’espavilar-se en
aquest sentit.

EL CONEIXEMENT del passat és un patrimoni irre-
nunciable de qualsevol societat que es vulga moderna
i avançada. La responsabilitat de la Generalitat és, en
aquest sentit, d’una dimensió superior. L’accés a arxius
sistematitzats hauria de ser una possibilitat pràctica
normal perquè la metodologia científica pogués elabo-
rar el discurs propi del model de societat esmentat. I no
estem parlant de revisionisme històric, sinó tan sols
d’actualització de coneixements.

AIXÒ o la persistència de l’oblit. 

Arxius locals
ILERCAVÒNIA VICENT SANZ. Escriptor
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US RECOMANEM
FESTES DE LA CINTA DE TORTOSA

De l’1 al 5 de setembre 

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

En el mes de tancament de les festes d’estiu del territori
tenim les Festes de la Cinta, que aquest any presenten una
programació molt variada i atapeïda, i amb moltíssima
oferta per a totes les edats i els gustos, comptant com a
cap de cartell amb la formació Oques Grasses, un grup ca-
talà que s’ha convertit en referent musical amb el seu estil
personal i inclassificable.

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

La Galera
‘Lo tros', d’Andrei Moldovan
Fins l’11 de setembre
Lloc:  Centre d’Interpretació de la
Terrissa

La Fatarella
‘La mirada de l’altre'
Fins el 17 de setembre
Lloc: Fundació El Solà

Amposta
‘La 340', de Guillermo
Barberà
Fins el 18 de setembre
Lloc:  Museu de les Terres de l’Ebre
Més info: www.museuterresebre.cat

Ulldecona

L’endrapasomnis
Teatre al detall
Dissabte, 17 de setembre
a les 18 h.
Entrada: 9,5 euros

T'agrada somniar? La princesa Dormissona no pot dormir
perquè té malsons. Els seus pares, els reis, rumien, ho con-
sulten amb el coixí, demanen consells a metges, herbolàries
i xarlatans però no troben cap remei que guareixi el mal de
la petita princesa. Potser l'Endrapasomnis serà la solució...
Aquest espectacle musical és una esplèndida producció de
la companyia inspirat en el conte de l'escriptor alemany Mi-
chel Ende. Acompanyament musical en directe original de
La Tresca i la Verdesca, titelles, projeccions i tota una ma-
quinària teatral que ens porta al país de la Bona Son.

Activitats guiades

Exposicions

Tivissa
Senderisme, astrologia i
astronomia
Dissabte, 3 de setembre
Distància: 10 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Arnes
La vall de l’Estrets
Dissabte, 17 de setembre
Distància: 15 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Arnes
Les Valls i el riu Algars
Diumenge, 18 de setembre
Distància: 12 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Freginals
A tocar del mar
Dissabte, 24 de setembre
Distància: 11 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Freginals
Ports del Montsià
Dissabte, 25 de setembre
Distància: 12 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Gandesa
Caminant per la Terra Alta
1 i 2 d’octubre
Distància: 27 km.
Més info: www.catalunyasud.net

Menjar i beure

Tortosa i Roquetes
La Tapa Absent

Tapa + bebuda: 3 euros

Fins el 5 de setembre 

Establiments:
Amaré, L’Assoc, Los Banys, Lo
Cau, Cristal, Lo bar de l’Ermita,
Manolitos, Matadero, Paiolet,
Lo Safareig, Xapla i Xampú
Xampany.

EspectacleMúsica

La Ràpita
Ferran Palau
Dissabte, 3 de setembre
Hora: 21:30 h.
Lloc: Església Nova
Preu: 7 euros
Més info: www.eufonic.net

La Ràpita
Las VVitch
Diumenge, 4 de setembre
Hora: 12:30h.
Lloc: Xiringuito de la Costa
Més info: www.eufonic.net

Alcanar
'Wave & Tide, And -'
de Kyoka
Fins l’11 de setembre
Lloc: Cisterna de la Vall
Més info:
www.eufonic.net

Benifallet
Joan Rovira en concert
Dissabte, 17 de setembre
Hora: 0 h.
Lloc: Antiga Estació (Via Verda)
Entrada gratuïta

La Ràpita
‘The Enlightment’, de Quiet
Ensemble
1, 2 i 3 de setembre
Hora: 23 h.
Lloc: Museu de la Mar

Paüls
VIII Cello & Arts Festival
Divendres, 2  a les 21:45 h.
Dissabte, 3 a les 12 h.
Lloc: Església de Santa Maria
Entrada gratuïta

La Ràpita
Gigi Masin
Divendres, 2 de setembre
Hora: 21:30 h.
Lloc: Església Nova
Preu: 7 euros
Més info: www.eufonic.net

La Ràpita
Fasenuova
Dissabte, 3 de setembre
Hora: 19:45 h.
Lloc: Mercat Vell
Més info:
www.eufonic.net
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"A mi m'agrada
molt un plat
combinat a base
d'ou fregit, pata-
tes, salsitxes i
una mica d'all-i-
oli. Ah!, m'agrada acompanyar-ho
tot amb unes olivetes."

P
PETITS ARTISTES

EL MENJAR PREFERIT

L’ESCOLA JAUME I DE LA SÉNIA va tractar un tema
sempre molt de gust personal, el menjar preferit de cadascú.
Alguns alumnes apostaven pel menjar sa, i altres per eixos
petits plaers de la vida en forma de grasses saturades, co-
lesterol i sal, aliments que una mica tampoc fan mal.
La fruita també és un menjar que agrada molt a la gent
jove, al contrari que molts podrien pensar. Especialment el
meló de moro, que alguns dels alumnes ens conten, cultiven
a la sénia dels iaios.

També hi ha espai per al menjar de carrer, més ocasional,
aquell que trobem a les geladeries o durant les fires i festes
del poble: els núvols de sucre o les pomes caramel·litzades.
I quin millor menjar que les crispetes
per acompanyar una bona pel·lícula
al cine? Això, i una bona beguda!

“Desirée Verge
“A mi m’agrada molt el pollastre al forn. A
casa el cuinem amb patates, tomaca i ceba a
temperatura màxima!”

"M’agrada molt
la sopa, per als
mesos de més
fred és el millor
aliment per al
cos. És molt ca-

lenteta!"

2 PINZELLADES

Bruno S. Oomen

Bianca Malita

"A mi m'agraden
molt els hot-dog
amb quètxup i
mostassa. També
la pizza i les oli-
ves per anar pi-
cant. No és un menjar molt sa, però
una mica no fa mal."

