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P
AMB EL CORREDOR DEL MEDITERRANI 

EL DELEGAT del Govern, Xavier Pa-
llarès, ha insistit que les Terres de l’E-
bre, com a zona de cruïlla, han de ser
beneficiàries de l’impacte econòmic
del Corredor del Mediterrani. L’en-
demà de la trobada dels presidents ca-
talà i valencià, Carles Puigdemont i
Ximo Puig, en què es va reivindicar el
corredor, Pallarès va defensar la “ca-

lendarització definitiva i real” del pro-
jecte. Així, va destacar la importància
d’aconseguir l’aturada dels trens de
passatgers i de mercaderies. A banda,
va valorar la signatura dels convenis
turístics entre Catalunya i el País Va-
lencià, ja que permetran reforçaran
projectes ja en marxa com el 3 Territo-
ris o les Oliveres Mil·lenàries. C.B.PORTADA

L’Idece: reformar-lo o no
El director de la càtedra d’Economia Local i Regional

defensa la seua transformació en una agència territorial
L’actual director de l’Institut nega que la modificació

siga necessària perquè l’organisme ja és representatiu

Un organisme
autònom de la
Generalitat,
creat el 1993

L’Institut per al Desenvolupa-
ment de les Comarques de
l’Ebre (Idece) és un orga-
nisme autònom que depèn
del Departament de Territori i
Sosteniblitat. La Generalitat
va crear-lo l’any 1993, quan la
delegació de Cultura a Tortosa
era encara l’únic element de
descentralització dels governs
de Jordi Pujol a les Terres de
l’Ebre. Actualment, com a or-
ganisme “aglutinador de con-
sens”, algunes de les seues
funcions són elaborar, impul-
sar i avaluar plans de promo-
ció i desenvolupament de
caràcter global i sectorial de
les comarques de l’Ebre. En
una primera etapa, es va cen-
trar en la promoció turística, i
des de l’Idece es va crear i im-
pulsar la marca turística Te-
rres de l’Ebre, que ara depèn
del Patronat de Turisme de la
Diputació. El que encara assu-
meix és el manteniment i la
promoció de la via navegable
de l’Ebre. Vinculat al Consell
Econòmic Social de les Terres
de l’Ebre, ha participat en el
procés del Pla Estratègic i per
l’Ocupació. 
El principal òrgan de l’Idece
és el consell rector, presidit
pel conseller de Territori i Sos-
teniblitat. Al consell rector hi
ha representants de la Gene-
ralitat, dels grups parlamenta-
ris i dels consells comarcals
del territori, a més de vocals
en representació de la societat
civil. El director de l’Idece fa
de secretari del consell rector.
També hi ha un consell asses-
sor de l’Idece, a més del ma-
teix Consell Econòmic i Social
de les Terres de l’Ebre. G.M.

El director de la càtedra d’Eco-
nomia Local i Regional de la
URV, Juan Antonio Duro, va de-
fensar aquest 26 de setembre la
necessitat de reformar l’Institut
per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (Idece).
Duro va fer aquestes declara-
cions durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, on va repassar els
darrers informes sobre la situa-
ció econòmica del territori. Se-
gons Duro, el món empresarial
ha lamentat el dèficit d’infraes-
tructures, però també la falta de
visió territorial. 
De fet, va assenyalar que
aquesta mancança no és un pro-
blema atribuïble al govern de
l’Estat, sinó que es podria resol-
dre amb mesures com la imple-
mentació del Pla Estratègic i per
l’Ocupació de les Terres de l’E-
bre, redactat per la mateixa
URV, i també amb un nou
model de governança per al te-
rritori. “Hem de treballar ple-
gats en projectes de territori,
perquè falta una inèrcia en ter-
mes de governança per treballar
amb una visió territorial”, va dir. 
Duro va remarcar que és impor-
tant que tots els agents partici-
pin en la presa de decisions, i
que fins i tot facin seguiment
dels temes de manera conjunta.
“Seria un model absolutament
nou per al territori, i en tot cas
va ser un dels elements del
famós Pla Estratègic de les Te-
rres de l’Ebre”, va afegir-hi.
En concret, ha estat en aquest
punt que Duro va recordar que
els redactors del Pla Estratègic
van apostar per la reforma de
l’Idece, i la seua posterior trans-
formació en una Agència de
Desenvolupament Territorial.
“Al pla ja vam apostar per la re-
forma de l’Idece, i per tant tot
passa per la voluntat de revisar
el funcionament de l’Institut,

per donar-li un caràcter d’Agèn-
cia de Desenvolupament Terri-
torial”, va explicar Duro, tot
assegurant que el seu punt de
vista és compartit per molts dels
agents. Segons el responsable
de la càtedra de la URV, les fun-
cions d’aquesta nova agència no
se solaparien amb les compe-
tències d’altres administracions,
però implicaria tenir cura dels
projectes de territori.
Així, Duro també va remarcar
que els canvis en l’Idece només
necessiten d’una major voluntat
política. Uns canvis que servi-
rien per enfortir el mateix Idece,
sense que això supose destinar
més pressupost a l’organisme.
Segons Duro, “es tracta de fer
les coses de manera diferent, i
no de demanar més diners”.
A l’octubre del 2015, Duro ja va
defensar una reforma de l’Idece,
que segons el Pla Estratègic
hauria de transformar-se en una
Agència de Desenvolupament
Territorial, amb noves compe-
tències i un caràcter supramuni-
cipal. A banda, en l’aspecte de la
governança del territori i la cre-

ació de polítiques per a l’ocupa-
ció, Duro també va recordar que
els municipis i els consells co-
marcals difícilment poden fer
polítiques eficients de promoció
econòmica, i que aquesta tasca
hauria de ser assumida pel nou
Idece, un cop reformulat.

Resposta de Masdéu
Per la seua banda, el director
de l’Idece va negar que siga
necessari reformar l’orga-
nisme. “Més aviat que refor-
mar l’Idece, veig que el que se
li ha de donar és un impuls im-
portant, i al Pla Estratègic ja es
preveia aquesta possibilitat”,
va dir. Amb aquestes declara-
cions, també a Canal 21 Ebre,
Joan Martín Masdéu va voler
replicar les paraules de Duro.
Masdéu va matisar que caldria
impulsar d’una manera impor-
tant l’Idece per fer el segui-
ment del mateix Pla Estratègic
i per l’Ocupació de les Terres
de l’Ebre. Masdéu també va re-
marcar que l’actual composició
de l’Idece, amb el seu consell
rector, el consell assessor i el

Consell Econòmic i Social de
les Terres de l’Ebre, no fa ne-
cessària la reforma de l’orga-
nisme per guanyar en
representativitat. Per tant, con-
sidera que l’Idece ja té les es-
tructures necessàries per fer
una tasca proactiva en favor de
la governança del territori:
“Només cal mirar la composi-
ció de l’Idece per veure que la
modificació no és necessària”.
Quant a la proposta concreta
de convertir l’Idece en una
Agència de Desenvolupament
Territorial, Masdéu va recordar
que l’organisme actual ja pre-
veu la col·laboració público-
privada. També va assenyalar
que l’Idece és un òrgan autò-
nom amb personalitat jurídica
i amb un pressupost propi, que
entre les seus missions té la de
fer propostes al mateix govern
de la Generalitat.

Gustau Moreno
TORTOSA

Una de les últimes reunions del Consell Econòmic i Social, a la seu de l’Idece a Tortosa. // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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ECONOMIA

Optimisme moderat; aquesta és
una de les principals conclusions
de l’informe de conjuntura del
Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre per al segon trimestre del
2016, que les cambres de comerç
de la demarcació van presentar el
21 de setembre. Les dades indi-
quen que la situació millora, però
les dificultats per remuntar amb
què es troba l’economia encara
són considerables. Així, el presi-
dent de la Cambra de Comerç de
Tortosa, José María Chavarría, va
afirmar que el territori es troba en
una situació econòmica de “con-
solidació contradictòria”, amb ex-
portacions estables però encara
amb un atur elevat, especialment

el femení. 
Aspectes com l’ocupació tempo-
ral, la pèrdua de població activa i
uns salaris relativament baixos
(conseqüència de la mateixa tem-
poralitat) no permeten impulsar
la demanda interna. Segons l’in-
forme de les cambres de comerç,
els empresaris també veuen amb
preocupació la falta d’un nou go-
vern a l’Estat espanyol o les con-
seqüències que pot tenir en
l’economia la situació geopolítica
a la resta d’Europa, amb el Brexit
o l’evolució dels tipus d’interès. 
Chavarría, en canvi, va valorar po-
sitivament que el crèdit hagi aug-
mentat, i també la contenció del
preu del petroli. Ara bé, l’informe
de les cambres conclou que no
s’observa un dinamisme inversor
per donar un nou impuls a l’eco-
nomia. I és que, en aquests mo-

ments, l’augment de la producció
s’està fent sense augmentar la
productivitat per ocupat, i a mitjà
termini això comportarà febleses
a l’economia, si no es modifica
aquesta situació.
A banda, el Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local del segon tri-
mestre del 2016, redactat per la
URV, també ha confirmat que per
novè mes consecutiu continua
creixent l’ocupació a les Terres de
l’Ebre, però a un ritme més lent
que la resta de Catalunya. El crei-
xement en termes relatius a les
Terres de l’Ebre ha estat d’un
2,5%, 0,4 punts més que el primer
trimestre d’enguany. També s’ha
registrat una davallada rècord de
l’atur, d’un 11,7%. De mitjana
mensual trimestral, el nombre
d’aturats s’ha situat en 11.911, és
a dir, 1.301 menys que el trimestre

anterior. La nota negativa és que
la major part dels nous contractes
són temporals i amb sous baixos.

Jornades a l’AECE
Per la seua banda, els empresaris
que el 19 de setembre van  parti-
cipar en les II Jornades Comarcals
Empresa i Territori a les Terres de
l’Ebre, a la seu de la patronal
AECE, situen les comunicacions i
les infraestructures com una de
les principals mancances del te-
rritori, i també com a factor de
falta de competitivitat. Aquesta va
ser una de les principals conclu-
sions de les enquestes de l’em-
presa Ceres i les trobades amb els
empresaris de l’Ebre, uns sonde-
jos que es van realitzar la passada
primavera. Un 76% dels empre-
saris ebrencs considera que la si-
tuació és regular. Així mateix,

només un 38% dels empresaris
veuen un futur millor, mentre
que hi ha un empat en el 19%
entre els que el veuen igual o pit-
jor. Pel que fa a les mancances, les
comunicacions i les infraestructu-
res, i la falta d’un projecte amb
visió territorial, també encapçalen
el rànquing. A partir de les dades
recollides, la URV i la patronal ta-
rragonina CEPTA van proposar
una sèrie de mesures transver-
sals, com ara impulsar mecanis-
mes de governança territorial
amb visió integral i cooperativa
(la reforma de l’Idece). També mi-
llorar les dotacions d’espais em-
presarials; impulsar una oferta
formativa adaptada; consolidar la
modernització i orientació inno-
vadora d’empreses i sectors, o
l’impuls d’una gestió integrada i
activa de marques territorials. 

L’economia creix, però lenta

Cinta Bonet
TORTOSA

Els darrers informes de les cambres de comerç i de la
URV constaten que a l’Ebre li costa més sortir de la crisi

Els empresaris situen les infraestructures i la falta de
visió conjunta com les principals mancances del territori
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La plataforma Trens Dignes i les
altres dues plataformes de la
demarcació, PDFCamp i PTP,
han convocat per al proper 10
d’octubre una concentració de
protesta a Vila-seca. L’objectiu
de la protesta és reclamar un pla
d’inversions a curt termini a les
línies R14, R15 i R16 i la millora
del servei ferroviari al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre.
La portaveu de Trens Dignes,
Montse Castellà, va explicar
aquest 26 de setembre que amb
la protesta del 10 d’octubre
volen aconseguir el suport de
les institucions i dels represen-
tats polítics del territori.  Caste-
llà va fer aquestes declaracions
a Canal 21 Ebre, després d’un
cap de setmana molt complicat
als trens de les Terres de l’Ebre.
I és que, tant dissabte com diu-
menge 24 i 25 de setembre, van
haver importants retards en els
trens de les línies R15 i R16. En
el cas de diumenge, amb retards
de fins a dues hores a la línia de
Móra la Nova per l’avaria, a l’al-
tura de l’estació de Passeig de
Gràcia, d’un tren regional que
substituïa un primer tren avariat
a l’estació de França. A més a
més, Trens Dignes va denunciar
que una dona de 80 anys va
haver de ser operada pel trenca-
ment del maluc, arran de la fre-
nada brusca d’un tren a la línia
R15, la que uneix Barcelona amb
la Ribera d’Ebre. 

169 minuts ‘robats’
D’altra banda, Trens Dignes va
advertir que els nous horaris de
la línia ferroviària R16, entre
Tortosa i Barcelona, “roben” als
usuaris del territori 169 minuts

diaris en retards. Així, la plata-
forma considera que, als retards
oficials que mostren les estadís-
tiques de la Generalitat, també
cal sumar aquesta demora cro-
nificada a diari, amb els nous
temps de viatge implantats des
del passat 5 d'agost. Trens Dig-
nes va insistir que la impuntua-
litat segueix en els mateixos
percentatges inadmissibles que
abans de la modificació dels ho-
raris a la línia R16.
D’aquesta manera, Castellà va
titllar de “falta de respecte” que
no es comuniqués a l'entitat la
darrera visita del conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, a les Terres de l'Ebre, du-
rant la qual va anunciar la re-
dacció d’un nou Pla de
Mobilitat. Així, va aplaudir la
creació d'una Taula de Mobilitat
per a l'Ebre, però va avisar que
no l'acceptaran com a “substitu-
tiu” de l'Autoritat Territorial de

Mobilitat (ATM), una implanta-
ció que fa temps que es reclama,
tenint en compte el consens i la
participació que garanteix en els
territoris on ja funciona. 
Des de Trens Dignes també con-
fien que tiri endavant l'enèsima
advertència del Govern per pre-
sentar un contenciós adminis-
tratiu contra l'Estat espanyol,
per instar Adif a complir amb
els compromisos que té amb
Catalunya.  Finalment, la plata-
forma també va celebrar la re-
paració de l’avaria de l’estació
de Mont-roig, tot destacant que
la pressió ciutadana hi ha jugat
un paper important. De tota ma-
nera, Castellà va lamentar que
s’hagi tardat tres mesos en solu-
cionar el problema.