"El meu menjar
preferit són els
gelats. M'agra-
den els polos de
molts sabors, i
també els cucu-

rutxos i el café d'Starbucks amb
crema per damunt."

Eduard Coniac

Carla Bianca

"El meu menjar
preferit és un
plat combinat
amb pollastre
arrebossat i pata-
tes fregides,
també m'agrada sucar pa!"

"La fruita és la
meua passió, tot
tipus de fruita:
cireres, meló,
pinya, pera, plà-
tan. A l'estiu és

molt fresca i també molt sana!"

Maria Toset

Nara Serret

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"A mi m’agraden
molt les madui-
xes i les cireres,
són fruita de
temporada, de
primavera, que
m’agrada molt."

Gemma Navarro
"El meu menjar
preferit és el 'bi-
kini', m'agrada
molt la textura
del formatge
desfet i el pa to-
rrat amb mantega."

Sara Berta
"Menjar en famí-
lia és el meu
menjar preferit i
qui millor men-
jar fa és la meua
àvia, la millor del
món!"

Aida Sabater
"El meu menjar
preferit és el
sushi des que el
vaig provar a Vi-
naròs. M’agrada
de verdures, de
cranc i de salmó!"

Esther Querol

"La síndria o meló de moro és la meua fruita
preferida de l'estiu. És molt fresqueta, com si
fos un polo. Després m'agrada escopir les pe-
pites."

Josep Meseguer

"A mi m'agrada molt la pasta, per això menge
espaguetis amb macarrons amb tomata. M'a-
grada acompanyar-ho tot amb una bona Coca-
Cola Light."

Joan Forcadell »

»

»
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MUNDIAL DE REM A ROTTERDAM
La competició sots-23 que s’ha celebrat
a finals d’agost a Rotterdam (Països Bai-
xos) va tenir com a grans protagonistes
de l'equip espanyol a Laura Montesó i
Natàlia Arasa del Club Rem Tortosa. La
parella del doble sense timoner va fer
la millor classificació acabant en desena
posició en una regata dominada en tot
moment pel bot canadenc.

La presència ebrenca al mundial va ser
força àmplia. El quatre sense timoner
de Roger Folquer (CR Tortosa) va acabar
en sisena posició a la final B. El vuit
sense timoner va acabar en la mateixa
posició. En aquest bot van participar
Rubén Garcia i Ismael Rifi del Club Rem
Tortosa, i Toni Delgado del Club Nàutic
Amposta. A.P.

Els Jocs Olímpics de Rio ja són
història, i un grapat d’ebrencs
n’han estat els protagonistes. El
rem ha estat l’esport amb més
participants de les Terres de l’E-
bre. tres quartes parts de la dele-
gació espanyola ha estat formada
per gent del territori, destacant la
parella Pau Vela i Àlex Sigurb-
jörnsson, formada al Club de
Rem Tortosa, i l’ampostina Aina
Cid, del Club Nàutic Amposta,

equip amb experiència en parti-
cipacions olímpiques. Altres paï-
sos també han confiat en gent del
territori. És el cas del Brasil amb
Xavi Vela, país on rema aquest
tortosí que va acabar remant fins
a la final C de la seva categoria.
També treballa per a un altre país
Bienve Front, entrenador ampostí
format al club de la capital del
Montsià i responsable de l’equip
de remers xilens.

Un altre esport amb tres partici-
pacions ebrenques consecutives
és el tir olímpic abanderat per
l’asconenca Sònia Franquet. Tot i
una mala competició des dels 25
metres, Franquet va fer un molt
bon paper a la final de 10 metres
acabant sisena i aconseguint un
diploma olímpic.
També va guanyar el diploma

olímpic Aina Cid. La darrera es-
portista del territori en classificar-
se per als Jocs de Rio juntament
amb la barcelonina Anna Boada
va oferir un gran espectacle en la
seva primera cita olímpica. Aca-
bant terceres a la semifinal, ho
van donar tot a la final del dos
sense timoner on van acabar en
sisena posició i també un di-

ploma olímpic. 
Menys fortuna van tenir els torto-
sins Pau Vela i Àlex Sigurbjörns-
son que no van poder arribar a la
semifinal en els també primers
Jocs Olímpics.
El que queda ara són els reconei-
xements i seguir treballant amb la
mirada posada a la pròxima cita
olímpica a Tòquio 2020.  

JOCS OLÍMPICS

Tir i rem, atenció ebrenca a Rio’16
Aina Cid sisena a la final femenina,

actuació discreta de Pau Vela i Àlex Sigurbjörnsson

Albert Pascual
TORTOSA

Aina Cid amb Anna Boada després d’acabar terceres a la semifinal. // FOTO: RIO 2016.

Tot i ser un territori
amb poca població,
cinc ebrencs han
participat als Jocs
“

La tiradora asconenca Sònia Franquet,
diploma olímpic des dels 10 metres

Lliga Catalana
de Llaguts a
Sant Jaume

Les aigües del riu Ebre al seu
pas per Sant Jaume d'Enveja
van ser les protagonistes de la
Lliga Catalana de Llaüts que
arriba a la seva cinquena jor-
nada. Uns problemes sorgits
a Roses, ciutat on s'havia de
disputar originalment la re-
gata, van portar a la Federació
Catalana de Rem a demanar
al Club Rem Delta organitzar
pràcticament sense temps
aquest gran esdeveniment
esportiu que va reunir més de
600 esportistes repartits en 52
embarcacions de 15 clubs d'a-
rreu de Catalunya. A banda
dels vogadors, més de mil
persones van reunir-se a la
vora del riu de Sant Jaume
per veure les regates.
La prova va començar a les
nou del matí en una jornada
marcada pel cel serè i les ai-
gües tranquil·les al tram final
del riu. Primer es van dur a
terme les proves cronometra-
des per determinar l'ordre de
sortida de les finals.
Unes finals on el Club Rem
Santa Cristina de Lloret de
Mar es va imposar amb sol-
vència a les dues categories
absolutes. L'equip femení es
va proclamar guanyador des-
prés d'una prova dura i molt
ajustada en completar el re-
corregut en 08:22:21. Per da-
rrere Capgrossos de Mataró
amb tres segons de diferència
i el Nàutic Bétulo a onze se-
gons van completar el podi.
Pel que fa a l'equip absolut
masculí, el Santa Cristina va
fer un temps de 07:44:93. Se-
gons van quedar els ebrencs
del Nàutic Flix amb una es-
treta diferència d'un segon. El
tercer classificat va ser l'equip
de Cambrils. El Xino-Xano de
Deltebre va quedar en cin-
quena posició, un petit entre-
banc tot i que segueixen
mantenint la segona classifi-
cació general.  A.P.
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El passat 31 de juliol Amposta va
celebrar la 18a travessia Nedant
l'Ebre on unes 90 persones van
nedar els 500 i 2.000 metres pro-
posats des de l'organització en un
dia perfecte per al bany.
En aquesta edició, la prova home-
natjava a un dels fundadors del
club i impulsor de la prova,
Manel Ayxendri, primer presi-
dent de l'entitat entre els anys
1985 i 1989. En senyal de respecte
per aquest impulsor de la natació
a Amposta que recentment ha
faltat, els nedadors van fer un
minut de silenci abans de comen-
çar la prova.
La travessia, té com a objectiu la
promoció de l'esport de la nata-
ció, però també és una prova

puntuable per al campionat d'Es-
panya en aigües obertes.
La classificació general de la
prova de 2000 metres va estar do-
minada per nedadors que no són
de les Terres de l'Ebre. La primera
posició va ser per al mataroní
Guillem Pujol en fer una marca
de 20:26. Judith Navarro del Sant
Andreu va arribar 59'' més tard, i
el nedador del Club Natació Ta-
rraco, César Espresati va quedar
en tercera posició amb un temps
de 21:51. El primer nedador local
en completar els 2.000 va ser l'am-
postí Marc Martí Arasa, que va fer
una setena posició amb 22:48.
Pel que fa als 500 metres per a ca-
tegories de menut a infantil, la
victòria va ser per a Queralt Ve-
lasco amb un temps de 6:01. Un
segon va valer per deixar segon a
Oriol Oviedo i tercer va ser Bruno
Salas amb un crono de 6:10.  

NATACIÓ

La travessia a l’Ebre de Manel Ayxendri
La prova homenatja un dels seus fundadors amb un

minut de silenci i li dedica el nom
El mataroní Guillem Pujol i Judith Navarro del

Sant Andreu van emportar-se la victòria en els 2.000 m.

Albert Pascual
AMPOSTA

Un moment de la travessia. // FOTO: ÀLEX RAMOS.
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PROGRAMA ESPECIAL PER A NADONS PREMATURS
EL SERVEIde Pediatria de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta ha incorporat,
des de l’abril, un programa d’atenció in-
tegral als nadons prematurs. El programa
inclou l’assessorament i cura del desen-
volupament individualitzat del nounat,
després d’un període de formació de tots
els professionals de la Unitat de Neona-
tologia. El programa té en compte totes

les necessitats del nadó, com la curació, la
protecció de l’estrès i del dolor, i l’alleta-
ment matern. A més, el servei ha condi-
cionat un espai per facilitar l’estada dels
pares al costat dels fills. El pla s’aplica a
tots els nounats que ingressen a la Unitat
amb l’objectiu final de millorar el pronòs-
tic, especialment en relació amb el desen-
volupament físic i emocional. S.A.

La residència Sant Miquel Ar-
càngel de Tortosa disposa d’un
nou servei per als seus usuaris i
residents. Dintre de les millores
iniciades fa pocs mesos amb la
inauguració de les noves
instal·lacions de la cuina, i amb
motiu també d’haver estat dis-
tingits amb la certificació de
Cuina Catalana, el centre ha
posat en marxa un nou servei
d’alimentació texturitzada. La
tècnica de la texturització és un
sistema de preparació de menús
que permet adaptar els plats a la
capacitat de masticació i deglu-
ció de cada usuari. I és que mol-
tes persones grans pateixen
disfàgia, que és la dificultat per
empassar. 
La responsable d’Higiènic-Sani-
taris de la residència Sant Mi-
quel Arcàngel, la infermera
Yolanda Fernández, ha explicat
que aquesta tècnica permet a
usuaris amb dificultats de mas-
ticació puguin recuperar en la
seva dieta una àmplia varietat
d’aliments i evitar la monotonia
de les preparacions. “El que
hem aconseguit és adaptar-nos

a les necessitats nutritives i de
masticació de totes aquestes
persones que pateixen la disfà-
gia”, va remarcar. “Si tenim en
compte, també, que el gust ori-
ginal dels aliments no es modi-
fica, el que aconseguim és
apartar-nos de la rutina de les
dietes triturades de sempre, i
que tothom mengi de tot d’una
altra manera”, va afegir-hi la in-
fermera.

Dietes equilibrades
En aquest sentit, per part dels
tècnics de la casa, amb la col·la-
boració de l’empresa Cuina
Gestió SL, s’han dissenyat un
conjunt de dietes equilibrades,
amb l’equipament tècnic corres-
ponent i adaptades a les neces-
sitats alimentàries de les
diferents persones grans que
viuen a la residència.
Són encara poques les residèn-
cies geriàtriques a Catalunya
que ofereixen aquest tipus de
preparacions, per això des de la
Residència Diocesana d’An-
cians i Centre de Dia Sant Mi-
quel Arcàngel de Tortosa han
mostrat la seva satisfacció per la
bona acollida que aquesta inno-
vació ha tingut, en només dos
mesos, entre els usuaris i resi-

dents del centre. 

Cuina catalana
La residència Sant Miquel Ar-
càngel va inaugurar al març les
noves instal·lacions de cuina. Es
van renovar totalment les ins-
tal·lacions i maquinària del ser-
vei, amb la col·laboració de
l’empresa Cuina Gestió, que
s’encarrega de proporcionar als

residents totes els àpats. Aprofi-
tant l’acte de la inauguració,
també es va oficialitzar la incor-
poració de la residència a la
marca Cuina Catalana. Un se-
gell de qualitat i garantia que els
menús que es reparteixen con-
tenen una gran varietat de plats
seguint les receptes tradicionals
i que usen productes de proxi-
mitat i temporada. 

La residència Sant Miquel ofereix un
nou servei d’alimentació texturitzada

GENT GRAN

Són poques les residències geriàtriques a Catalunya que
ofereixen aquest tipus de preparacions per a la gent gran

És un sistema de preparació de menús que permet 
adaptar els plats a la masticació i deglució de cada usuari

La residència Sant Miquel Arcàngel ofereix un servei de menús texturitzats.  // FOTO: COP D’ULL.