Trobada amb el Síndic
A més, Trens Dignes es va reunir
el 20 de setembre amb el Síndic
de Greuges, Rafael Ribó, qui va

avançar-los part del que serà
l’informe sobre els drets de les
persones en els serveis ferrovia-
ris a Catalunya i que serà pre-
sentat a mitjans d’octubre al
Parlament. Segons Ribó, Adif i
Renfe atempten contra els drets
dels catalans amb un servei fe-
rroviari “anacrònic i vexatori“,
degut a la falta d’infraestructu-
res i al manteniment insuficient.
En l’informe, el Síndic demana
un traspàs “global i complet, i
garantir la informació i la parti-
cipació ciutadana i de les enti-
tats”. Amb tot, l’informe del
Síndic també recorda que la
gestió de les xarxes correspon al
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

La trobada de Trens Dignes amb el Síndic de Greuges.  // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Protesta pels trens a Vila-seca
Trens Dignes i altres plataformes de mobilitat

convoquen una concentració el 10 d’octubre
El Síndic afirma que el servei ferroviari de

Renfe i Adif és “anacrònic i vexatori”

MOBILITAT

Miró no optarà
a la reelecció en
el congrés de la
UGT de l’Ebre
El secretari general de la
UGT a les Terres de l’Ebre ha
confirmat aquest 19 de se-
tembre que no es presentarà
a la reelecció en el congrés
que tindrà lloc els dies 25 i 26
de novembre. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre,
Wifredo Miró va assenyalar
que ha arribat al final d’una
etapa, i que és un bon mo-
ment perquè altres com-
panys assumeixin la direcció
del sindicat i li donin “un
nou impuls”. Amb tot, va
apuntar que no descarta la
possibilitat col·laborar amb
la nova direcció, a través
d’una nova figura encara per
determinar. 
Miró ocupa el càrrec des del
gener del 2000. Renuncia,
per tant, a la seua sisena re-
elecció consecutiva. De fet,
l’actual dirigent de la UGT a
l’Ebre va assegurar que vol
mantenir-se al marge del

procés, si hi ha més d’una
candidatura per optar al cà-
rrec. Tot i així, sí que va valo-
rar quin hauria de ser el
perfil de la persona que as-
pire a la secretaria general.
Segons Miró, cal algú amb
il·lusió i dedicació, perquè la
vida sindical és molt absor-
bent. Segons ha pogut saber
aquest periòdic, una de les
persones que es postula per
ocupar la secretaria general
és el tortosí Valentí Marín.
D’altra banda, Miró va fer un
primer balanç positiu de l’e-
tapa al capdavant de la UGT,
tot destacant que ara és el
sindicat majoritari a les Te-
rres de l’Ebre. Té uns 2.000
afiliats i 372 delegats sindi-
cals, el 42,3% del total al te-
rritori. Amb tot, Miró també
va fer autocrítica i va assen-
yalar que la seua gran assig-
natura pendent ha estat una
millor comunicació sobre la
feina del sindicat. També
contribuir a implantar una
major “cultura industrial”
per al territori. G.M. 

SINDICATS

El congrés de la
UGT de les Terres
de l’Ebre serà 
els dies 25 i 26 de
novembre

El sindicat té uns 2.000
afiliats al territori
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Un veterinari, per encàrrec del
departament d’Agricultura i
acompanyat dels Agents Rurals,
va traslladar-se el 27 de setem-
bre fins a l’illa de Bous, per ve-
rificar quin era l’estat sanitari
dels animals. L’associació Pro-
gat Deltebre havia alertat de la
situació de degradació física
dels animals, després que un tu-
rista localitzés el cadàver d’un
vedell en aquesta illa fluvial. Un
total de 19 bous viuen abando-
nats a l’illa des de fa anys, i la se-
quera dels darrers mesos els ha
deixat sense pastures. Fa quatre
anys, davant d’una situació sem-
blant, la Generalitat ja va anun-
ciar que s'encarregaria del tema
i que els traslladaria fora de l’i-
lla, per evitar les condicions de
vida precàries dels animals.
Però ha passat el temps, el tema
s’havia oblidat, i els animals
continuen vivint, reproduint-se
i morint en aquesta illa, situada
a l’altura de Vinallop. 
Des de fa quatre setmanes, un
grup de voluntaris es trasllada
periòdicament a l’illa per ali-
mentar-los. La presidenta de
Progat Deltebre i portaveu dels
voluntaris, Sarai Segarra, de-
fensa que els bous es quedin a
l’illa. Però creu que cal un con-
trol per part de l’administració,
per tal d’evitar que els animals
pateixin en episodis de sequera
com el d’aquest estiu. A més, la
portaveu dels voluntaris ha de-
manat a totes les persones inte-
ressades en ajudar als bous de
l’illa que es posin en contacte
amb l’associació Progat Delte-
bre per tal de coordinar la seva
alimentació. 
D’altra banda, des de l'Agrupa-

ció de Comissions i Penyes Tau-
rines de les Terres de l'Ebre s’o-
posen a sacrificar els animals, i
aposten perquè l'administració
assumeixi la responsabilitat d'a-
limentar els animals. Però els
taurins no descarten el trasllat
d’una part dels bous. El director
dels serveis territorials d’Agri-
cultura, Ferran Grau, va assegu-
rar a Canal 21 Ebre que el
Departament entoma el pro-
blema, i que s’han iniciat con-
verses amb tots els interlocutors
i agents socials necessaris per
consensuar la millor estratègia
per resoldre la problemàtica de
manera definitiva. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Els bous de l’illa de Vinallop s’han quedat sense pastures a causa de la sequera.  // FOTO: ACN.
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Vergonya a l’illa dels Bous 
Un grup de voluntaris dóna de menjar als

animals, sense pastures a causa de la sequera
Agricultura entoma el problema quatre

anys després de comprometre’s a solucionar-lo

MEDI AMBIENT

Mònica Sales,
nova presidenta
del PDC a les
Terres de l’Ebre

La jove regidora jesusenca
Mònica Sales ha estat final-
ment l’única candidata a di-
rigir el Partit Demòcrata
Català (PDC) a les Terres de
l’Ebre. Sales va presentar la
seua candidatura al costat
del deltebrenc Francesc
Mateu, qui serà l’encarregat
de gestionar la comunicació
de PDC a l’Ebre. Sales va ex-
plicar que emprenia aquest
repte amb la màxima il·lusió
i amb les ganes de treballar
per vertebrar aquesta nova
formació política al territori,
a partir de la refundació de
l’antiga Convergència.
Sales, de 33 anys, és Doctora
en Filologia Catalana, Màs-
ter en Estudis Superiors de
Llengua i Literatura Catala-
nes, i Llicenciada en Filolo-
gia Catalana. Actualment,
treballa a la URV com a pro-
fessora associada on desen-
volupa docència al campus
Terres de l'Ebre i recerca en
l'àmbit de la literatura oral i
el folklore. També és regi-
dora de l'EMD de Jesús, por-
taveu de l'equip de govern
des del juny de 2015, i secre-
tària d'organització de l'as-
sembla local del PDC a
Jesús. Sales va voler fer pú-
blica la seua candidatura des
de l'embarcador de Tortosa,
a tocar del riu Ebre, com a
símbol de l'eix vertebrador
de les quatre comarques.
Malgrat la renovació que
evidencien tant Sales com
Mateu, la futura presidenta
de la federació de les Terres
de l'Ebre va assegurar que la
seua candidatura comptava
amb gent amb experiència.
La resta de membres que els
acompanyen són Núria
Blanch (Flix), Sara Gil
(Arnes), Joan Juan (l’Ampo-
lla), Sixte Melchor (Móra
d’Ebre), Sergi Portolés (Gan-
desa), Ivan Romeu (Alcanar),
Josep Sancho (Poblenou) i
Esther Vidal (Els Reguers).
Sales també va destacar que
cadascun dels membres dis-
posa d’un perfil professional
concret, un fet que assegura
els pot ajudar de manera
evident en la tasca d’enfortir
el PDC a les Terres de l’Ebre.
Una vegada formalitzada la
candidatura, Sales i el seu
equip van visitar les dife-
rents comarques per presen-
tar els diferents punts
estratègics que duran a
terme una vegada l’equip es
posi a treballar. G.M. / C.B.

POLÍTICA

Les restes del vedell mort a l’illa dels Bous.  // FOTO: ACN.
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EL SIGNIFICAT DE LA DIADA
LA DELEGACIÓ del Govern a les
Terres de l’Ebre va celebrar l’acte ins-
titucional de commemoració de la
Diada Nacional de Catalunya als
Reials Col·legis de Tortosa. L’acte va
estar presidit pel delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
i va comptar amb la presència de la
resta de directors territorials i també

de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel. En-
guany l’acte va comptar amb la con-
ferència “No celebrem una derrota.
Contra els predicadors de la submis-
sió”, a càrrec de la directora de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, Laura
Borràs, qui va voler recordar el per
què de la Diada i el seu significat. 
IRENE LÓPEZ

Batecs per la República
Més de 100.000 persones van respondre a la crida de l’ANC i
Òmnium Cultural i es van manifestar el passat 11-S a Tarra-
gona, una xifra que la Guàrdia Urbana va rebaixar fins a les
50.000 persones. Des del Balcó Mediterrani fins a la plaça Im-
perial Tàrraco, la Rambla Nova es va omplir de gom a gom
amb ciutadans vinguts d’arreu de la demarcació quan encara
quedava una hora per l’inici de la manifestació i que van fer
bategar amb força els punts de cartolina groga al ritme de la
música. A la ciutat, que va representar la República en xarxa
i de progrés, el manifest el va llegir el portaveu de la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre, Manolo Tomàs. A la mobilització
es van poder veure nombrosos veïns i representants polítics
de les Terres de l’Ebre que qualificaven d’èxit la manifestació
i expressaven el desig que aquesta fos la última mobilització
perquè Catalunya esdevingui un país independent. L’en-
demà el coordinador de l’ANC a les Terres de l’Ebre, Manel
Alves, va afirmar que el més important a partir d’aleshores
era “concretar el full de ruta” i acabar el procés per aconseguir
la independència de Catalunya. Segons Alves,  després de les
manifestacions de l’11-S cal que el Parlament comenci a pren-
dre “decisions unilaterals”. 

Cinta Bonet / Gustau Moreno
Fotos: MANEL CAPELL

Més de 100.000 persones fan bategar Tarragona per la independència

[ ] La Rambla Nova es va omplir de ciutadans d’arreu de la demarcació per demanar la independència.

[ ] Van ser molts els veïns i representants polítics de les Terres de l’Ebre que no van dubtar en viatjar fins a Tarragona per assistir a la manifestació.
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Al voltant de la Diada van ser nombrosos els actes que es van programar per mobilitzar la
ciutadania i en favor de la independència. Un d’aquests actes va ser el lliurament al Museu
de Tortosa de la primera estelada gegant que es va hissar a l’entrada de la ciutat, a la plaça
del Bimil·lenari, un acte que va comptar amb la presència del president de l’ANC, Jordi

Sánchez. D’altra banda, 200 torxes van il·luminar Tortosa en motiu de la Marxa de Torxes
que es va celebrar com a prèvia a la Diada, amb sortida des del Castell de la Suda i fins a
la plaça Barcelona. També Germà Bel va realitzar una xerrada a l’entorn dels efectes de l’e-
conomia a les Terres de l’Ebre en una Catalunya independent. C.B.

[ ] Sánchez va entregar la senyera a Ferran Bel. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

Estelada, torxes i xerrades
Actes en favor de la independència

[ ] La Marxa de Torxes va comptar amb una àmplia participació. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

[ ] Un moment de la conferència de Germà Bel al Centre Cívic de Ferreries, a Tortosa. // FOTO: IRENE LÓPEZ.



8 // Octubre  2016 cop d’ull

PUBLIREPORTATGE

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE) és una estructura política local que
impulsa i coordina el desenvolupmanet de l’energia a la zona d’influència de l’eix Ascó-
Vandellòs amb l’objectiu principal de la creació del gran pol energètic de Catalunya. La
MADE està integrada pels municipis d’Ascó, Garcia, la Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre,

Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Vilalba dels
Arcs. Tots junts, aquests municipis produeixen més del 70% de l’energia consumida a Ca-
talunya. L’associació vol introduir el món local en el debat energètic així com definir i acon-
seguir incentius a la inversió per al desenvolupametn econòmic supramunicipal.

[ ] Una imatges de la darrera jornada de debat de la MADE, a Ascó, el passat 29 de setembre. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

Jornades MADE 2016
//Energia pel futur

Energia nuclear per a la transició a les renovables
Per complir amb els acords de París, l'energia nuclear tindrà un paper
clau per facilitar que les renovables prenguin el relleu a l'ús de combus-
tibles fòssils. Perquè aquesta transició energètica sigui viable i s'eviti
el col·lapse, les nuclears seran “necessàries” ja que, malgrat ser una
energia bruta amb data de caducitat, és l'única que no genera gasos
d'efecte hivernacle. Així ho va exposat el catedràtic d'Enginyeria Am-
biental de la UPC, José Maria Baldasano, en la darrer jornada de debat
sobre el futur de l'energia. En aquest sentit, preveient que les centrals
nuclears tancaran portes en “una o dues generacions”, la Càtedra d'E-
nergia i Desenvolupament de la URV, impulsada per la MADE, estudiarà
l'any que ve l'impacte negatiu, econòmic i social de la fi de l'energia nu-
clear a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.

L’energia a debat, les jornades MADE
Des dels seus inicis la Made ha organitzat jornades de debat sobre el futur de l’energia. Unes jor-
nades que responen a la voluntat de l’organisme d’articular una estratègia comuna que asseguri
un intercanvi d’informació entre els seus membres, un recolzament tècnic i de divulgació de co-
neixement suficient per a la gestió futura. Ascó ha estat el darrer municipi en acollir les jornades
MADE.
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[ ] Davant, el director de la MADE, Jesús Benaiges. Darrere, alcaldes i representants del territori. // FOTO: M.V.

Només al Camp de
Tarragona i les
Terres de l’Ebre 
hi ha 621 
empreses del 
sector energètic.

621 empreses del sector energètic 
Segons la directora de la càtedra de la URV, Maria
Llop, entre tots els subsectors hi ha al Camp de Ta-
rragona i les Terres de l'Ebre 621 empreses del sec-
tor energètic. A més de les 3 nuclears, destaquen les
487 empreses d'energia fotovoltaica –molt disper-
ses per tot el territori-, i les 42 d'energia eòlica –con-
centrades a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Baix Camp-.
També hi ha 18 empreses productores d'energia a
partir de l'aigua, 10 que treballen amb petroli i deri-
vats- concentrades al clúster petroquímic de Tarra-
gona-, i 43 companyies dedicades a la cogeneració.
Però Llop va assenyalar que es dóna la paradoxa que
la producció es concentra en les zones de menys

consum –nord de la Ribera d'Ebre, nord de la Terra
Ala, sud del Baix Camp i nord del Baix Ebre-. També
ha defensat que el territori, a més d'avançar-se als
impacte negatius de la fi de l'energia nuclear, ha de
estudiar la utilització de nous recursos, com la bio-
massa, que poden generar molta activitat econò-
mica. 



AQUESTS DIES ha tingut lloc a
València la torna de la visita que
Ximo Puig, president de la Ge-
neralitat Valenciana, va fer a
Carles Puigdemont, president
de la Generalitat de Catalunya,
fa un temps. Sí, es tracta del res-
tabliment de relacions institu-
cionals al més alt nivell entre les
institucions autonòmiques del
País Valencià i Catalunya. I per
l’acompanyament del president
Puigdemont, amb parlamenta-
ris de tots els grups polítics, em-
presaris, etc... tots posats en un
Euromed camí de València, pot
entendre’s que no es tracta d’un
restabliment formal i au, sinó
d’una veritable aposta estratè-
gica d’ambdues administra-
cions. Després hi pot haver les
limitacions pròpies de les insti-
tucions autonòmiques a l’hora
de portar a la pràctica els pro-
jectes que tenen en ment, per-
què la intervenció de l’Estat
espanyol és com un mur de for-
migó que encotilla el que les
autonomies poden fer o deixar
de fer, sobretot si es tracta de
Catalunya, i no diguem si a més
hi ha el País Valencià de bracet.
Perquè ja sabem amb quina fi-
nalitat va escriure’s el precepte
constitucional aquell segons el
qual està prohibida la federació
de comunitats autònomes. Cosa
que no afecta Euskadi i Nava-
rra, per a qui la Constitució re-
coneix aquesta mateixa
possibilitat. Laberint hispànic.