C.B. / G.M.
TORTOSA

Wifi gratuït
per a tots els
usuaris de la
residència

Un altra de les novetats de la
residència Sant Miquel Ar-
càngel és la posada en fun-
cionament del servei de wifi
gratuït per als residents, fa-
miliars i visitants en general.
De fet, el secretari del Patro-
nat de la residència Sant Mi-
quel, Joaquim Amaré, ha
explicat que amb aquesta in-
versió han volgut donar res-
posta a una de les demandes
dels residents i familiars.
Les àrees amb servei wifi es
troben en els espais comuns
de diverses plantes de l’edi-
fici, i s’hi pot accedir amb
una contrasenya que s’en-
trega a la recepció. 
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SALUT 

EL DESCANS és fonamental per estar
en plena forma durant el dia, però s’ha
d’aconseguir que aquest descans sigui
el millor possible. Dormir no és un
luxe, és una necessitat vital. Dormir bé,
és imprescindible per a un correcte
funcionament del nostre cos i per a un
desenvolupament òptim de les nostres
activitats diàries. Per això hem de parar
atenció a tot el que fa referència al son
i al descans, ja que les bones pràcti-
ques que posem en marxa en aquest
sentit, són una inversió de futur en
salut i qualitat de vida. 

ARA A L’ESTIU, que tenim més temps,
cal aprofitar-ho i si podem descansar i
dormir una mica més, el cos ens ho
agrairà. A l'hora d'anar al llit, hi ha
gent que es posa el pijama, i altres  de-
cideixen dormir despullades.  I si us di-
gués que dormir despullats aporta
molts beneficis per a la salut? Anem a
conèixer-los:

DORMIRÀS MILLOR: El cos està pro-
gramat per reduir la seva temperatura
corporal mentre dorm, és un procés ne-
cessari per tenir un somni de bona

qualitat. Alguns pijames mantenen el
cos massa càlid i impedeixen aconse-
guir una temperatura òptima per al
descans, el que pot provocar incomodi-
tat, inquietud i, bé, donar moltes voltes
al llit. La pell col·labora de forma natu-
ral perquè el cos es refredi fàcilment i
puguem quedar-nos adormits més fà-
cilment. Certs pijames, fan que el cos
s’hagi d'esforçar més en aconseguir-
ho.

EL COS S’AIREJA: Les parts íntimes
transpiraran millor. En dones, la venti-
lació de la vagina prevé la proliferació
de fongs i bacteris nocius, que preferei-
xen els ambients calorosos. Els homes
que dormen a pèl, milloraran la seva
fertilitat i la qualitat de l'esperma, per
mantenir els testicles a una tempera-
tura més fresca.

AJUDA A MANTENIR la línia.  Amb
això no vull dir que dormir despullat
aprimi, però el fet de dormir millor
provoca que els nivells d'ansietat dis-
minueixin, i al mateix temps, es pot
evitar picotejar per ansietat o perquè
s’hagi  dormit malament. Està compro-

vat que la gent que dorm malament
menja pitjor.

S’ACTIVA EL DESIG SEXUAL. El con-
tacte pell contra pell, i els fregaments
casuals nocturns amb la parella, gene-
ren l'alliberament d'una hormona ano-
menada oxitocina ( hormona de
l’amor), que activa la fogositat i el desig
sexual. Clarament, les ganes d’arrimar-
nos i acaronar a l'altra persona, estan
més presents si està despullada, que si
es posa al llit amb el pijama de pelfa i
els mitjons de llana.

AMB TOT el que us he comentat,
podem arribar a la conclusió que l'acte
de dormir sense roba millora la nostra
vida sexual, el nostre descans, salut i
així el nostre estat d'ànim. Tot això con-
tribueix a una major qualitat de vida i
benestar emocional. Us animeu a pro-
var-ho aquesta nit? 

Dormir despullats

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

HTVC

La secció sindical de la CGT a
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta ha denunciat aquest
agost el tancament de 43 llits
durant l’estiu. Segons el sindi-
cat, aquest tancament de llits
ha obligat a mantenir els pa-
cients per llarg períodes de
temps a les Urgències. G.M.

La CGT diu
que s’han 
tancat 43 llits

HOSPITALS

Garnica, nova directora 
gerent de l’hospital de Jesús

EQUIPAMENTS

Móra instal·la a l’estadi el
seu vuitè desfibril·lador

L’estadi de Móra d'Ebre ja té un
desfibril·lador extern automàtic
(DEA) totalment operatiu. Així,
l'Ajuntament ha afegit aquesta
instal·lació als espais cardiopro-
tegits de la localitat. En l'actuali-
tat, el nucli urbà de Móra d'Ebre
compta amb vuit desfibril·ladors
d'aquestes característiques: un al
vehicle de la policia, dos als Qua-
tre Cantons i al Casal de Jubilats,
un a la piscina coberta, un a la

piscina descoberta, un al camp
de futbol i un al Col·legi Santa Te-
resa. Els desfibril·ladors externs
automàtics estan dissenyats per
als casos de parada cardíaca que
tenen lloc fora de centres hospi-
talaris. La principal característica
és la facilitat d'ús en situacions
d'estrès perquè qualsevol pugui
donar aquesta primera assistèn-
cia tan vital. El temps de reacció
és fonamental, ja que les opcions
de supervivència de la víctima
disminueixen un 10% cada
minut que passa sense rebre l'as-
sistència adequada.  

Cinta Bonet 
MÓRA D’EBRE

La doctora Almudena Garnica
Fernández (Guetxo, 1973) s'ha
incorporat aquest agost com a
nova directora-gerent de l'Hos-
pital de la Santa Creu de Jesús,
segons va informar l'Ajunta-
ment de Tortosa. Garnica és lli-
cenciada en Medicina per la
Universidad Complutense de
Madrid i doctora en Geriatria

per la mateixa universitat. De la
seua àmplia formació, destaca
l'Executive Master en Direcció
d'Organitzacions Sanitàries
(ESADE) i Leadership for Glo-
bal Healthcare Challenges (Ge-
orgetown University). En la
seua especialitat com a metge
de geriatria, Garnica ha treballat
al King's College Hospital of
London, a l'Hospital Clínico
Universitario San Carlos de
Madrid i al Centro Hospitalario
La Mancha-Centro. Ha partici-

pat en la implantació de l'Equip
de Valoració de la Llei de la De-
pendència al Camp de Tarra-
gona i ha estat metgessa
adjunta de Geriatria a l'Hospital
Universitari Sant Joan de Reus.
En l'àmbit docent ha impartit
cursos i seminaris sobre geria-
tria en diferents universitats i
compta amb nombroses publi-
cacions científiques dins la ma-
teixa especialitat. És membre de
la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología.  