PERÒ LA INICIATIVA hi és. És
la iniciativa de dos governs ins-
tituïts després d’unes eleccions
democràtiques i de negocia-
cions polítiques difícils, difici-
líssimes, plenes de pressions,
de posicionaments inexpugna-
bles, de portar les coses fins a
l’extrem. Són el producte d’u-
nes negociacions entre actors
polítics  diversos, d’equilibris
precaris, fets dia a dia, as-
sumpte a assumpte. A Cata-
lunya, el govern de Puigdemont
s’havia de sotmetre a una moció
de confiança i després aprovar
uns pressupostos, sortir d’una
pròrroga que tenalla l’acció de
govern mentre la cursa inde-
pendentista fa camí a marxes
forçades. Al País Valencià, les
tensions prèvies a la formació

del govern de PSPV i Compro-
mís, amb el suport extern de Po-
demos, va fer pensar ja fa més
d’un any que no s’aclaririen,
però el pas del temps pareix co-
rroborar el contrari. El govern
valencià partia d’una situació
desastrosa i és possible que al-
guns aspectes dels assumptes
que entren dins de les seues
competències tarden molt de
temps a sortir del fang, però al
cap de més d’un any de gestió

la situació valenciana tendeix
cap a una normalització mar-
cada pels escàndols que sacse-
gen els antics dignataris del PP
valencià. Com dèiem, la inicia-
tiva hi és i corre a càrrec de con-
figuracions polítiques
compostes. Al País Valencià,
Compromís acull Iniciativa pel
País Valencià i el Bloc Naciona-
lista Valencià i manté relacions
amb Podemos a nivell estatal.
Fent de la necessitat virtut,
Ximo Puig i el PSPV s’han obert
a col·laborar amb altres forces
per desallotjar el PP de les ins-
titucions valencianes. Una me-
sura higiènica per a la societat
valenciana. A Catalunya, l’antic
president, Artur Mas, va haver
de plegar perquè la coalició
parlamentària entre Junts pel Sí
i la CUP donés vida al primer
govern independentista a la
Generalitat. Junts pel Sí és una
coalició preelectoral entre l’an-

tiga Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC), Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) i independents vinguts
del moviment que des del 2010,
quan va produir-se la sentència
del Tribunal Constitucional
contra l’estatut d’autonomia del
2006, i defineix la dinàmica po-
lítica del Principat. Els col·lec-
tius que alimenten les CUP,
Candidatures d’Unitat Popular,
porten el pluralisme ideològic
al nom. Una altra cosa és si des
d’un altre punt de vista se’ls
identifica com uns leninistes i
prou. Recordem que per a
Franco tots els republicans eren
“rojos marxistas”.

DONCS BÉ, hi ha dos governs
legítims constituïts per l’acord
de formacions polítiques diver-
ses, que miren d’establir trans-
versalitat, que prenen la
iniciativa de desenvolupar ac-
cions polítiques coordinades en
aquells temes que els afecten
per igual. Mentrestant, a Es-
panya, després de dues convo-
catòries electorals, les forces
polítiques sorgides una vegada
i una altra de les eleccions en-
cara no han trobat com posar-se
d’acord. Tots els posicionaments
ideològics són legítims, però pel
que es veu la majoria social ha
deixat de funcionar. Això, o bé
que els dirigents dels partits
polítics espanyols són uns in-
útils. És una hipòtesi arriscada,
plantejada així pel broc gros,
però al capdavall la història mo-
derna de l’Estat espanyol aporta
indicis convincents. Només cal
fer l’exercici de recordar-los. I si
no penseu un moment en els
diferents governs espanyols de-
mocràtics des de la constitució
de Cadis. En aquest sentit, han
estat prou més útils les dictadu-
res que les democràcies. Útils
per assegurar la pervivència de
la distribució del poder, vull dir.
En això, les democràcies no se
n’han sortit. I al sistema consti-
tucional actual li passa el ma-
teix que al de la Restauració de
finals del XIX i començaments
del XX: l’alternança ha deixat de
funcionar i ara la incapacitat de
teixir noves aliances que afron-
ten políticament allò que els
mitjans espanyols anomenen

despectivament “el desafío ca-
talán”, condueix de dret a unes
terceres eleccions que tampoc
no solucionaran res, perquè to-
thom està enrocat en les seues
posicions. També Ciudadanos,
aquell engendre lerrouxista que
es desviu per pactar amb qui
siga a fi d’albirar cadira per tas-
tar. I la majoria política que no
vol afrontar “el desafío”, no
suma.

DIU XIMO PUIG que passe el
que passe al Principat, la rela-
ció bilateral continuarà per-
què després de tot es tracta
d’economies que es compene-
tren. “The economy, estupid”
va ser l’eslògan no oficial amb
què Bill Clinton va derrotar
Georges Bush pare el 1992, i la
patronal empresarial valen-
ciana fa temps que n’està con-
vençuda, entre altres coses,
per obra i gràcia dels anteriors
dignataris de la Generalitat
Valenciana. Mentrestant, el
ministre d’Exteriors espanyol,
que és l’únic que bada boca
sobre l’independentisme ca-
talà, deixa anar que amb la si-
tuació de bloqueig espanyola
potser el procés independen-
tista se’ls escapa de les mans,
que el govern espanyol ha
perdut la iniciativa. Podria
haver pensat en la metodolo-
gia fastigosa que aquest go-
vern ha emprat per fer la
guitza als dirigents indepen-
dentistes. Però al capdavall,
no és un senyal revelador que
siga el ministre d’Exterior qui
s’ocupe de parlar-ne? Per con-
tinuar amb la seua matraca,
Isabel Bonig, cap de l’oposició
del PP al govern de Ximo
Puig, diu que aquest ha comès
alta traïció per negociar amb
els qui volen trencar la unitat
d’Espanya. Bonig podria co-
mençar per abandonar el llen-
guatge falangista i aparcar el
seu guerracivilisme. Però què
es pot esperar d’algú com ella,
que actua en l’escenari polític
com un porc senglar, que es
cruspeix tot el que troba de
menjar i es rebolca on troba
frescor? Deu ser molt dur fer
oposició política amb un par-
tit ple d’imputats. Ai no, in-
vestigats. 
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LA NOVA CONVERGÈNCIA I LA PDE
LA NOVA Convergència podria aca-
bar ‘copiant’ les sigles de la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre (PDE). El
partit ha escollit una tercera denomi-
nació per esquivar el Ministeri de l’In-
terior, que ja ha evitat la inscripció del
Partit Demòcrata Català (PDC) i del
Partit Català Demòcrata (PCD) al regis-
tre de partits. Finalment, s’ha optat
per inscriure la nova formació amb el

nom de Partit Demòcrata Europeu Ca-
talà, amb les sigles PDECat, que certa-
ment recorden les del moviment
antitransvasament. La coincidència no
ha passat inadvertida als membres de
la PDE, tenint en compte que en el
passat les relacions entre els antitrans-
vasament i el partit de Jordi Pujol van
ser força complicades. Però al marge
d’aquesta curiosa coincidència, per

evitar més problemes, també s’han
inscrit altres noms, com Partit Nacional
Català, Junts per Catalunya, MésCata-
lunya i Pacte Democràtic Català. Així,
si finalment tampoc la fórmula PDECat
és acceptada per Interior, la direcció de
la renovada Convergència sotmetrà
aquests noms a consulta dels seus as-
sociats, la nova figura amb què s’ano-
mena els antics militants. 

VICENT SANZ
ESCRIPTOR

La iniciativa

És la iniciativa de
dos governs 
instituïts després
d’unes eleccions
democràtiques i
de negociacions
polítiques difícils,
dificilíssimes, 
plenes de 
pressions, de 
posicionaments
inexpugnables, de
portar les coses
fins a l’extrem” 

“
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Falta de transparència sobre
la neteja del pantà de Flix

Productes ecològics i
promoció turística

Una solució definitiva per
als bous de l’illa de Vinallop

EDITORIALS

ls treballs de descon-
taminació del pantà
de Flix s’han reprès,

un cop s’han calmat les aigües
revoltes del cas Acuamed. Per
això, el conseller de Territori i
Sosteniblitat, Josep Rull, ha
tornat a denunciar la falta de
transparència i d’infor-
mació per part del go-
vern de l’Estat. De fet,
va explicar que fa tres
mesos, arran de l’esclat
del cas Acuamed, va
sol·licitar per escrit i per
via telefònica la infor-
mació sobre el procés
de descontaminació al
Ministeri de Medi Am-
bient. El 14 de setem-
bre, Rull encara no havia
rebut cap resposta.

LA SITUACIÓ POLÍTICA a
l’Estat no hauria de servir
d’excusa per explicar el silenci
amb què el govern espanyol
ha afrontat el cas Acuamed i la
recta final de la descontami-
nació de l’embassament de
Flix. Tant a la població com al
territori preocupen com s’ha
fet i com s’està acabant de fer
la neteja del pantà, i què pas-
sarà amb els sòls contaminats
que haurà deixat a Flix l’acti-
vitat centenària d’Ercros, el

dia que aquesta empresa
acabi marxant de la Ribera
d’Ebre. En aquest sentit, cal-
drà seguir molt de prop què hi
diu l’Agència Catalana de Re-
sidus. Cal tenir en compte que
el passiu ambiental de l’activi-
tat d’Ercros a Flix podria ser

d’uns 500 milions d’euros, se-
gons la tesi que va presentar
fa uns mesos la doctora Marta
Pujadas. La descontaminació
de l’embassament, per tant,
només és una part del que
costarà netejar també els te-
rrenys del polígon de Flix, al
marge d’avaluar l’impacte de
l’activitat de la fàbrica sobre la
salut de la població. Mentres-
tant, les administracions
només estan reclamant a
l’empresa la restitució am-
biental d’una part molt petita
dels terrenys contaminats.
Així, la Generalitat hauria d’o-

bligar Ercros a fer una decla-
ració de sòls contaminats, per
lligar l’empresa a una futura
neteja dels terrenys. 

PARTITS com el PSC o ERC
van anunciar que demana-
rien la compareixença urgent

de la ministra de
Medi Ambient pel
cas de Flix. Però Isa-
bel García Tejerina
no ha comparegut
per donar explica-
cions sobre els tre-
balls de
descontaminació, ni
sobre el possible
vessament d’àcid
clorhídric o d’altres

possibles irregularitats que
s’hagin pogut cometre du-
rant el procés. De fet, tot ple-
gat es va conèixer a partir de
les converses telefòniques in-
terceptades per la Guàrdia
Civil, en què tècnics de l’em-
presa pública Acuamed, res-
ponsable dels treballs,
parlaven de la possibilitat
d’abocar àcid clorhídric al riu
Ebre per dissoldre el mer-
curi. Algú ha pretès jugar
amb la salut de les persones
i el medi ambient del terri-
tori. Per tant, el silenci de
l’Estat és intolerable.

ANIMALISTES i taurins
s’han posat d’acord, al-
menys, en una cosa. Cal tro-
bar una solució definitiva a
la situació que pateixen els
bous que malviuen a l’illa
fluvial de Vinallop. La de-
núncia d’un turista que va
trobar-se amb un vedell
mort va servir per alertar els

animalistes, quatre anys
després que la Generalitat
es comprometés a trobar-hi
una solució. Ha passat el
temps i hem tornat a veure
imatges de bous morts o
molt desnodrits, a causa de
la falta de pastures per la se-
quera. Potser l’illa no és el
millor hàbitat pels bous.

Jesús 
Benaiges
NOU DIRECTOR 

DE LA MADE

EL MUR

Algú ha pretès jugar
amb la salut de les 
persones i el medi 
ambient del territori.

SERÀ NOTÍCIA

E

El regidor d’Hisenda de
Rasquera és el nou di-
rector de la Mesa d’Al-

caldes de l’Energia de Catalunya
(MADE). Una de les seues pri-
meres accions ha estat organit-
zar a Ascó una jornada sobre les
energies del futur.

José María
Chavarría
DIRECTOR D’HIFE

L’empresa tortosina
Hife ha decidit apostar
per una línia de trans-

port per carretera entre les Terres
de l’Ebre i la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Si funciona,
no caldrà entrar a Barcelona per
anar al campus de Bellaterra.

Meritxell 
Serret
CONSELLERA 

D’AGRICULTURA

El Departament d’Agri-
cultura no ha fet res du-
rant quatre anys per

solucionar el problema dels ani-
mals de l’illa dels Bous. De fet, el
tema ha transcendit gràcies a la
denúncia d’un turista i l’acció dels
voluntaris animalistes.

Mònica
Sales
PRESIDENTA

DEL PDC A LES

TERRES DE 

L’EBRE

La regidora de Cultura
de l’EMD de Jesús serà
la persona encarregada

de dirigir la renovació de Con-
vergència a les Terres de l’Ebre.
Sales ha encapçalat l’única can-
didatura per dirigir el Partit De-
mòcrata Català a l’Ebre.

Josep Rull
CONSELLER

DE TERRITORI I

SOSTENIBLITAT

El conseller Rull va vi-
sitar Roquetes i va ga-
rantir el suport de la

Generalitat per a l’Observatori
de l’Ebre. A més, Rull també es
va comprometre perquè el centre
vagi més enllà i passi de l’obser-
vació a la recerca.

L’AJUNTAMENT de la Rà-
pita va celebrar el 26 de se-
tembre el VII Fòrum de
Turisme, l’Ecofòrum. Es
tracta d’una jornada tècnica
que enguany es va centrar
en els productes ecològics i
la cuina de qualitat com a
reclam turístic. És un encert
voler aprofitar els valors na-
turals que tenen les Terres
de l’Ebre com a producte tu-
rístic. De fet, en el cas de la
Ràpita, cal tenir en compte
que tant el peix com el ma-
risc són productes “salvat-
ges i ecològics”, com va
voler destacar el secretari de
la Confraria de Pescadors
Verge del Carme, Joan Bala-

gué, durant la celebració de
l’Ecofòrum.

DE FET, l’Ajuntament rapi-
tenc va aprofitar la presen-
tació de les 25es Jornades
Gastronòmiques del Pop i
l’Arròs (que s’allarguen fins
aquest 12 d’octubre) per in-
augurar el nou espai gastro-
nòmic del mercat municipal.
Tot plegat, una línia d’actua-
ció a tenir en compte, ara
que es comencen a recollir
els fruits del reconeixement
de les Terres de l’Ebre com a
Reserva de la Biosfera. L’úl-
tim, el fet de ser entre les
100 millors destinacions de
turisme sostenible.

EL 10 D’OCTUBRE tin-
drà lloc a l’estació de Vila-
seca una concentració de
protesta, convocada per
Trens Dignes i les altres dues
plataformes de mobilitat de
la demarcació de Tarragona.
Els usuaris confien en tenir

el suport inequívoc de les
institucions i dels agents so-
cials i econòmics del Camp i
l’Ebre. Sobretot, per reivin-
dicar les moltes inversions
pendents en infraestructu-
res ferroviàries i la millora
del servei de trens.
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EL PASSAT 5 de juliol la Guàrdia
Civil entrava a l’Ajuntament de
Tortosa per escorcollar i buscar
documentació relacionada amb el
cas Tèrmyca, per suposats delictes
contra l’administració pública re-
lacionats amb l’activitat de la con-
sultoria Efial. Aquest és
segurament és l’episodi més greu
que ha viscut l’Ajuntament en els
anys de la Democràcia i de mo-
ment no se’n sap res més. El que
més sobta d’això és com els socis
de govern del senyor Bel, els Re-
publicans de Tortosa, ni s’immu-
ten, consenteixen aquesta situació
i no es qüestionen res. Però d’això
ja en parlarem en un altre article.

A LA SESSIÓplenària del passat
12 de setembre el govern de CiU
i els Republicans de Tortosa, amb
el suport del Partit Popular, es van
quedar tot sols aprovant un nou
Reglament Orgànic Municipal
(ROM), fet sense cap mena de
consens, sense la participació dels
grups de l’oposició i contradient
un acord del ple que determinava
que la revisió del ROM es faria
mitjançant la creació d’una co-
missió amb la presència de tots
els grups municipals i amb la par-
ticipació de la ciutadania. Això, tot
i que el ROM és un document
que regula el funcionament in-
tern del consistori i no afecta di-
rectament la ciutadania, també és

molt greu. I els Republicans de
Tortosa hi continuen donant su-
port i fent de crossa al govern de
Bel.

EFECTIVAMENT,tot això és molt
greu però, tal com vaig exposar en
l’article del mes d’agost, el pitjor
de tot és la manca de planificació
i la nefasta gestió d’un govern ple
de despropòsits i fallides cons-
tants, especialment pel que fa als
contractes com els de la neteja i
enllumenat, a la manca de con-
tracte de servei d’atenció a domi-
cili, la innecessària reforma del
pont de l’Estat, la fallida política
d’aparcaments o d’infraestructu-
res de comunicació, entorpint el
desdoblament de la C-12 amb
projectes inviables. I a pesar de
tot, els Republicans hi continuen
donant suport i sense qüestionar
res.

TOT AIXÒ s’ha vist reflectit, una
vegada més, amb el nou contracte
del transport públic urbà. El pas-
sat 1 de juliol el govern anunciava
la formalització d’aquest con-
tracte amb nous recorreguts i
noves tarifes amb l’objectiu de
potenciar l’ús del transport pú-
blic. El Grup Municipal del PSC
ha estat l’únic que ha votat sem-
pre en contra d’aquest contracte
perquè enteníem que no era el
model que Tortosa i especialment

els usuaris d’aquest servei neces-
siten. Ja ho vam anunciar i adver-
tir. Ja vam dir que hi ha serveis
que no es poden mesurar quan-
titativament en termes de benefi-
cis econòmics, sinó que han de
tenir una finalitat de servei a les
persones encara que siguin defi-
citàries. I, malauradament, te-
níem raó.

El NOU CONTRACTE ha elimi-
nat l’antiga línia L3 que unia Sant
Llàtzer i Remolins amb un auto-
bús gran, substituint-la per una
nova línia L3 que uneix el centre
amb Remolins amb un autobús
petit. Això ha provocat incomodi-
tats com el fet de no poder pujar
cotxets de xiquets o carrets de la
compra. Però el pitjor de tot és
que el fet de trencar la L3 ha fet
que, amb els nous recorreguts,
per anar de Sant Llàtzer a Remo-
lins es tarda gairebé 1 hora, quan
abans el trajecte durava uns 15
minuts. A més, el recorregut sem-
bla el d’un bus turístic i per anar
de Remolins a Sant Llàtzer passes
dues vegades per l’estació d’auto-
busos. 

PEL QUE FAal cap de setmana, a
les tardes i al mes d’agost les dues
línies es fusionen en una única,
reduint la freqüència de pas i els
combois cada hora. Això ha pro-
vocat que la gent no agafi l’auto-

bús en aquestes franges horàries,
perquè la suposada reforma per
manca d’usuaris fa que fa encara
en hi hagi menys. Finalment, tot i
que les tarifes del nou contracte
reflecteixen un abaratiment del
preu del bitllet, creiem que
aquest no és el model que sem-
pre ha defensat el PSC, ja que
deixa fora alguns col·lectius.

TAL I COM vam advertir, el nou
contracte de transport públic ha
esdevingut un problema impor-
tant, que ja ha estat denunciat
pels usuaris i usuàries del mateix.
I el govern, que ha hagut d’accep-
tar les seves errades, només fa
que posar pegats per intentar so-
lucionar un tema mal plantejat
des del principi, i ara ens vénen
amb un bus llançadora lligat a un
suposat aparcament que va des
de la plaça del Bimil·lenari fins a
l’Hospital i que, com he pogut
comprovar, en moltes ocasions
està completament buit.

EN DEFINITIVA, tot són símpto-
mes d’una mala gestió d’un go-
vern cansat, desorganitzat i que
no escolta les persones, ajudats
per la crossa, amb la pota tren-
cada, dels Republicans de Tortosa.
I el cas que del transport públic
urbà n’és l’exemple més clar i que
afecta directament la vida quoti-
diana dels tortosins i tortosines. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A L’AJUNTAMENT
DE TORTOSA

El transport públic a Tortosa, un altre fracàs

Ports: motors econòmics de les Terres de l’Ebre
DES D’AQUESTES línies els
voldria parlar dels ports marí-
tims i fluvials de les Terres de
l’Ebre que gestiona Ports de la
Generalitat, una empresa pú-
blica adscrita a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat, de la
qual ara sóc gerent. 

LA POLÍTICA portuària actual
vol convertir els ports en in-
fraestructures modernes, soste-
nibles i integrades en els seus
teixits urbans, per donar servei
a les empreses i les entitats que
hi desenvolupen les seves acti-
vitats i als ciutadans. Els ports
estan regulats per la Llei de
Ports de Catalunya de 1998 i
amb l’aprovació del Projecte de
la nova Llei de ports feta pel Go-
vern aquest estiu, actualment en
tramitació parlamentària, les
instal·lacions portuàries canvia-
ran el seu rumb per atendre les
necessitats i les oportunitats del
sector tenint en compte les in-
fraestructures, però amb una es-
pecial incidència en la gestió
dels serveis portuaris tant des
de la vessant pública com pri-
vada. Així mateix, el nou Pla de

ports de Catalunya 2016-2030,
actualment en redacció, deter-
minarà les línies estratègiques a
executar en els ports fins al 2030.
L’objectiu del Govern és que el
sistema portuari català sigui
competitiu i capdavanter. 

ELS PORTS són veritables mo-
tors econòmics que generen
ocupació i riquesa en els seus
municipis i en el conjunt del te-
rritori. A la costa ebrenca, Ports
de la Generalitat gestiona els
ports de Sant Carles de la Rà-
pita, l’Ametlla de Mar, l’Ampo-
lla i les Cases d’Alcanar. També
el port fluvial de Deltebre, el
port industrial d’Alcanar i els
embarcadors de Tortosa, Am-
posta, Deltebre i Sant Jaume
d’Enveja al riu Ebre. Les
instal·lacions portuàries s’orde-
nen a través dels Plans especials
que són els instruments que
planifiquen les actuacions a fer
en els ports per al seu desenvo-
lupament. A les Terres de l’Ebre,
Sant Carles de la Ràpita, l’Amet-
lla de Mar i l’Ampolla ja dispo-
sem d’aquesta eina de
planejament i a Deltebre s’està

redactant. En aquest context,
l’Administració portuària ha fet
i està fent un esforç per posar al
dia aquestes infraestructures
com a centres de vida i activitat.
Sectors com el pesquer, el nàu-
tic, el turístic, l’industrial i el de
creuers que ajudin a la dinamit-
zació econòmica de l’Ebre. 

EL PLA d’inversions 2014-2017
ha suposat pels ports de les Te-
rres de l’Ebre una inversió pu-
blicoprivada de set milions
d’euros en diverses actuacions
com el dragatge d’Alcanar, la re-
forma de tres molls, la urbanit-
zació de la llotja i el dragatge de
la zona de maniobrabilitat a
Sant Carles; la reforma del dic
de llevant i la urbanització de la
llotja a l’Ametlla de Mar; l’opti-
mització de la dàrsena pesquera
a l’Ampolla; el nou pantalà per
a vaixells pesquers i xàrters a les
Cases d’Alcanar; i l’optimització
de l’espai d’aigua i l’adequació
de la dàrsena esportiva a Delte-
bre. Acabem d’iniciar les obres
de renovació de l’embarcador
de Sant Jaume d’Enveja. Ja
estem treballant amb el nou Pla

d’inversions de Ports de la Ge-
neralitat 2018-2021 que inclourà
noves actuacions en els recintes
portuaris ebrencs per als pro-
pers anys. 

ELS MEUS antecessors en el cà-
rrec han fet molta i bona feina
pels ports de l’Ebre, però encara
en queda per fer: inversions en
actuacions, equipaments i ser-
veis, promoció i projecció inter-
nacional dels ports escala
turística i comercial i negocia-
cions i convenis per impulsar les
26 instal·lacions portuàries que
gestionem, i que amb l’aprova-
ció de la nova Llei passaran a ser
49 instal·lacions portuàries ges-
tionades directament o indirec-
tament. La nova etapa
professional que acabo d’iniciar
és un repte personal que m’he
agafat amb molta il·lusió i em-
penta. Un encàrrec del conseller
Josep Rull, que per primera ve-
gada assumeix algú de les Terres
de l’Ebre, en què m’ha encoma-
nat una tasca cabdal: convertir
els ports gestionats per Ports de
la Generalitat en instal·lacions
portuàries del segle XXI. 

JOAN PERE GÓMEZ
GERENT DE PORTS
DE LA GENERALITAT
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FIDELS a la nostra convicció de
treball i a sumar esforços per
avançar en tot allò que ajudi la
vida dels ampostins i amposti-
nes, els regidors socialistes hem
presentat aquest setembre una
moció en la què demanem que
es creï a la nostra ciutat la figura
del vigilant cívic.

QUÈ VOLEM aconseguir amb
aquesta iniciativa? Bàsicament
dues coses: d’una banda, la cre-
ació d’un grup d’agents cívics
que complementi les tasques de
vigilància i que permetria alleu-
gerir la feina dels agents de la
guàrdia urbana en temes relacio-
nats amb l’ús de l’espai públic, la
convivència, i el descans; i de l’al-
tra, la creació de nous llocs de
treball.

SUBRATLLO aquesta darrera
idea perquè la moció que hem
presentat demana explícitament
que les places que es creïn siguin
ocupades per ampostins i am-
postines majors de 45 anys que
actualment estan a l’atur i que ja
no cobren cap subsidi per des-
ocupació. Com sabeu es tracta
d’un dels col·lectius que més di-
ficultats tenen per tornar a trobar

feina i per això considerem que
és necessari que aquestes futu-
res places s’adrecin a aquells
dels nostres convilatans que pit-
jor ho estan passant com a con-
seqüència de la crisi econòmica. 

D’ALTRA BANDA, aquests
agents cívics permetrien que la
guàrdia urbana es dediqui ple-
nament a garantir la seguretat
ciutadana, ja que serien aquests
nous agents els que tindrien
entre les seves funcions donar
informació sobre els usos de
l’entorn natural d’Amposta, així
com conscienciar als usuaris
sobre el possible impacte que té
la pressió constant d’un determi-
nat ús sobre els parcs, jardins i
zones verdes de la ciutat.

EN LA MATEIXA LÍNIA, aquest
servei de vigilància cívica podria
ser emprat per reforçar activitats
auxiliars com ara la sortida dels
nens i nenes dels centres esco-
lars, la vigilància dels equipa-
ments esportius, l’ús de
bicicletes per les voreres, etc.
Això sí, sempre sota l’autoritat de
la policia local i sense que els
agents cívics tinguin poder san-
cionador. 

COM VEIEU, tot són avantatges;
per tant no entendríem que l’e-
quip de govern rebutgés una ini-
ciativa perfectament assumible
que només busca fer un salt en-
davant col·lectiu a nivell de con-
vivència i crear nova ocupació a
la ciutat. No volem tampoc apro-
vacions que després s’emporti el
vent o l’oblit; en conseqüència,
demanarem també un calendari
concret per a fer realitat aquesta
nova figura del vigilant cívic. 

EN UN ALTRE ordre de coses
també us volem informar que
hem presentat una altra moció al
ple demanant que l’Ajuntament
elabori un Pla de Seguretat espe-
cífic per a la nostra ciutat. És in-
comprensible que una ciutat de
l’envergadura de la nostra no en
tingui cap d’específic. Tant sols
des de la desídia i l’abdicació de
responsabilitats de l’antic equip
de govern de CiU es pot enten-
dre aquesta realitat.

VOLEM i ens cal un Pla de Se-
guretat que fixi objectius reals a
partir dels mitjans humans i
materials disponibles per millo-
rar els paràmetres de seguretat
ciutadana, de civisme, eradica-

ció de fets delictius, etc. Els so-
cialistes ampostins volem una
ciutat amb tolerància zero pel
que fa a la inseguretat. Podem
aconseguir-ho si sumem esfor-
ços i sinergies i traiem tot el suc
als diferents cossos de seguretat
de comú acord i en coordinació
amb el Departament d’Interior
de la Generalitat.

SENSE SEGURETAT no hi ha
llibertat i sense civisme no hi ha
convivència. Així mateix, sense
planificació ni coordinació no hi
ha resultats positius. Cal posar
negre sobre blanc, analitzar l’es-
tatus quo actual i assolir fites
reals sota l’impuls municipal.
Tenim molt per avançar si ho
fem amb honestedat, rigor i
lleialtat institucional.

DES DEL GRUP socialista, tal i
com ens vàrem comprometre
des del primer dia, treballarem
en positiu i amb una actitud
permanent de comunicació di-
recta amb la ciutadania per fer
que la nostra estimada Amposta
sigui un referent de progrés, be-
nestar social i seguretat al con-
junt de la demarcació de
Tarragona.  

Vigilants cívics: convivència i ocupació

OPINIÓ 

EL PASSAT mes de maig, un
any just després de les elec-
cions municipals, l’ERC lide-
rada pel senyor Monclús
anunciava que entrava en el
govern de la ciutat, fins ara
només format pels conver-
gents, fent un pas més després
que l’investissin com alcalde i
renunciessin, amb l’estupefac-
ció dels seus votants, a voler
configurar un govern progres-
sista liderat pel propi Monclús
com alcalde i que hagués
donat resposta als més de
7.000 tortosins i tortosines que
van votar 11 regidors d’esque-
rres davant dels 9 de dreta. 

DE TOTS és sabut que el pànic
del senyor Monclús i el seu
servilisme cap al senyor Bel, a
diferència del que fa el seu
partit a la resta de les Terres de
l’Ebre, ha fet que a Tortosa, tot
i que perdessin més de 2.000
vots i 4 regidors, els conver-
gents continuen en el poder.
Fins aquí cap novetat, això ja
és sabut.  Ho acceptem demo-
cràticament, tot i que ho la-
mentem profundament. Serà
la ciutadania qui jutjarà ca-
dascú en el futur... Però quina
és l’actitud del “nou” govern,

ara de CiU-ERC? Com actua
aquest “nou” equip que go-
vern a Tortosa?

QUALSEVOL ciutadà o ciuta-
dana podria pensar que el fet
que ERC entrés en el govern
faria que les coses canviessin,
que el tarannà autoritari de
l’alcalde –denunciat pels ma-
teixos republicans en el man-
dat anterior- canviaria i es
calmaria, que s’obriria una
nova etapa entre govern i
oposició on ERC jugaria un
paper “pacificador” i més dia-
logant, atès que ells mateixos
havien sofert la ira i les for-
mes de fer del senyor Bel i al-
guns regidors convergents,
propis d’altres èpoques.
També alguns ciutadans es
pensaven que amb la pèrdua
continuada de vots dels con-
vergents, cada vegada més
important, amb el pitjor re-
sultat del partit i de Cata-
lunya en la candidatura de Bel
per Tarragona a les generals,
es farien reflexions al res-
pecte; sobretot, en relació a
com tractar l’oposició, im-
pregnant-se d’una mica d’hu-
militat, escoltant idees i
propostes dels qui represen-

tem també milers de tortosins
i tortosines.

DONCS BÉ, tota aquesta ciu-
tadania, desgraciadament,
s’ha equivocat. El que estem
vivint a l’Ajuntament amb
aquest “nou” govern és allò de
“si no vols tassa, tassa i mitja”.
L’actitud de Bel i els seus regi-
dors continua sent igual o pit-
jor que en el mandat anterior,
encara més a la defensiva,
veient que ara hi ha una alter-
nativa al seu govern i que si es
mantenen en el poder és grà-
cies al trist paper d’ERC. Una
ERC que enlloc de jugar un
paper central i dialogant s’ha
replegat als braços de Bel i
CiU actuant de la mateixa ma-
nera, sense cap intent de bus-
car acords amb l’oposició
(excepte el PP!) i fent un se-
guidisme inaudit en qualsevol
partit que es vulgui definir
com a progressista. 