G.M. 
JESÚS
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Sergimetall

Sergimetall és la teva
solució en estructures
i muntatges

Sergimetall és líder en treballs metàl·lics
Sergimetall és una empresa situada a la carretera
Tortosa - l’Aldea, que es dedica a tot tipus d’acti-
vitats relacionades amb la fusteria metàl·lica.
Sergimetall té molts valors afegits. Però el més
important és l’experiència del seu fundador, amb
més de 15 anys en el sector. També dels professio-
nals que treballen a Sergimetall, que en 10 anys
han passat de tres treballadors fins a vuit.
Un altre dels avantatges de Sergimetall és la inno-
vació constant en maquinària, que permet oferir el

serveis més avançats als seus clients, tant parti-
culars com empreses. Així, treballen en metall,
acer inoxidable, forja, automatitzacions, estructu-
res, coberts, tancats de finques, planxisteria in-
dustrial, portes, així com reparacions i diferents
instal·lacions. 
El gerent de l’empresa, Sergi Senli, destaca  el gran
ventall d’activitats que ofereix l’empresa i que per-
meten que el client trobi tot allò que busca en tre-
balls metàl·lics. Per tant, Sergimetall és la millor
solució en estructures i muntatges en ferro.

Sergi Senli
Sergi és el gerent de Sergi Me-
tall. L’empresa es va fundar fa
10 anys amb l’objectiu d’incre-
mentar l’oferta en treballs
metàl·lics al territori. 
Des que va crear l’empresa fins
ara, Senli destaca que Sergi Me-
tall ha crescut, tant en nombre
de treballadors com en maqui-
nària especialitzada per realitzar
tot tipus d’estructures i muntat-
ges.
A l’hora de fer balanç, el resultat
és més que positiu. 

Club de Tennis Tortosa

El Club de Tennis, una
gran família dels esports
de raqueta al territori
Un equipament únic a les Terres de l’Ebre
El Club de Tennis Tortosa es va fundar
l’any 1943, de la mà d’uns apassionats
dels esports de raqueta que van instal·lar
dues pistes de tennis en un solar a la ca-
rretera Simpàtica. Després de gairebé 50
anys, el club ha incrementat el nombre de
pistes i compta ja amb set pistes de
pàdel i set de tennis -quatre de terra ba-
tuda-.
A més, el club ofereix als seus socis -prop
de 250 abonats en l’actualitat- un servei
de piscina durant els mesos d’estiu, ser-
vei de sauna i un equipament de gimnàs. 

Aquestes instal·lacions permeten també
l’organització d’esdeveniments esportius
de primer nivell amb esportistes d’elit. 
Amb tots aquests serveis, el Club de Ten-
nis representa un espai únic al territori,
sent un dels clubs més grans en esports
de raqueta.
Nadal explica que amb totes aquestes
opcions esportives, el Club de Tennis es
converteix en una proposta social i fami-
liar de primer ordre, amb alternatives que
agraden des dels petits fins als més
grans. L’objectiu final és, sens dubte,
gaudir de l’esport en un bon ambient.

Oriol Nadal
Oriol és un apassionat dels esports de
raqueta. També és el secretari del Club
de Tennis de Tortosa, des de finals de
2015, quan l’entitat va canviar de junta.
L’objectiu principal del nou equip, segons
explica Nadal,  és obrir els equipaments
esportius a tothom, per poder gaudir d’u-
nes instal·lacions privilegiades en un
espai únic a les Terres de l’Ebre.

Tortosa

càpsulescomercials

Club de Tennis Tortosa
Carretera Simpàtica núm. 89 Tortosa /   977443006
www.clubtennistortosa.cat

Tortosa

Sergimetall
Ctra. Tortosa-L’Aldea km.2,4 977442693
www.sergimetall.com
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

L’ORELLA DEL SIGLO, LA TAPA ABSENT
L’associació Platigot ha organitzat la pri-
mera edició de La Tapa Absent, un home-
natge nostàlgic a les tapes mítiques de
Tortosa i als restauradors que les van
posar a la memòria de la gent. Per comen-
çar aquest recorregut per la nostàlgia gas-
tronòmica s’ha optat per la tapa d’orella
del bar El Siglo, que Esteve i Maruja re-
gentaven fins fa uns anys al carrer Sant
Pere. La tapa es va elegir per votació po-

pular, per davant de les gambes en gabar-
dina del Negresco i l’ensaladilla de Las 3
Botas. El preu de la històrica tapa d’orella
del bar El Siglo més una beguda és de
només tres euros. Des del 29 d’agost i
fins al 5 de setembre, la tapa es podrà de-
gustar a l’Amaré, L’Assoc, Los Banys, Lo
Cau, Cristal, Lo bar de l’Ermita, Manoli-
tos, Matadero, Paiolet, Lo Safareig, Xapla
i Xampú Xampany.  G.M.

Ingredients

• 2 kg. de musclos 
• 1 llima 
• 5 porros tendres 
• 1 got de vi blanc sec
• 1 cullerada de mostassa 
• 1 cullerada de farina
• 1/2 got d’oli d’oliva
• 1 fulla de llorer
• 2 salses coentes
• Sal i julivert

Musclos amb
salsa de vi

Elaboració

Netegeu be ́ el musclos.
En una cassola de fang,
poseu a escalfar l’oli i feu
un bon sofregit amb la
fulla de llorer, ben tritu-
rada, els porros tallats a
trossets, la llima trosse-
jada, la mostassa, la culle-
rada de farina, les salses
coentes i el got de vi. Re-
meneu-ho tot per mesclar
els sabors, poseu la sal i el
julivert. Aboqueu els
musclos a la cassola i els
mescleu be ́ amb la salsa.
Quan comencen a obrir-
se, tapeu la cassola i
traieu-los del foc. Tingueu
en compte que la salsa ha
de quedar lleugerament
espessa, mai aigualida.
Serviu-los amb cassoletes
de terra individuals.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Pelem els préssecs i les necta-
rines.
2. Trossegem les nectarines i els
préssecs i els introduim al got.
3. Afegim els tomàquets, la ceba,
el vinagre, l’all i la sal.
4. Triturem amb la batedora fins
que quedi molt fi.
5. Incorporem l’oli d’oliva i reme-
nem amb la batedora uns segons
a velocitat baixa.