ELS EXEMPLES d’aquesta ac-
tuació en són molts, però en
destacaria quatre. El primer, el
fet que ERC ara voti en contra
de mocions de Movem que en
el mandat anterior les votava a
favor com la retirada, per

exemple, de l’ampliació de la
zona blava que Bel va fer a Fe-
rreries i al Temple. El segon
exemple, molt lligat en aquest
punt, ha estat la imposició del
reglament orgànic municipal
(ROM) que CiU i ERC han
modificat unilateralment per-
què els grups de l’oposició
només puguem presentar una
moció per cada ple; i la renún-
cia a la biomassa per al pro-
jecte de les noves piscines, del
qual ERC en feia bandera, és
un tercer exemple. I finalment,
les ordenances fiscals, on no
s’han tingut en compte cap de
les propostes de l’oposició
perquè els impostos dels  tor-
tosins, especialment els que
pateixin l’atur, siguin més
equitatius i justos. Així les
coses, Tortosa ha passat d’una
majoria absolutista de CiU, en
el mandat passat, a una de
nova, ara amb l’ERC de Mon-
clús que perpetua un model
de governar que és més propi
del caciquisme i del passat
que no pas del que hauria de
ser la governança d’una ciutat
plural, que aspira a ser capital,
moderna, eficaç, capdavan-
tera, essent construïda  per l’a-
portació de tots i totes 

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

Així no, senyor Bel; així no, ERC...

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA 
I DIPUTAT A LA 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA



14 // Octubre  2016 cop d’ull

Els regidors de Movem Tortosa i
el PSC van abandonar el ple or-
dinari del 12 de setembre, en des-
acord per l’aprovació del nou
Reglament Orgànic Municipal
(ROM), que regula el funciona-
ment intern del consistori. Els dos
grups havien demanat en repeti-
des ocasions, sense èxit, que l’a-
provació del ROM es quedés
sobre la taula per consensuar-ne
contingut. Movem i PSC conside-
ren que la proposta del govern de
Convergència i Esquerra només
busca “emmordassar” l’oposició,
amb mesures com la limitació de
presentar una sola moció per
grup durant els ples. El portaveu
de Movem, Jordi Jordan, va afir-
mar que abandonar el ple era la
única manera que els quedava
per protestar, i que amb l’aprova-
ció del nou ROM era un “atemp-
tat democràtic”.  Per la seua
banda,  el portaveu del PSC, Enric
Roig, va denunciar que el govern
municipal “no és capaç de con-
sensuar ni un sol article del ROM,
ni d’escoltar a la ciutadania”. 
Davant d’aquestes crítiques, l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel, va

acusar Movem i el PSC de “no fer
els deures” durant els dos mesos
a l’estiu, ja que inicialment s’havia
d’aprovar al mes de juliol. Segons
Bel, durant aquest temps els
grups de l’oposició no han efec-
tuat cap suggeriment, i si van
abandonar el ple va ser per defu-
gir el debat polític.  
Amb tot, la realitat és que la polè-
mica, la primera del nou curs po-
lítica, es va traslladar als mitjans

de comunicació. Així, Bel va insis-
tir que el nou ROM només busca
ordenar el debat al plens, una
pràctica que assegura que es pro-
dueix a la majoria d’ajuntaments.
Per la seua part, el primer tinent
d’alcalde i portaveu d’ERC, Josep
Felip Monclús, va lamentar que
Movem i el PSC hagin preferit el
“rebombori mediàtic”. 
El ROM -l’anterior reglament de
Tortosa datava del 1985- regula el

funcionament dels plens munici-
pals, les juntes de govern i de por-
taveus, entre d’altres funcions.
Amb el nou reglament, cada grup
de l’oposició només podrà pre-
sentar una moció i es limitarà el
temps dels precs i les preguntes.
Finalment, l’aprovació del nou
ROM de Tortosa va tirar endavant
amb els vots de l’equip de govern,
de CiU i ERC, i el vot del portaveu
del PP, Xavier Dalmau. 

T
TORTOSA

Oposició ‘emmordassada’
Movem i PSC abandonen el ple de setembre per rebutjar

l‘aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal
Ferran Bel els acusa de “no fer els deures” i de voler

“defugir” un debat polític que es trasllada als mitjans

[ ] Els grups de Movem i PSC van comparèixer junts el 8 de setembre. // FOTO: IRENE LÓPEZ.

La primera 
polèmica del
nou curs polític
a Tortosa

L’atac de Movem i el PSC al
nou ROM de l’Ajuntament
de Tortosa ha suposat la pri-
mera polèmica del nou curs
polític al municipi. Ferran Bel
ha acusat els dos grups de
“no fer els deures”durant
l’estiu, els dos mesos que han
disposat de la informació del
nou reglament. Bel també va
dir que la presentació de mo-
cions s’havia convertit, darre-
rament, en “una competició
per veure qui en presentava
més”, i fins i tot va revelar
que Movem es va oferir a
aprovar el ROM si el seu
grup disposava de la possibi-
litat de presentar el doble de
mocions que la resta.  
Per la seau banda, Jordi Jor-
dan va acusar Convergència i
ERC de voler aprovar “un re-
glament mordassa”. De fet, el
portaveu de Movem va sen-
tenciar que limitar el nombre
de mocions que poden pre-
sentar els grups de l’oposició
és “l’última cacicada” del go-
vern de Bel, ara amb el suport
dels republicans. A més, Jor-
dan es va comprometre a de-
rogar el ROM si el 2019
arriben al govern. També el
socialista Enric Roig va apro-
fitar la polèmica per accen-
tuar les crítiques a Esquerra.
Roig va interpretar que els
republicans volen limitar el
nombre de mocions perquè
ara se senten incòmodes re-
butjant propostes que abans
sí tenien els seus vots. 

G.M. / C.B.
TORTOSA

POLÍTICA

DESCARTEN EL NOU INSTITUT
ENSENYAMENT no preveu construir
el nou institut Cristòfol Despuig de Tor-
tosa, que des del curs passat comparteix
instal·lacions amb l’escola de Sant Llàt-
zer. Així ho va confirmar la directora
dels serveis territorials, Manolita Cid, a
Canal 21 Ebre. Cid va assenyalar que la
previsió del creixement d’alumnat a se-
cundària només serà per uns quants

cursos, ja que després tornarà a baixar.
Per tant, la directora d’Ensenyament va
concloure que no veuen necessari cons-
truir un nou centre al pla parcial Temple
Sud, tal i com havien previst fa uns anys
la Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa.
“Aquesta necessitat, a un mig o llarg
termini no la veiem”, va sentenciar Cid
en relació al nou centre. G.M.
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Els diferents punts d'atenció turís-
tica de Tortosa han registrat un 20%
més de sol·licituds d'informació,
entre l'agost de 2015 fins a l'agost de
2016, respecte al mateix període de
l'any anterior. Així, han passat dels
5.710 visitants als 6.873 d’enguany.
També el nombre de visitats atesos
ha crescut un 5,2%, i el nombre de
pernoctacions ha crescut en tots els
mesos amb importants registres a
l'alça en la temporada alta. El 70%
dels visitants arriben atrets pel tu-

risme cultural, i un 21%, pel turisme
actiu i de natura. El primer tinent
d’alcalde i regidor de Turisme, Josep
Felip Monclús, ha explicat que les
dades obtingudes mostren l’exis-
tència d’un turisme desestaciona-
litzat i principalment familiar. 
Quant a la procedència, la majoria
de visitants són de Catalunya. L'à-
rea metropolitana de Barcelona es
manté com un dels principals mer-
cats emissors, mentre que de la
resta de l'Estat destaquen el País Va-
lencià, Madrid i Euskadi. El francès
és el principal mercat de turisme
estranger a Tortosa, seguit del brità-
nic i de l'holandès. Monclús ha ex-

plicat que l’Ajuntament treballa per
diversificar i millorar la qualitat de
l’oferta turística, i refermar la deses-
tacionalització del turisme per crear
riquesa i ocupació estable. Pel que
fa al nombre de pernoctacions, han
crescut gairebé durant tots els
mesos amb importants augments
en els mesos de temporada alta. Un
exemple és l’ocupació a l'agost, que
va ser del 67,19%, un 8,72% més que
l'agost del 2015. Monclús també ha
remarcat que el parc de caravanes
ha duplicat els usuaris en un any, tot
passant del 4% al 9% el percentatge
de visitants que l'han utilitzat en
algun moment de la seua estada. 

Un total de 39 establiments de
restauració participaran en la
tercera edició de ATortosa dta-
pes, del 6 al 23 d’octubre. Orga-
nitzada un any més per la
Cambra de Comerç de Tortosa,
aquesta nova edició arriba ca-
rregada de novetats. Hi partici-
pen més restaurants; s’allarga
una setmana temps, en resposta
a la demanda dels mateixos es-
tabliments; i tothom es podrà
descarregar una APP amb el
programa i les tapes que s’ofe-
riran. Aquesta aplicació mòbil
també permetrà votar la millor
tapa. Els establiments de res-
tauració oferiran, per 2,5 euros,
tapes acompanyades d’una
canya o un quinto. El president
de la Cambra de Comerç de

Tortosa, José María Chavarría,
ha afirmat que el repte és arri-
bar a les 60.000 tapes.
Chavarría ha insistit que el tret
diferencial de l’èxit de Atortosa
dtapes és la qualitat que s’ha
buscat donar a les tapes, ja des
de la primera edició i amb el su-
port del xef del restaurant Villa
Retiro de Xerta, Fran López. De
fet, la ruta Atortosa dtapes va
realitzar el 24 de setembre un
acte previ. Va ser un ‘showcoo-
king’ a càrrec del mateix Fran
López i moderat pel periodista
Llucià Ferrer, durant el trans-
curs del qual es van donar a co-
nèixer les tapes de la tercera
edició de Atortosa dtapes. 

C.B.
TORTOSA

39 tapes per assaborir
fins el 23 d’octubre

Dos turistes utilitzant el llagut ‘Lo Sirgador’. // FOTO: G.M.

Puja un 20% l’activitat a les oficines
d’informació turística de Tortosa

TURISME

Cinta Bonet
TORTOSA

Fran López, durant el ‘showcooking’ de Tortosa. // FOTO: I. LÓPEZ.

ATORTOSA DTAPES

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Tortosa ha posat en servei dos
nous microbusos a les línies ur-
banes L-2 i L-3. L’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va explicar el 15
de setembre que aquests busos
han de permetre millorar el ser-
vei de transport públic urbà
després de la posada en marxa
dels nous recorreguts, que han
permès entrar per primera ve-
gada al centre històric de la ciu-
tat. Per la seua banda, el director
de l’empresa Hife, José María
Chavarría, va detallar les carac-
terístiques tècniques dels nous
microbusos, més moderns i
menys contaminants. Així ma-
teix, Bel va valorar el funciona-
ment d’ambdues línies quinze
dies després que s’ampliés el
seu recorregut i el nombre d’ex-
pedicions per tal d’ajudar millo-
rar el servei a la demanda, i
donar resposta als suggeriments
que havien fet les associacions
de veïns de Sant Llàtzer, el 13 de
Gener i Remolins, a més d’al-
gun centre educatiu, diversos
particulars i també els grups de
Movem i el PSC. Segons va re-
marcar Bel, els desajustos s’han
resolt satisfactòriament.

Setmana de la Mobilitat
A banda,  Tortosa va celebrar del
19 al 25 de setembre la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura 2016, enguany sota el lema
“Mobilitat intel·ligent, economia
potent”. A més de vetllar per
una vida saludable, sostenible i
segura, en aquesta ocasió també
s’ha volgut reforçar el potencial
de la mobilitat intel·ligent, per
contribuir al desenvolupament
econòmic. La regidora de Mobi-
litat, Meritxell Roigé, va remar-

car que l’objectiu era potenciar
el transport públic i l’hàbit salu-
dable de caminar o desplaçar-se
amb bicicleta per la ciutat. 
La Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible ha tornat a incorporar
les activitats tradicionals que
busquen que els més petits co-
neguin i es familiaritzen amb els
elements que configuren la co-
rrecta mobilitat de vehicles i via-
nants als carrers de la ciutat.
Així, l'alumnat de les escoles de
Tortosa es van convertir per un
dia en peque-agents de mobili-
tat. A més, el 20 de setembre va
ser el dia de "Coneix el trans-
port públic", amb la col·labora-
ció de Hife, amb els col·legis la
Mercè, Remolins i Cinta Curto.
El 23 de setembre es va instal·lar

un punt d’informació sobre el
vehicle elèctric a la plaça de l’A-
juntament. El punt i final a la
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura el va posar la 64a
Festa de la Bicicleta, que es va
celebrar el 25 de setembre. L’ac-
tivitat estava organitzada per la
Penya Ciclista Baix Ebre, i en-
guany els participants van arri-
bar fins a Campredó.

Plaça sense cotxes
Per la seau banda, el PSC va
aprofitar l’ocasió per reclamar
mesures més ambicioses per
afavorir la mobilitat sostenible i
el transport públic a Tortosa.
Amb motiu de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, el
portaveu Enric Roig va recordar

a Canal 21 Ebre que els socialis-
tes fa temps que proposen con-
vertir la plaça de l’Ajuntament
en una zona de vianants, així
com la creació d’un recorregut
per grans places públiques des
dels antics terrenys de Renfe
fins a la plaça Agustí Querol i la
plaça del Pont de Pedra, a l’en-
trada del nucli històric. Segons
Roig, ja han passat més de dos
anys des que el PSC va proposar
tancar la plaça de l’Ajuntament
als vehicles, però el govern mu-
nicipal encara no ho ha fet. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

Un dels nous microbusos, sortint de la parada de l’avinguda Felip Pedrell, a Remolins.  // FOTO: G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Dos microbusos al nucli antic 
Els nous vehicles operen a les línies urbanes

L-2 i L-3, que donen servei al nucli històric
El PSC torna a reclamar una plaça de 

l’Ajuntament sense cotxes i per als vianants

MOBILITAT

La Generalitat
reforça la tutela  
després del cas
de Tortosa

La Generalitat millorarà la tu-
tela dels menors al seu càrrec,
després de la desarticulació
de la xarxa de pornografia in-
fantil que operava des de Tor-
tosa. Així ho va assegurar la
consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors
Bassa, durant una comparei-
xença al Parlament el 5 de se-
tembre. Segons Bassa, el
Departament crearà la figura
del delegat de protecció con-
tra la victimització en els cen-
tres infantils i juvenils. A més,
en poques setmanes comen-
çaran a treballar 50 nous edu-
cadors i treballadors socials
de carrer. Fins al 2019 se'n
preveu contractar prop de
mig centenar més, per tal d'a-
rribar a la ràtio de 40 menors
per educador, com estableix
la llei, que se sumaran als 366
actuals. 
Quant al cas Aschcom, Bassa
va insistir que hi ha unes 80
víctimes detectades entre els
anys 2002 i 2015, 29 de les
quals estan identificades
només a Catalunya. Set d'a-
questes víctimes residien en
dos centres de les Terres de
l'Ebre. Bassa va recordar que
es tracta d’un procés judicial
encara obert, del qual només
s’ha aixecat parcialment el se-
cret de sumari. La consellera
va apuntar, per tant, que el
Departament només podia
informar d’allò que coneixia
del cert. Bassa va afegir-hi
que la investigació policial va
iniciar-se a partir de la detec-
ció, a l’abril del 2015, de situa-
cions de risc en tres menors
tutelats que residien al centre
residencial d’acció educativa
(CRAE) de Tortosa, i que s’es-
capaven sovint. El mateix
passava amb un altre menor
tutelat en un centre d’Am-
posta. La consellera va dir
que cal actuar amb respecte a
la privacitat de totes les vícti-
mes, tant les tutelades per la
Generalitat com les altres. Els
diputats es van queixar per la
tardança en la comparei-
xença, que Bassa va justificar
per les vacances del Parla-
ment. A més, tots van dema-
nar més recursos i personal
per prevenir i evitar casos si-
milars als de Tortosa i Am-
posta. G.M.

XARXA PEDÒFILA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Comparar i
aprofundir en el
coneixement
dels sismes 

El conveni entre l’Observatori
de l’Ebre i l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya
preveu la recuperació del re-
gistre de l’estació sísmica de
l’Observatori de l’Ebre, la
més antiga de Catalunya, que
va interrompre l’activitat fa
uns anys per problemes tèc-
nics. Molt semblant al que
succeeix en els estudis climà-
tics, mantenir el registre con-
tinu en un mateix indret
permet comparar les simili-
tuds i diferències de terratrè-

mols ocorreguts a qualsevol
part del món i aprofundir així
en el seu coneixement. Una
còpia de les dades enregistra-
des tant per aquesta estació
com per la xarxa sísmica de
l’ICGC s’enviarà a la base de
dades d’ORFEUS, entitat que
coordina i promou el registre
sísmic a l’àrea euromedite-
rrània. Aquesta base de
dades és de consulta lliure
per part de qualsevol investi-
gador. Així, la col·laboració
entre l’ICGC i l’Observatori
de l’Ebre millorarà el servei a
la comunitat sismològica in-
ternacional. C.B.

B
BAIX EBRE

145 ACOLLIMENTS EN 10 ANYS
LA INSTITUCIÓ Col·laboradora d'In-
tegració Familiar (ICIF) Terres de l'Ebre
ha possibilitat l’acolliment de 145 in-
fants  en 10 anys. Aquesta entitat és un
servei de mediació que té com a objec-
tiu la integració d'infants en una famí-
lia d'acollida de forma transitòria o
definitiva i la gestió de les adopcions
nacionals i internacionals. Al llarg d'a-
questa dècada la ICIF Terres de l'Ebre

ha gestionat la sol·licitud de 80 adop-
cions internacionals, 144 adopcions na-
cionals, 109 acolliments familiars
simples amb família i 45 acolliments en
cap de setmana o vacances en famílies
col·laboradores. A la vegada, també
s'han fet els seguiments dels 49 nens
d'adopció internacional i 101 segui-
ments familiars simples amb finalitat
pre-adoptiva. C.B.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va visitar
l’Observatori de l’Ebre aquest
passat mes de setembre per tal
de garantir que es mantindrà
l’aportació de recursos a la ve-
gada que s’incrementarà la
col·laboració. 
Acompanyat del rector de la
Universitat Ramon Llull, Josep
Maria Garrell, el director de
l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, Jaume Miranda i
el president de la fundació de
l’Observatori i alcalde de Ro-
quetes, Francesc Gas, Rull va
destacar que l’Observatori de
l’Ebre sigui “un centre pioner
en l'àmbit de la sismologia, per
la metodologia i per disposar
de dades excepcionals”. També
va remarcar la voluntat de
l'Observatori de ser “un centre
potent de recerca a l'Ebre” tot i
les “moltes dificultats” supera-
des gràcies al suport del món
local que s'ha esforçat en ga-
rantir el manteniment del cen-
tre. En aquest punt, Rull va
refermar “el compromís del
Govern” en l'organisme per
donar-li “continuïtat i una em-
penta fonamental”.

Aquest suport vindrà en forma
de recursos, a través de la sub-
venció que transfereix el depar-
tament de Territori a
l'Observatori, i també “intensi-
ficant la col·laboració amb el
Servei Meteorològic de Cata-
lunya i l'Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC).
En un intent també que es
pugui “passar de l'observació a
la recerca”, Rull es va compro-

metre a parlar amb el departa-
ment de Coneixement, per
mirar de trobar l'encaix per
poder impulsar aquest avanç al
centre de Roquetes que té com
a principal inconvenient la falta
de recursos. El passat mes de
juny l’Observatori de l’Ebre i
l’ICGC van signar un conveni
mitjançant el qual l’Institut té
accés a les dades de les tres esta-
cions sísmiques de l’Observatori

en temps real. L’acord també es-
tableix un àmbit de col·laboració
en temes arxivístics i de Ciències
de la Terra. El motiu és que l’Ob-
servatori de l’Ebre, fruit de la
seva llarga trajectòria, ha acumu-
lat un gran patrimoni científic en
forma de sèries d'observacions
geofísiques d’alt valor per la seva
qualitat, antiguitat -algunes co-
mencen a finals del segle XIX-, i
continuïtat. 

Suport a l’Observatori de l’Ebre
CIÈNCIA

Rull també es va comprometre a treballar perquè el
centre vagi més enllà i passi de l’observació a la recerca 

Cinta Bonet
ROQUETES

El conseller Rull durant la seva visita a l’Observatori de l’Ebre // FOTO: IRENE LÓPEZ

L’estació sísmica
és la més antiga de
Catalunya

Permetrà millorar el
servei sismològic a
nivell internacional

El conseller de Territori i Sostenibililitat, Josep Rull,
garanteix recursos i més col·laboració amb l’organisme
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L’Ajuntament de Deltebre va
aprovar, amb els vots favorables
de CDC, CE – Socialistes i PP,
l’abstenció de la CUP i el vot en
contra d’ERC, l’adjudicació de
les obres de Riumar per segona
vegada després de la renúncia
de l’empresa adjudicatària. Les
obres s’han atorgat a l’empresa
Servidel la qual havia quedat
en segona posició d’un concurs
en el que es van presentar 24
empreses. En total, l’obra supo-
sarà un cost d’1,1 milions d’eu-
ros. 
Aquesta actuació, que finalit-
zarà el 2017, preveu dur a terme
una intervenció integral a tota
la zona afectada que consistirà
en renovar el ferm, substituir la
xarxa d’aigua potable, canviar
les canonades, construir una
xarxa d’aigües pluvials, millorar

la zona de passeig i de vianants,
col·locar nou mobiliari urbà,
plantar arbres i dignificar les
zones verdes. En aquest sentit,
l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va manifestar que espe-
ren que, una vegada aprovat
aquest punt, “les obres de Riu-
mar puguin començar i finalit-
zar-se sense cap tipus de
problema i amb les millors con-
dicions possibles”. De fet, l’A-
juntament de Deltebre ha obert
un concurs públic per tal de
contractar un director d’obra.
El portaveu de  Compromís
d’Esquerres, José Emilio Berto-
meu, va valorar positivament
que una empresa del poble faci
l’obra, tot i “l’estranya renún-
cia”. Per la seva banda,  tant el
representant del PP, Tomàs Cas-
tells, com la portaveu de la CUP,
Dayana Santiago, van mostrar
el seu desacord amb la contrac-
tació d’un director d’obra ja que
ho consideren un cost afegit.  

URBANISME

Nova adjudicació de
les obres de Riumar
Cinta Bonet
DELTEBRE

Més de 280 famílies s’han be-
neficiat dels ajuts socials de
l’Ajuntament de Deltebre. En
concret, 149 unitats familiars
han rebut ajuts per fer front a
l’Impost de Béns Immobles, la
taxa de recollida d’escombra-
ris, l’impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, la taxa de
serveis urbanístics i l’impost
sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa ur-
bana. Això ha suposat la distri-
bució de 34.300 euros per part
de l’Ajuntament entre aques-
tes unitats familiars, que o bé
es descomptaran en la segona
fracció dels tributs o bé s’in-
gressaran directament al
compte corrent del beneficiari.
Per altra banda, i en relació a
l’aplicació de la tarifa social de
l’aigua, s’ha beneficiat 133 uni-

tats familiars. L’alcalde de Del-
tebre, Lluís Soler, ha destacat
que amb aquesta acció l’equip
de govern compleix amb el
compromís d’ajudar les perso-
nes que més ho necessiten i ja
ha avançat que tindrà conti-
nuïtat.
Així mateix, i fins al dia 31 de
desembre segueix oberta la
convocatòria de les bases d’A-
juts d’Urgència Social per tal
d’ajudar les persones que
hagin d’atendre situacions
puntuals d’urgència social i
necessitats bàsiques de subsis-
tència. Unes ajudes d’urgència
que també s’atorgaran per pri-
mera vegada a Deltbre.

Subvencions transparents
D’altra banda, l’Ajuntament
de Deltebre vol enfortir el tei-
xit associatiu amb un nou
model de subvencions més
transparent. Així, s’han plante-
jat nous criteris de valoració a

l’hora d’atorgar la subvenció.
Per exemple, aquesta vegada,
l’anàlisi d’aquestes s’ha realit-
zat a partir d’una mesa tècnica
conformada per electes i tèc-
nics, tranversals a les diferents
àrees de l’Ajuntament. En
total, s’han atorgat més de
80.000 euros entre les gairebé
50 entitats que s’han acollit a
les bases de subvenció. Cal
destacar que algunes, enlloc
d’optar a la subvenció, han
preferit una aportació directa
per tal d’organitzar una activi-
tat concreta en l’àmbit del
també nou calendari d’actes
festius. 
Així mateix, des de l’equip de
govern s’han creat unes noves
ajudes econòmiques per facili-
tar els viatges dels participants
del teixit associatiu local en les
diferents competicions ofi-
cials:  60 euros per persona en
competició estatal i nacional  i
120 euros en internacional. 

SOCIAL

Més de 280 famílies de Deltebre
reben ajuts socials del consistori 
Cinta Bonet
DELTEBRE
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El ple de l’Ajuntament d’Am-
posta va aprovar en el darrer ple
del mes de setembre una nova
modificació del pressupost per
un suplement de crèdit de 60.000
euros per a la partida de festes
majors. El pressupost previst per
a les festes majors d’agost per
part del govern municipal era de
260.000 euros, però finalment la
despesa ha estat superior, de fins
a 320.000 euros. La portaveu de
CiU, Isabel Ferré, va criticar
aquesta nova modificació de crè-
dit per part dels republicans als
qui va acusar de malgastar els di-
ners. L’alcalde, Adam Tomàs, va
respondre que unes festes de 10
dies en una ciutat com a Am-
posta, tenint en compte també els
actes taurins, no es poden realit-
zar amb un pressupost de 260.000
euros, i que l’aprovació d’un su-
plement de crèdit amb posterio-
ritat ha estat una pràctica
“històrica” al consistori. En tot
cas, Tomàs s’ha compromès a
destinar una partida superior ja
d’entrada per les festes majors de

2017. Qui també va carregar amb
duresa contra l’equip de govern
d’Esquerra Amposta va ser el
portaveu de PxC, German Ciscar,
després que es rebutgés la moció
que proposava fer una auditoria
per optimitzar els recursos de
l’Ajuntament d’Amposta. 

A
AMPOSTA

4.100 EUROS SOLIDARIS
L’AJUNTAMENT d’Amposta ha entre-
gat els talons corresponents a les recap-
tacions realitzades durant els concerts
solidaris celebrats a la Festa Major. En
total 4.100 euros. Creu Roja ha rebut
1.700 euros que s’invertiran en un pro-
jecte d’integració de 33 xiquets a traves
de l’esport. Uns altres 1.000 euros seran
per a Mar Valenzuela, una xiqueta amb
paràlisi cerebral, que s’invertiran en la

compra d’un vehicle adaptat. Un tercer
taló de 700 euros serà per la Fundació No-
èlia, per la lluita contra la Distròfia Mus-
cular Congènita, i es destinaran a seguir
investigant sobre aquesta malaltia. I final-
ment 700 euros per  a APASA, que perme-
tran dotar el centre amb nous gronxadors
adaptats. L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, es va mostrar satisfet de la solida-
ritat de la ciutadania. C.B.

Nova modificació de crèdit de
60.000 euros per les festes
Esquerra d’Amposta aprova un suplement de crèdit per

a la partida de festes majors enmig de les crítiques de CiU
L’alcalde, Adam Tomàs, assegura que 260.000 euros són

insuficients per celebrar deu dies de festes i amb bous

Unió per la
gratuïtat de
l’AP-7

Sílvia Alarcón
AMPOSTA

Els alcaldes dels municipis
per on passa la carretera
N-340 i el moviment veïnal
per la gratuïtat de l’AP-7
treballaran conjuntament
per exigir l’aixecament de
barreres a l’autopista.
Aquesta és la principal
conclusió extreta de la pri-
mera assemblea celebrada
a Amposta, que va comptar
amb la presència del
col·lectiu veïnal, els alcal-
des i veïns dels municipis
afectats. El portaveu del
moviment veïnal de l’N-
340, Llorenç Navarro, va ce-
lebrar que els alcaldes
s’uneixin a la reivindicació
per l’AP-7 gratuïta, i va
anunciar que formaran un
grup de treball.
D’altra banda, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs,
va afirmar que volen acabar
amb la manca de comuni-
cació entre el col·lectiu i els
representants polítics, per
tal de treballar conjunta-
ment per la gratuïtat de
l’AP-7.
El moviment veïnal va tor-
nar a reclamar la construc-
ció d’uns ponts dignes i la
supressió de les rotondes a
l’N-340.  

POLÍTICA

Cinta Bonet
AMPOSTA

La figura de l’agent cívic

Més satisfet estava el porta-
veu del PSC, Francesc Miró,
per l’aprovació de la moció
que havia presentat per la
creació de la figura de vigi-
lant cívic al municipi, com a
complement a les tasques de
vigilància relacionades amb
la convivència, i el civisme

de l’espai públic al municipi. 
També es va aprovar la
moció de CiU per incloure al
nomenclàtor dels carrers
d’Amposta el nom de “Perla
preciosa”, el pasdoble del
compositor ampostí Joan
Vidal, qui va morir el passat
mes d’agost. 