Aquesta recepta també la po-
driem fer amb maduixes, síndria
o fruits rojos.

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

Gaspatxo de préssec
i nectarina

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! ”

“

• 250g de préssecs
•200g de nectarines
•450g de tomàquets
madurs 
• 30g de ceba
•30g de vinagre
•1 all mòlt petit
• 1 culleradeta de sal 
• 40g d'oli d’oliva

INGREDIENTS: 
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MAL ANY PER A L’AMETLLA

MALES PREVISIONS per als pro-
ductors d’ametlla a la Terra Alta, una de
les principals zones productores d’a-
quest fruit sec a les Terres de l’Ebre. La
persistent sequera dels darrers mesos
ha afectat negativament el desenvolu-
pament normal del fruit, i en alguns
casos també ha pogut provocar la mort
de l’arbre. Cal tenir en compte que a la
comarca el reg de suport s’ha instal·lat

majoritàriament per a la vinya i per a
l’olivera. Però només un 10% de les
plantacions d’ametllers de la Terra Alta
compten amb el reg de suport com a
garantia. Els productors començaran la
collita a mitjans del mes de setembre, i
la previsió és que el 40% de la collita es
puga perdre a la zona centre i sud de la
Terra Alta. En canvi, sembla que a la Ri-
bera d’Ebre l’afectació  menor.  G.M.PAGESIA

AJUTS EUROPEUS

El sindicat agrari Unió de Pa-
gesos (UP) ha denunciat "una
important reducció", que pot
arribar al 20%, dels ajuts agro-
ambientals del Departament
d'Agricultura per al sector de
l'arròs. Això, en els propers
cinc anys, pot suposar que els
arrossaires catalans deixin de
percebre 7,5 milions d'euros.
Mentrestant, hauran de fer
front a l'augment de costos
dels últims anys que els ha ge-
nerat la lluita contra el cargol
maçana quantificats, com a
mínim, en quatre milions
d'euros a l'any i uns 20 milions
en cinc anys -uns 200 euros
per hectàrea-. UP ha qualificat
la reducció dels ajuts agroam-
bientals de "cop molt dur" per
a un sector que és estratègic
per al delta de l'Ebre.
Agricultura va fer efectiu el 2
d’agost passat un pagament
de només el 5% de la prima de
la mesura agroambiental de
Gestió Sostenible en Zones
Humides corresponent a l'a-
nualitat de 2015. Es completa
així un 80% la prima ja avan-
çada l'abril passat. El valor de
l'ajut agrombiental de Gestió
Sostenible en Zones Humides,

aprovat al Programa de Des-
envolupament Rural (PDR) de
Catalunya 2014-2020, és de 329
euros per hectàrea. El Depar-
tament ha pagat també la me-
sura complementària d'ús de
llavor certificada, però, igual-
ment, només n'ha fet efectiu el
80% de la prima.
Aquestes subvencions han de
compensar els majors costos o
menors ingressos de la page-
sia que realitzen pràctiques
agràries més respectuoses
amb el medi ambient del que

ja és obligatori per normativa.
Per això, el sindicat agrari de-
nuncia que amb la reducció
dels ajuts "es deixa de pagar a
la pagesia per unes despeses o
lucre cessant que ja ha pagat"
i l'agricultor deixa d'ingressar
el que li pertocaria en els anys
2015 i 2016. Tot i la reducció, els
pagesos continuen estan obli-
gats durant aquests anys a
donar compliment als com-
promisos de la mesura. 
Es calcula que els arrossaires
catalans perdran un total d'1,5

milions a l'any, que en el total
del període suposarà una pèr-
dua de 7,5 milions d'euros,
una mitjana de 395 euros per
hectàrea. La retallada afectarà
1.827 pagesos que conreen
més de 20.000 hectàrees d'a-
rròs. Agricultura va decidir re-
duir el pressupost que destina
a aquesta línia de 3,9 milions
d'euros inicials a 3,42 milions
d'euros. La Unió Europea, que
aporta el 47% del total, passarà
d'aportar 2,94 milions d'euros
a 2,58 milions d'euros. 

L’arròs català perdrà 7,5 milions
U UP denuncia que el sector deixarà de rebre
el 20% dels ajuts agroambientals d’Europa

La retallada afectarà més de 1.800 pagesos
que conreen més de 20.000 hectàrees

Imatge d’arxiu d’un arrossar a la zona del Delta. // FOTO: ACN.

ACN 
DELTEBRE

Un arrossar
interactiu,
adaptat per als
turistes

Gerard Morales
SANT JAUME D’ENVEJA

Sant Jaume d’Enveja ha tor-
nat a apostar per una forma
de turisme que ensenya a la
resta del món les caracterís-
tiques del Delta. En aquest
cas, un arrossar creat ex-
pressament perquè els tu-
ristes puguin conèixer de
primera mà com són les
plantacions d’arròs. Aquest
arrossar interactiu es troba
al passeig fluvial del muni-
cipi, dintre del recorregut de
la via verda ‘A Buda’, i dis-
posa d’una passarel·la que

permet Els visitants entrar-
hi i xafar el fang, l’aigua, i
tocar l’arròs. La regidoria de
Turisme ha instal·lat un pa-
nell on s’expliquen les nor-
mes per entrar a l’arrossar, i
també inclou un joc per co-
nèixer com funciona el crei-
xement de l’arròs i
comprovar així els diferents
colors que mostra el Delta
durant les quatre estacions
de l’any. No és la primera
vegada que Sant Jaume
d’Enveja converteix un sím-
bol del Delta en una parada
turística. Ja es va fer amb la
reconstrucció d’una típica
barraca del Delta. Ara, amb
aquest arrossar interactiu,
es completa la visita que
permet descobrir com vi-
vien els arrossaires.

AGROTURISME

Es troba al 
passeig fluvial,
dins del recorregut
de la via verda 
‘A Buda’

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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TELEVISIÓ

PANTALLES

P UNA AVARIA APAGA TRES DIES LA TDT EBRENCA
UNA INCIDÈNCIA tècnica a les
instal·lacions de Coll Redó, a Tortosa,
va deixar durant tres dies amb la pan-
talla negra els dos canals locals de
TDT, Canal 21 Ebre i Canal TE. L’avaria
va començar al matí del 10 d’agost, i
els responsables de l’empresa distri-
buïdora del senyal del múltiplex 34 de
la TDT van assegurar que es resoldria

en poques hores. Però la incidència no
es va solucionar, després que es des-
cartés una deficiència en el subminis-
trament elèctric i altres problemes
tècnics. Després de reclamar l’envia-
ment d’un nou emissor de capçalera
des de Madrid, el departament d’inci-
dències de Cellnex Telecom va solucio-
nar la incidència el 12 d’agost al

vespre. Els dos canals afectats han ele-
vat una queixa a la direcció de l’em-
presa subministradora del senyal, per
les molèsties provocades a l’audiència
i també per les greus conseqüències
comercials que pot provocar la inci-
dència tècnica. Mentre va durar l’ava-
ria, la programació de Canal 21 Ebre es
va poder seguir per internet. G.M.