El darrer ple de l’Ajuntament d’Amposta. / Foto: EMILIO ZARAGOZA.
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Amposta contracta 50 veïns a l’atur

Una cinquantena de veïns
d'Amposta a l'atur i amb ne-
cessitat d'ingressos treballaran
contractats per l'Ajuntament
entre un i tres mesos, fins a
final d'any, cobrant un salari
net d'uns 950 euros. La mesura
forma part del nou pla d'ocu-
pació social endegat pel govern
municipal finançat exclusiva-
ment amb recursos propis: uns
215.000 euros aquest 2016. Els
contractats faran feines d'obra
via pública com la construcció
de voreres, manteniment d'e-

quipaments municipals o ac-
tuacions de neteja viària. L'al-
calde d'Amposta, Adam Tomàs,
ha subratllat que es tracta d'un
pla pioner a les Terres de l'Ebre
en la mesura que vol acabar
donant sortida a les necessitats
de recursos detectades pels
serveis socials a través de polí-
tiques actives d'ocupació que
permetin les persones més vul-
nerables i amb problemes d'in-
tegració al mercat laboral
poder accedir a un contracte i
obtenir ingressos per la seva
feina. En aquest sentit, Tomàs
ha dit que la proposta  permet
de forma “transversal” solucio-
nar problemes de neteja, repa-

rar voreres o actuacions al mu-
nicipi necessàries permetent
que aquests veïns se sentin
“integrats” en la millora del
municipi. “Hem de treballar en
la línia que la gent no senti que
l'estàs subvencionant o li fas
algun favor, sinó que poses a
disposició d'ells una eina i que
la puguin utilitzar”, va assegu-
rar. 
Els primers nou treballadors,
operaris, es van incorporar a la
feina el passat 5 de setembre i
la resta ho han fet gradualment
fins al 3 d'octubre. Seran dinou
peons d'obra, onze de neteja
viària, deu de serralleria –que
s'encarregaran de manteni-

ment d'instal·lacions esporti-
ves-, vuit de neteja d'equipa-
ments i dos encarregats. Tot i
que la majoria tindran contrac-
tes de tres mesos, en alguns
casos seran d'un o dos mesos.
Inicialment, el pla estava pre-
vist per a 30 persones però el
govern municipal el va decidir
ampliar a 50 davant la consta-
tació de situacions de “drama
familiar” en molts casos. De
fet, després d'aprovar les bases
reguladores i obrir la convoca-
tòria, el consistori va rebre per
aquests llocs un total de 104
sol·licituds. Els aspirants ha-
vien d'acreditar la seva inscrip-
ció de l'Oficina d'Ocupació

com a aturats, no percebre més
de 450 euros mensuals i estar
empadronats al municipi, al-
menys des de fa dos anys.
Tambés es va decidir apostar
per fer plans curts per aconse-
guir el màxim impacte possi-
ble. Entre d’altres actuacions es
pintarà el pavelló esportiu de
Poblenou del Delta, es cons-
truiran voreres a la zona de Va-
lletes o es netejaran espais
municipals. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

El mercat es 
reformarà el 2017
sense traslladar els
venedors

L’Ajuntament d’Amposta ha
previst emprendre durant el
2017 la reforma del mercat mu-
nicipal, un edifici catalogat del
1947 que s’ha degradat amb el
pas dels anys, i que presenta
diverses patologies a les es-
tructures del sostre. Així ho va
confirmar l’alcalde, Adam
Tomàs, durant una entrevista a
Canal 21 Ebre. Segons Tomàs,
el consistori confia que podrà
tenir una subvenció de la Ge-
neralitat, en tant que el mercat
és un bé cultural d’interès local
(BCIL). El màxim que podrien
rebre serien 200.000 euros, uns
diners que Amposta destinaria
a reparar les estructures del
sostre, amb un pressupost glo-
bal de 450.000 euros. L’alcalde
ha assenyalat que fins i tot ha
escrit una carta al Govern, en
què demana una atenció espe-
cial per al mercat d’Amposta.
En concret, les bigues de fusta
estan podrides per l’efecte dels
tèrmits i les goteres, però el
mercat també necessita la con-
solidació d’alguns vitralls i la
instal·lació d’un sistema de cli-
matització o ventilació, a més
de l’adaptació dels serveis.
Tomàs ha recordat que l’Ajun-
tament té un informe tècnic del
2008 que ja recomanava la rea-
lització de les millores. També

ha assenyalat que ja van dema-
nar una subvenció l’any passat,
però que no se’ls va atorgar.
Per això, l’actual govern d’Es-
querra d’Amposta va instal·lar-
hi fa uns mesos una xarxa
protectora, per evitar despreni-
ments. Tomàs també ha asse-
gurat que no caldrà traslladar
els venedors del mercat men-
tre es facin les obres.
En la mateixa entrevista, Tomàs
ha avançat algunes de les in-
versions que també volen es-
cometre durant el 2017, com la
reforma de l’antic sindicat, per
instal·lar-hi l’àrea de Polítiques
d’Ocupació i el futur Fab Lab
d’Amposta. Es tracta del pro-
jecte amb què Amposta parti-
ciparà en el Pla
d’Especialització de la Compe-
titivitat Territorial (PCT). A
més, també volen acabar el
casal d’entitats, plantejar el
projecte de la nova comissaria
de la Policia Local, fer un casal
per a la gent gran i intentar
tancar la compra de l’antic
col·legi de les Monges. A
banda, l’Ajuntament també té
previst implementar un pro-
grama de gestió documental i
la creació de l’oficina d’atenció
al ciutadà. 

Gustau Moreno
AMPOSTA
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CONTROL D’ACCÉS AL TRABUCADOR
L’AJUNTAMENT de Sant Carles de
la Ràpita ha presentat un projecte per
crear una base nàutica per “l’ordenació,
promoció i gestió sostenibles de les ac-
tivitats turístiques” a la barra del Trabu-
cador. Aquest pla té per objectiu
controlar els vehicles durant els mesos
de més afluència de visitants en l’únic
punt d’accés terrestre al Trabucador. El

consistori estudia dues possibilitats, o
bé deixar entrar un nombre determinat
de vehicles o fer pagar per accedir a
aquest espai natural. Des del consistori
defensen que aquestes mesures respo-
nen a les necessitats d’un “turisme sos-
tenible”. Actualment, a partir de les nou
de la nit està prohibit l’estacionament
al Trabucador. S.A.

Sant Carles de la Ràpita va cele-
brar dilluns 26 de setembre el VII
Fòrum de Turisme, l’Ecofòrum,
una jornada tècnica enguany
centrada en els productes ecolò-
gics i la cuina de qualitat com a
reclam turístic. En la jornada hi
van participar experts com Ma-
riano Bueno, divulgador de l’a-
gricultura ecològica, la
geobiologia, la bioconstrucció i
les alternatives de vida més salu-
dables; l’enginyera agrònoma
Inna Herraiz que va parlar sobre
la introducció d’elements dife-
rencials a la cuina del territori; o
Isabel Coderch, especialista en
restauració sostenible i funda-
dora de telosirvoverde.com. L’al-
calde de la Ràpita, Josep
Caparrós, va insistir en la impor-
tància d’aprofitar els valors natu-
rals que té el territori i crear
producte. Per la seva part, el se-
cretari de la Confraria de Pesca-
dors Verge del Carme de la
Ràpita, Joan Balagué, va reivindi-
car el peix i el marisc com a pro-
ductes salvatges i ecològics.

El Col·lectiu de Cuina La Ràpita-
Delta de l’Ebre va tenir una pre-
sència destacada en aquest setè
Ecofòrum amb l’elaboració d’un
dinar de productes ecològics, un
sector pel qual aposten clara-
ment com a tret diferenciador de
la seva cuina. 

La Ràpita aposta pels productes
ecològics com a reclam turístic
L’alcalde, Josep Caparròs, afirma que cal

aprofitar els valors naturals i crear producte
Des de la Confraria de Pescadors reivindiquen

el peix i el marisc com a productes ecològics

La Musclera
l’Avi Agustí,
premiada per
la Generalitat

Cinta Bonet
LA RÀPITA

La Generalitat es va sumar a
la celebració del Dia Mundial
del Turisme i ho va fer amb
una sèrie d’actes. Un d’a-
quests va ser el lliurament
dels Guardons del Turisme de
Catalunya 2016, que s’ator-
guen a aquells projectes tu-
rístics que ajuden a posar en
valor els recursos i actius de
Catalunya. Enguany, amb
motiu de l’Any de la Gastro-
nomia i l’Enoturisme i de la
declaració de Catalunya com
a Regió Europea de la Gas-
tronomia, l’acte també va ser
un reconeixement a tots
aquells professionals que
contribueixen a situar la des-
tinació com a referent gastro-
nòmic internacional. La
Musclera l’Avi Agustí, de
Sant Carles de la Ràpita, va
ser un dels premiats. En con-
cret, el Consell de la Taula de
Turisme va premiar La Mus-
clera l’Avi Agustí en la cate-
goria de Millor experiència
turística. Pioner en l’impuls
del turisme aqüícola de les
muscleres de la Badia dels
Alfacs, Delta de l'Ebre i Sant
Carles de la Ràpita, Agustí
Bertomeu va impulsar el 2005
la Ruta de les Muscleres. Ac-
tualment s’ha consolidat com
a una experiència singular,
amb degustacions de marisc
d'alta qualitat in situ, tot con-
tribuint a la dinamització tu-
rística de la zona. 

ECONOMIA

Espai gastronòmic al mercat

L’ajuntament de la Ràpita va
aprofitar la presentació de les
25es Jornades Gastronòmi-
ques de l’Arròs i el Polp, que
s’allargaran fins al 12 d’octu-
bre, per inaugurar el nou espai
gastronòmic del mercat muni-
cipal. Un espai que durant dos
dies va acollir exhibicions de

cuina de xefs locals amb els
productes estrella de les jorna-
des. La regidora de Turisme de
la Ràpita, Rosa Anglès, va afir-
mar que l’objectiu és que al
llarg de l’any aquest espai gas-
tronòmic serveixi com a punt
de dinamització de diferents
productes agroalimentaris. 

El nou espai gastronòmic al mercat municipal de la Ràpita. / Foto: JORDI ALJARILLA.

EQUIPAMENTS
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L’edifici dels Josepets de les
Cases d’Alcanar inicia la recta
finals de les obres per conver-
tir-se en alberg. L’alcalde d’Al-
canar, Alfons Montserrat, i la
regidora d’Urbanisme Ivette
Fibla, van realitzar una visita
d’obres per comprovar l’estat
de la segona fase de la rehabili-
tació de l’edifici, adjudicada a
l’empresa Becsa per 763.000
euros. Aquesta segona fase
compta amb una subvenció del

Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de 664.000
euros. Ara bé, les obres ja estan
força avançades i l’Ajuntament
ja ha adjudicat la tercera fase a
l’empresa el Corte Inglés per
171.000 euros. Es tracta de la
fase d’equipament interior que
també compta amb una sub-
venció del PUOSC de 134.000
euros. L’alcalde d’Alcanar va
explicar que el projecte va
arrencar ja fa uns anys amb
l’objectiu de recuperar l’edifica-
ció com a alberg però  també
preservar el patrimoni del mu-
nicipi. La regidora d’Urbanisme

es va mostrar convençuda que
l’alberg suposarà un atractiu
addicional per a Les Cases.
També va detallar que l’equipa-
ment tindrà 76 places.
Per la seva part el director de
l’obra, Ramon German, del des-
patx M6 Arquitectura d’Am-
posta, va explicar que l’edifici
obtindrà la certificació energè-
tica de classe A fruit de l’aposta
que s’ha fet per la sostenibilitat.
La previsió de l’Ajuntament
d’Alcanar és que l’alberg dels
Josepets estigui acabat a finals
d’any, moment en què es traurà
a concurs la seva gestió. 

L’Ajuntament de la Ràpita ha
posat en marxa les obres de
construcció del nou menjador i
la cuina de l’escola Carles III de
la Ràpita, amb capacitat per a
un centenar de places. Amb
238.000 euros, finançats al 50%
pel departament d’Ensenya-
ment, 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.
Es tracta d’un edifici d’una sola
planta que es destinarà a equi-
pament de cuina i menjador per

al col·legi, i al qual s’accedirà
des del pati de P3. El nou equi-
pament 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, va afir-
mar que el projecte permet sa-
tisfer una de les reivindicacions
històriques del centre. Per la
seva part, el director general de
Centres Públics del departa-
ment d’Ensenyament, Lluís
Baulenas,  va destacar la cores-
ponsabilitat entre administra-
cions per poder executar una
obra com la del menjador de
l’escola Carles III. 

Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Nou menjador per a
l’escola Carles III

L’edifici dels Josepets en obres. // FOTO: M. VELÀZQUEZ

L’edifici dels Josepets inicia la recta final
de les obres per convertir-se en alberg

EQUIPAMENTS

Cinta Bonet
ALCANAR

L’obra de construcció del menjador a l’escola Carles III. // FOTO: M.V.
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REVOLTA A L’ESCOLA DEL PINELL
DESPRÉS de tres dies sense anar a
classe, els alumnes de l’escola Cèsar Mar-
tinell del Pinell de Brai van tornar a les
aules el 15 de setembre. I és que ha estat
un inici de curs molt mogut en aquesta
població de la Terra Alta. El primer dia
del nou curs, les famílies d’uns 50 alum-
nes van protagonitzar una protesta per
la seua disconformitat amb els mètodes
de dues mestres, ara de baixa mèdica. La

protesta va durar tres dies, fins que el
Departament d’Ensenyament es va com-
prometre a vetllar per la qualitat de l’e-
ducació dels xiquets i xiquetes del
centre. Tot i així, les famílies es reserven
el dret a emprendre noves accions, si els
compromisos trontollen. Les famílies
també havien demanat a Ensenyament
que mantingués fins a final de curs les
dues mestres substitutes. G.M.

La transformació de la plaça del
Comerç en una zona de via-
nants i l’arranjament del pati de
les antigues escoles són les
apostes més importants que té
l’Ajuntament de Gandesa per
millorar la mobilitat al centre
històric de la població. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
l’alcalde de la població, Carles
Luz, va recordar que Gandesa
segueix reivindicant la construc-
ció de les variants de les carre-
teres N-420 i C-43, ja que
aquesta cruïlla de camins afecta
molt negativament el trànsit de
la capital de la Terra Alta. A més,
Luz va assenyalar que l’Ajunta-
ment vol generar més places
d’aparcament. Però Luz també
va defensar la necessitat de
crear grans espais per als via-
nants, sobretot al nucli antic de
Gandesa. “Una de les propostes
que tenim damunt de la taula,
com a projectes de govern i dins
del pla director, és sanejar el
nucli urbà”, va relatar. “I una
d’aquestes propostes és trans-
formar la plaça del Comerç i fer-
la per als vianants, així com els
carrers troncals que arriben a
aquest punt”, va dir, “perquè la
mobilitat siga per als veïns o per
a la gent que té una necessitat
d’arribar al seu establiment”. 
Segons Luz, els carrers del nucli
històric, que a més tenen una
important riquesa arquitectò-
nica i patrimonial per “poder
gaudir passejant”, no haurien
de ser uns espais de circulació
habitual de tot tipus de vehicles.
“Intentarem fer una plaça per
als vianants; una plaça que a
més la tenim al mig del poble, i
això faria que sobretot hi anirien

els més petits del poble”, va dir
l’alcalde. Luz va reiterar que es
tracta d’una idea de futur, i que
també tenen previst condicionar
el pati de les Escoles Velles: “Són
els dos espais que durant molt
temps han estat oblidats, i que
volem reinventar perquè siguen
més participatius i polivalents,
per gaudir millor de totes les ac-
tivitats que fem a l’aire lliure”.
De la mateixa manera, Luz va
assenyalar que la creació d’es-
pais per als vianants suposarà
un major atractiu turístic per al
nucli històric de Gandesa. L’al-
calde també ha explicat que
aquest estiu l’oficina de turisme
ha registrat un 60% més de tu-
ristes. En aquest sentit, Luz a
detallat què li falta fer a Gan-
desa per refermar la seua aposta
pel turisme, com ara l’ampliació
del museu de la Batalla de l’E-
bre o la incorporació de les

cases pairals a les rutes guiades.
“Està clar que l’oficina de tu-
risme era un dels temes que ha-
víem de resoldre, l’any passat la
vam legalitzar i ja la tenim dins
de la xarxa d’oficines de turisme
de la Generalitat”, va valorar. “A
més, apostem per les rutes per
donar a conèixer Gandesa tant a
l’interior com a l’exterior, amb el
cas del Coll del Moro, que s’es-
tan potenciant i s’han fet molt
més atractives”, va afegir-hi. Se-
gons Luz, l’Ajuntament prepara
una nova ordenança per regula-
ritzar aquestes visites guiades,
que també busca ampliar-les
amb els actius privats: “És el cas
de la casa Figueres o de la ma-
teixa casa de la Baronessa de
Purroy, de les quals estem en
negociacions per ampliar
aquesta xarxa”, va destacar.
A més, Luz va recordar que l’A-
juntament vol seguir recuperant

el nucli històric, així com dina-
mitzar del Coll del Moro, un ja-
ciment en què aquest més
d’octubre tornen a fer-se pros-
peccions arqueològiques.
De fet, la capital de la Terra Alta
prepara una tardor calenta amb
esdeveniments que atrauen
molts de turistes, com la cele-
bració d’un congrés sobre l’ús
de la biomassa a Catalunya; la
29a edició de la Festa del Vi, o la
recreació històrica del casament
reial del 1319, més conegut com
la Farsa de Gandesa. Enguany,
la Festa del Vi serà del 28 al 30
d’octubre, mentre que la Farsa
de Gandesa serà el cap de set-
mana del 15 i 16 d’octubre. 