La nova temporada de Canal 21
Ebre comença aquest 12 de se-
tembre amb el retorn de l’infor-
matiu Primera Columna, que es
tornarà a emetre en directe de 10
a 11.30 del matí, de dilluns a di-
vendres. Conduït pel periodista
Gustau Moreno, el Primera Co-
lumna arribarà durant aquesta
sisena temporada als 1.000 pro-
grames, i ho farà amb un plató
renovat, amb un nou grafisme i
també amb noves seccions. Amb
tot, la base del programa segui-
ran sent les entrevistes d’actuali-
tat i les tertúlies, a més de
l’habitual repàs a la premsa del
dia. A més de la primera emissió
en directe, el Primera Columna
es podrà tornar a veure en redi-
fusió a la una del migdia i també
a les cinc de la tarda.

L’endemà, dimarts 13 de setem-
bre, també tornarà a la graella el
magazín cultural i d’entreteni-
ment Districte 21. El programa de
tarda de Canal 21 Ebre, presentat
per la periodista Sílvia Alarcón,
també seguirà emetent-se en di-
recte de dimarts a dijous, de les
16 a les 17 hores, i divendres a la
mateixa hora es farà un pro-
grama especial amb els millors
moments de la setmana i les
principals propostes per gaudir
del cap de setmana a les pobla-
cions de les Terres de l’Ebre.

La televisió d’aquí, feta aquí
La graella de Canal 21 Ebre està
fonamentada en la proximitat, la
pluralitat i la qualitat, amb una
programació 100% pròpia. La pe-
riodista Cinta Bonet s’encarrega
un any més de L’Informatiu, a les
20.30 i a les 21.30 hores. Altres
programes que tornen a la grae-
lla de la televisió coincidint amb

la nova temporada són L’Entre-
llat i el Poliesportiu. La tertúlia
política moderada per Manel
Ramon tornarà el divendres 16
de setembre, mentre que el pro-
grama d’esports dirigit per Al-
bert Pascual ho farà el dimarts 20
de setembre. Durant les primeres
setmanes de setembre també ho
faran els altres programes d’es-
ports de Canal 21 Ebre, el Temps
Afegit i el Partit de la Jornada,
amb el millor futbol territorial.
De la mateixa manera, al llarg del
setembre també tornaran altres
programes emblemàtics de la ca-
dena, com el programa de litera-
tura Tens un Racó Dalt del Món;
el Fet Aquí; Gent del Barri; el Pe-
tits Artistes, i Calaix de Sastre, el
programa sobre manualitats i
cultura popular de Joan Iniesta.
La graella la completen progra-
mes com Fem una ullada i RDP,
amb les rodes de premsa més
importants de la setmana. 

Redacció
TORTOSA

TECNOLOGIA

Feliç aniversari, 35 anys del primer PC
per Jaume Querol

Canal 21 Ebre estrena temporada
La tertúlia política de L’Entrellat es reincorpora el 16 de

setembre, i el Poliesportiu tornarà a la graella el dia 20
El 12 de setembre torna Primera Columna amb un

plató renovat, i l’endemà el magazín Districte 21

Ara fa 35 anys, un 12 d’agost de 1981, l’enginyer elec-
trònic informàtic d’IBM Philip Donald Estridge anun-
ciava al món el primer ordinador compacte de baix
cost IBM PC (Personal Computer). Més concretament,
l’IBM PC 5150, un aparell en el que van treballar un
petit equip de només 12 tècnics. En poc menys d’un
any, aconseguirien crear una autèntica revolució a la
informàtica personal de les petites i mitjanes empre-
ses, i de milions d’usuaris domèstics.

Amb un mòdic preu de 1.565$ americans de l’època,
en contrast a l’elevat cost dels grans monstres infor-
màtics d’aquell temps (que sovint ocupaven habita-
cions senceres), el PC 5150 destacava pel seu reduït
volum (de sobretaula), elevada velocitat i relativa faci-
litat d’ús. Un altre element que va contribuir al seu
èxit va ser la capacitat de la companyia IBM de fabri-
car-lo en grans volums.

“Aquest és l’equip per a quasi tots els que han neces-

sitat un sistema informàtic a la seva feina, escola o
casa” i “creiem que el seu rendiment, fiabilitat i facili-
tat d’ús el converteixen en l’ordinador personal més
assequible i avançat del mercat”, van ser algunes de
les paraules que fa 35 anys va etzibar CB Rojers Jr., vi-
cepresident d’IBM.

Quant a característiques tècniques, l’IBM PC 5150
comptava amb un processador central Intel 8088 a
4’77Mhz, 16Kb de memòria RAM (ampliable fins a
64Kb) i unitat de disc o “floppy” de 5’25 polsades, amb
la possibilitat d’incorporar-ne una segona. A més, l’en-
certada integració d’aplicacions, com el full de càlcul
(VisiCalc) o el processador de textes (EasyWriter), van
contribuir en gran mesura al gran èxit d’un equip que
“no tenia disc dur”, però sí la possibilitat d’adquirir-
lo opcionalment (una unitat de 256Kb). Tot aquest con-
junt quedava comandat sota el sistema operatiu
PC-DOS de 16 bits, propietat de Microsoft.

Sens dubte, tots els amants de la informàtica volem re-
cordar aquesta fita tecnològica, en què IBM pensava
distribuir fins a 250.000 unitats en cinc anys, però que
va acabar venent-los en tan sols un mes. Gràcies a
aquest rotund èxit, l’IBM PC 5150 va rebre el premi
“Personatge de l’any” de la revista Time de 1983. Feli-
citats, doncs, IBM PC 5150, pel teu aniversari!

Una imatge promocional de Canal 21 Ebre. // ARXIU.
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Publicitat o opinió? Aquesta és la
pregunta que es fan molts usuaris
quan passegen pels perfils dels
blocaires, instagramers, youtu-
bers, tuitaires o personatges fa-
mosos. Porta aquestes ulleres de
sol, vesteix aquesta jaqueta, con-
dueix aquest cotxe, beu aquest re-
fresc o viatja amb aquesta
empresa perquè és la seua tria
personal, o en realitat és publicitat
encoberta? Anglaterra i els Estats
Units ja han posat en marxa una
llei que prohibeix als influencia-
dors (‘influencers’), persones amb
una forta presència i reputació a
les xarxes socials, promocionar
productes sense que indiquin al
públic que, en realitat, n’estan fent
publicitat. “La publicitat enco-
berta és una modalitat de publici-
tat enganyosa, és il·lícita i està
prohibida, també, per la legislació
estatal”, afirma Sandra Vilajoana,
professora de Ciències de la Infor-
mació i de la Comunicació de la
UOC. La regulació és clara: en cas
que hi hagi un acord del qual se’n

derivi una remuneració econò-
mica o “en espècies” entre la
marca i l’’influencer’, aquest ho ha
d’indicar amb l’etiqueta #ad o
#promo. Per tant, el debat sobre la
independència dels influencers
pot fer trontollar la bombolla que
fins ara els permet viure.
El 85% dels espanyols segueix ‘in-
fluencers’ a les xarxes socials, per
conèixer les seues experiències i
opinions. Aquest tipus de publici-
tat és un recurs molt útil i eficient
per a les marques, sobretot quan
ensopeguen amb una audiència
jove -la majoria són ‘millennials’
(39%) d’entre 18 i 31 anys- que no
consumeix televisió i, per tant,
tampoc publicitat tradicional. La
publicitat per mitjà dels ‘influen-
cers’ sovint infringeix “el principi
d’identificació”, explica Vilajoana:
“El receptor dóna molta més cre-
dibilitat a una opinió d’un tercer,
objectiva i no condicionada, que a
un missatge emès pel mateix
anunciant”. I és que “les millors
campanyes comercials són les que
no es venen com a tals, les opi-
nions i valoracions de prescriptors
com els ‘influencers’ generen més
credibilitat i més receptivitat que

la publicitat”, afirma Elisenda Es-
tanyol, professora dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la
Comunicació de la UOC. I això,
les marques ho saben.

Vendre dissimuladament
Arran d’aquesta relació, les mar-
ques obtenen més visibilitat i cre-
dibilitat, “els permet comunicar
un determinat estil de vida asso-
ciat amb la marca, uns valors, els
ajuda a establir una comunicació
més fluida, empàtica, propera i
emocional amb els consumidors”,
afirma Gemma Segura, profes-
sora dels Estudis d’Economia i
Empresa de la UOC. Segons un
estudi, el 73% dels seguidors ha
comprat alguna vegada un pro-
ducte basat en una recomanació
d’un influenciador.
Les xifres que es paguen són des-
orbitades: Cristiano Ronaldo va
cobrar 260.000 euros a canvi de la
publicació d’una piulada per a
una marca comercial; gairebé
2.000 euros per caràcter. De què
depenen la remuneració? El re-
sultat a l’equació és senzill: “El
nombre de seguidors de l’’in-
fluencer’, la freqüència de les pu-

blicacions i el nombre d’interac-
cions que les publicacions gene-
ren”, segons Vilajoana. Aquestes
informacions publicitàries s’hau-
rien d’identificar com a tals: “Tant
si hi ha contraprestació econò-
mica com remuneració en espè-
cies, les dues situacions estarien
incloses en el concepte de contra-
prestació”. En cas que no s’indi-
qués que és un missatge
publicitari, “s’estaria cometent
una infracció”, adverteix l’experta;
“existeix legislació al respecte: la
Llei General de Publicitat, la Llei
de Competència Deslleial i la Llei
de Serveis de la Societat de la in-
formació prohibeixen la publicitat
encoberta.  Des del punt de vista
de l’autoregulació, el Codi de
Conducta d’Autocontrol i el Codi
de Confiança Online també pro-
hibeixen aquestes pràctiques”.
L’aplicació de la llei en contra de
la publicitat encoberta compor-
tarà canvis per a la marca, si bé
“pot restar efectivitat al missatge
des del punt de vista publicitari”.
Però aquestes pràctiques enco-
bertes poden suposar un descrè-
dit, també per a l’’influencer’,
“doncs, si el consumidor percep

l’engany pot perdre la confiança
en ell, en tant que consideri que
les seves opinions deixen de ser
espontànies i responen a interes-
sos merament econòmics d’una
manera encoberta”, diu Vilajoana.
Se’ls acaba el negoci, als influen-
cers? Per a Elisenda Estanyol, la
resposta és que no, tot i que con-
sidera que a qui pot afectar més
aquesta llei és als ‘influencers’, si-
guin instagramers, tuitaires o you-
tubers. Els personatges famosos
són els que resultaran menys
afectats: “El públic ja està més
avesat al fet que els famosos es
converteixin en ambaixadors de
diverses marques i promocionin
una gran quantitat de productes i
no els sorprèn”. 
En canvi, “el públic crea una rela-
ció més directa amb l’’influencer’,
un diàleg més sincer i més bidi-
reccional i són veritables líders
d’opinió a l’hora de marcar ten-
dències”. El 71% dels espanyols
que segueix ‘influencers’, els lle-
geix diàriament a les xarxes so-
cials i el 29% en comparteix les
opinions. Caldrà veure si els farà,
a partir d’ara, començar a perdre
‘likes’ i influència. 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

La publicitat encoberta 2.0
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Famosos com Cristiano Ronaldo cobren 260.000 euros
a canvi d’una sola piulada per una marca comercial

Les blocaires espanyoles no indiquen que els seus 
missatges són comercials, segons expertes de la UOC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

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



L’Ametlla de Mar 
lidera el rànquing de
pisos turístics legals

L’alcalde de Tortosa
acusa Adif de falta 
d’inversió i reclama els
terrenys de Renfe

El govern d’Amposta
estudia contractar un
gerent per a 
l’Ajuntament

L’Ajuntament de la
Ràpita comença les
obres del nou menjador
de l’escola Carles III

Batea exigeix al 
Govern més places de
residència concertada

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

El programa 
Dispositiu Laboral de la
Ribera té un índex 
d’inserció del 37%

Tortosa localitza al
solar de davant de la
catedral la muralla 
romana del segle VI
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com

EN      ULLADA

#p5