GANDESA

La plaça del Comerç podria
quedar lliure de cotxes
L’Ajuntament projecta convertir aquest

espai del centre històric en zona de vianants
El govern de Gandesa també preveu 

condicionar el pati de les Escoles Velles

MEMÒRIA

Carles Luz va confirmar que
l’Ajuntament de Gandesa ja
té damunt de la taula el pro-
jecte per enderrocar i retirar el
monòlit franquista de Coll del
Moro, així com la capelleta
annexa. Segons l’alcalde, ara
només falta el llum verd d’Ur-
banisme i del Departament
de Cultura, i en el proper ple
de l’Ajuntament es podria
aprovar el darrer tràmit, per-
què l’enderroc es puga fer du-
rant aquesta tardor. Luz va
recordar que l’objectiu final
del consistori és dignificar
l’espai i convertir-lo en un
atractiu turístic i de memòria
històrica, però sense que siga
un lloc de peregrinació de fei-
xistes. Així, va admetre que hi
ha hagut algunes veus críti-
ques amb la mesura, però va

remarcar que tothom ha d’en-
tendre per què cal retirar
aquest vestigi de la dictadura.
“Però sí que és cert que to-
thom ha d’entendre que no
podem mantenir símbols fei-
xistes i que aquest lloc siga un
punt de trobada de grups que
reivindiquen el feixisme, això
ho ha d’entendre tothom”, va
insistir Luz. “Algú pot dir que
el monòlit no té aquesta sim-
bologia, però penso que el
gruix de la gent que Gandesa
ha entès que aquesta mena de
simbologia no pot continuar, i
menys quan hi ha una llei
aprovada pel Parlament”, va
remarcar, tot recordant que el
Coll del Moro va ser un punt
estratègic per al bàndol fran-
quista durant la Batalla de l’E-
bre. Segons l’alcalde, “cal ser
democràtics” i que Gandesa
deixe de ser un lloc de pere-
grinació de feixistes. G.M.

“Tothom ha
d’entendre que
cal retirar el
mònolit”

Gustau Moreno
GANDESA

Una imatge de la plaça del Comerç de Gandesa. // FOTO: MANEL CAPELL.

L’Ajuntament
dignificarà el Coll
del Moro amb el
suport de 
la Diputació

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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NOU DIRECTOR A LA MADE
EL RASQUERÀ Jesús Benaiges ha estat
escollit nou director executiu de la Mesa
d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya
(Made), en substitució de Joan Sabanza
qui va deixar el càrrec el passat mes de fe-
brer. Benaiges és economista i assessor
empresarial. En la seva vessant pública és
regidor de l’Ajuntament de Rasquera i
conseller comarcal de la Ribera d’Ebre. Se-
gons el president de la Made i alcalde

d’Ascó, Josep Maria Buixeda, el nou direc-
tor podrà aportar la seva experiència i
donar un nou dinamisme a l’organisme.
Segons Benaiges, la Made treballarà a
partir d’ara en l'aprofitament de l’energia
com a motor de desenvolupament, en ser
un organisme per debatre cap a on ha d’a-
nar l’energia del futur, i en la participació
en fòrums energètics per donar a conèixer
el seu territori d’influència. C.B.

La nuclear
d’Ascó opera
amb peces 
defectuoses

El Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) ha confirmat a
l'entitat ecologista Greenpe-
ace que existeixen irregula-
ritats en els generadors de
vapor de les centrals nuclear
d'Ascó i d’Almaraz, a Extre-
madura. Es tracta de compo-
nents fabricats amb peces
procedents de l'empresa Le
Creusot Forja, filial d'Areva.
La multinacional francesa va
publicar una llista de 400
elements que havien estat
fabricats, des de 1965, falsifi-
cant els protocols de control
de qualitat dels materials. A
instància de Greenpeace,
que va fer un requeriment al
mes de maig, el CSN ha re-
conegut aquestes irregulari-
tats i també ha informat de
problemes a la brida de la
tapa del vas de la unitat 2
d'Almaraz, el subministra-
dor de la qual és Westing-
house. El CSN explica a
l'entitat ecologista que l'em-
presa Equipos Nucleares SA
(ENSA) va comprar aques-
tes peces defectuoses a
Areva sense detectar les
irregularitats. Ha estat la
mateixa ENSA l'encarre-
gada de documentar i valo-
rar l'estat dels components
que ha qualificat “d'accep-
tables per seguir funcionant
sense restriccions”. Aquesta
conclusió l'avala també el
Consell de Segureta Nu-
clear. Greenpeace lamenta
que el Consell no hagués
detectat les irregularitats
abans i qüestiona la seva
confiança amb la direcció
general de Seguretat Nu-
clear del CSN.  C.B.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, ha tornat a
denunciar la falta de transpa-
rència i d'informació, per part
del govern espanyol, sobre la
descontaminació de les aigües
confinades de l'embassament
de Flix. Després de presidir la
reunió de la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre a Flix, Rull va assegurar
que fa tres mesos, arran del cas
Acuamed, es va sol·licitar, per
escrit i via telefònica, la infor-
mació al Ministeri de Medi Am-
bient i encara no havia rebut
cap resposta. 
En la Comissió de Sostenibilitat
de les Terres de l'Ebre, el conse-
ller Rull va explicar que el Go-
vern està molt pendent de com
s'ha fet i què es fa en la descon-
taminació de l'aigua i el sòl de
l'embassament del municipi de
la Ribera d'Ebre. “L'Agència
Catalana de l'Aigua hi estem
molt a sobre i estem anant més
enllà de les nostres competèn-
cies perquè hi ha una peça que
ens falla i és l'Estat que no dóna
les dades amb la transparència
que és exigible”, va criticar. “En
casos de gestió ambiental és fo-
namental que la transparència
sigui clara i diàfana”, va afegir.
Sobre la descontaminació del
sòl, sobre la qual té competèn-
cia plena l'Agència Catalana de
Residus, Rull va explicar calen-
daris sobre els treballs duts a
termes i sobre els previstos en
els propers mesos. La Comissió
de Sostenibilitat es tornarà a
reunir en tres mesos amb l'ob-
jectiu que aquest organisme
sigui “operatiu” en governabili-
tat. 

Noves mostres
Mentre, Acuamed ha reprès les
actuacions sobre el terreny amb
una nova presa de mostres del

fons de l’embassament. L’objec-
tiu és determinar si s’han extret
tots els llots tòxics com havia as-
segurat l’anterior direcció de
l’obra, o bé s’han de realitzar
actuacions complementàries
per tal de deixar el fons comple-
tament net abans de desconta-
minar les aigües estancades. 
La presa de noves mostres era
una demanda de l’Ajuntament
de Flix i la Generalitat després
de conèixer el contingut dels es-
tudis independents encarregats
a la Univeristat Polítècnica de
Catalunya i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques
que constataven que les mos-
tres preses fins al moment eren
insuficients per donar els tre-
balls per acabats.

L’esclat del cas Acuamed
El cas per la presumpta corrup-
ció a Acuamed va esclatar el
passat mes de gener quan la
Guàrdia Civil va escorcollar les
dependències de la societat es-

tatal en el marc d’unes investi-
gacions per una presumpta
trama d’adjudicació fraudu-
lenta d’obres de conduccions i
tractaments d’aigües a les con-
ques mediterrànies. L’operació
policial es va centrar en el cas
concret de Flix i va suposar la
detenció de tretze persones
arreu de l’Estat, un d’ells el ja
exdirector de les obres de des-
contaminació del pantà de Flix. 
A l’abril el consell d’administra-
ció de la societat Acuamed va
autoritzar l’adjudicació d’un
contracte de direcció de les
obres d’eliminació de la conta-
minació química de l’embassa-
ment, però al juny saltava una
nova alarma. I és que algunes
informacions apuntaven que
Acuamed i FCC plantejaven
tirar àcid clorhídirc a l’embas-
sament per rebaixar el PH de
l’aigua contaminada.  Va ser en
aquest moment que Govern i
representants de la societat civil
van exigir una auditoria impar-

cial sobre la descontaminació
del plantà de Flix i garanties per
al tram final de les obres.

Contenciós pel Pla Hidrològic
D’altra banda, durant la seva vi-
sita a les Terres de l’Ebre Rull
també va explicar que s'està re-
dactant el contenciós adminis-
tratiu contra el Pla Hidrològic de
la conca de l'Ebre un cop ja es va
fer el requeriment al govern de
l'Estat. 
El conseller va afirmar que el go-
vern català està molt pendent
tant de la qüestió del Pla Hidro-
lògic de l’Ebre com dels treballs
de descontaminació del pantà
de Flix i va avançar que el proper
mes de gener es tornarà a con-
vocar la Comissió per la Sosteni-
bilitat a les Terres de l’Ebre.  

Sense informació del pantà de Flix
MEDI AMBIENT

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, diu que
no ha rebut cap resposta del ministeri de Medi Ambient

Rull assegura que el Govern està molt pendent de què
s’ha fet i què es fa en la descontaminació de l’aigua 

Cinta Bonet
FLIX

El pantà de Flix, amb les aigües confinades. // FOTO: ACN.CAT.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

ELS TRENS DEL NORD
19:30 HORES d’un diumenge de se-
tembre. Centenars d'estudiants que
marxen cap a Castelló i València espe-
ren el tren en unes estacions vandalit-
zades, les de Benicarló i Vinaròs. Arriba
el tren, composició curta de tres cotxes.
A Vinaròs encara hi ha seients lliures,
però no a Benicarló. Més de vint minuts
de retard, comptant els set minuts afe-
gits per l'ajust horari a Catalunya (que

també afecta el sud) i cinc minuts per
carregar tots els passatgers. Una imatge
val més que mil paraules. S'haurà de
veure si les queixes a les xarxes socials
la vesprada de diumenge serviran per a
alguna cosa en un curs que al Corredor
Mediterrani es preveu mogut per les
obres del tercer carril que afectaran en-
cara més als ja crònics retards que afec-
ten tots els trens de la línia. A.P.

La consulta popular sobre la re-
habilitació de l'escut ha rebut
un total de 1.760 vots, 880 a
favor i 860 en contra. La regido-
ria de Cultura ha denunciat un
ús vandàlic de la ferramenta de
consulta amb l'objectiu d'alte-
rar-ne el resultat.
El regidor de Cultura, el repu-
blicà Josep Barberà, ha qualificat
la xifra de “raonable” i ha desta-
cat que “tot i que la consulta no
tenia vocació de referèndum,
més enllà de conèixer l'opinió
de la gent, sí que ens ha servit
per a començar a educar la ciu-
tadania en l'ús de les noves fe-
rramentes de participació”. El
regidor ha valorat el fet que
“hem obert un debat, i això sem-
pre és important” i ha ressenyat
l'elevat nombre de comentaris
registrats a la pàgina oficial de
Facebook de l'Ajuntament.
Justament les xarxes socials han
estat bullint durant els dies que
ha estat oberta la votació on
s’han abocat tot tipus de comen-
taris més o menys raonables.

El regidor de Cultura ha volgut
denunciar “l'ús vandàlic” que
s'ha fet de la ferramenta de con-
sulta, realitzada a través de la Vi-
quibló, que ha concretat en “un
ús intolerable d'eines per a alte-
rar-ne el resultat”. A través de
diversos gràfics, el regidor ha
mostrat l'elevat nombre de vots
negatius registrats en els últims
moments de vigència de la con-
sulta, emmascarant les IP per a
poder votar múltiples vegades. 
Aquest fet no ha passat des-

apercebut pels contraris a la
restitució de l’escut que han
criticat durament la retallada
dels vots negatius d’última
hora. Des de l’oposició formada
pel Partit Popular i Ciutadans
no s’ha fet cap pronunciament,
tot i que alguns membres d’a-
quests partits o gent pròxima
s’han manifestat a títol indivi-
dual a les xarxes socials del
poble al respecte, amb opinions
ambígües o crítica al regidor re-
publicà per la supressió dels

vots des d’IP múltiples. Els con-
traris també han qüestionat la
conveniència del canvi o el cost
que podria tenir, tot i que des
de la regidoria i els partidaris
del canvi s’ha puntualitzat que
no afectaria els timbres amb el
logotip de l’Ajuntament amb
l’escut estilitzat. Ara,  l'Ajunta-
ment iniciarà el procediment
administratiu i passarà la pro-
posta a la Comissió de Cultura.
L’aprovació final serà votada
pel ple municipal. 

La votació per la restitució de
l’escut acaba amb polèmica

La consulta “informal” per internet ha
estat molt criticada per poc rigorosa

150 vots negatius d’última hora s’han
rebutjat per considerar-los fraudulents

Premi
al poble
“Bell i bo”

Albert Pascual
MORELLA

L'Agència Valenciana de Tu-
risme ha publicat la resolució
de concessió dels premis Tu-
risme Comunitat Valenciana
en la seua edició corresponent
a 2015. Entre els premiats es
troba l'Ajuntament de Morella
per la campanya “El poble bell
i bo d'Espanya" dins de la ca-
tegoria a la millor acció de pro-
moció i campanya de
comunicació que haja suposat
una millora en resultats eco-
nòmics, revitalització de la
destinació o un increment de
turistes o de la despesa turís-
tica en destinació. 
La campanya, que va ser pos-
sible gràcies a la implicació de
nombrosos col·lectius del mu-
nicipi, va ser tot un èxit quant
a repercussió mediàtica i im-
pacte en els mitjans de comu-
nicació, fet que es va reflectir
en un gran augment del nom-
bre de visitants durant el perí-
ode de vigència de la
campanya. Després de l'èxit de
la mateixa, el consistori va de-
cidir presentar la candidatura
per l’obtenció d’estos premis
en la convocatòria pública al
mes de febrer. L'alcalde de
Morella, Rhamsés Ripollés,
“agraeix a l'Agència Valen-
ciana de Turisme la distinció
atorgada a l'Ajuntament de
Morella i destaca que és un
premi de tots i totes, els more-
llans i morellanes, ja que ha
sigut fruit del treball i implica-
ció de molta gent".
Durant la reunió del Patronat
Municipal de Turisme de Mo-
rella, Ripollés va aprofitar per
anunciar als empresaris la
concessió d’aquest premi,
agraint el seu treball i implica-
ció en l'organització de la cam-
panya. A més, altres temes que
es van tractar van ser la valora-
ció molt positiva de la cam-
panya turística de l'estiu. 

BENICARLÓ

Albert Pascual
BENICARLÓ

Josep Barberà mostrant les estadístiques de la consulta. / Foto: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

MORELLA
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El ceramista jesusenc Joan Pani-
sello va inaugurar al Museu de
Tortosa l’exposició ‘Estels de
Vida’ el passat 1 de setembre. La
mostra, que es podrà visitar fins
al proper 9 d’octubre, és una ex-
posició multiseu, ja que són cinc
els espais de Tortosa i el poble
de Jesús en què es poden veure
les peces del ceramista. En total
són 36 peces repartides entre el
Museu de Tortosa, la Galeria
d’Art Gimeno, la Galeria Cinta
Cugat, la Galeria del Quadre i
l’institut Joaquim Bau.
L’exposició forma part del cir-
cuit ceràmic que s’ha fet durant
el setembre en diferents punts
de Catalunya i València amb
motiu de la celebració del 47à
Congrés de l’Acadèmia Interna-
cional de Ceràmica a Barcelona.
Panisello ha remarcat que per
ell ha estat tot un repte, del qual
se’n sent molt orgullós. En ca-
dascuna de les seus, hi exposa
obres en volum i en mural. 

El ceramista mostra 36 peces repartides pel Museu i en altres quatre espais del municipi

CULTURA

C
BELÉN FABRA ÉS MADAME BOVARY

Panisello exposa els seus
‘Estels de Vida’ a Tortosa 

CERÀMICA

LA TORTOSINA Belén Fabra ha estre-
nat l’obra ‘Madame Bovary’ a la sala Mun-
taner de Barcelona, on es representarà
almenys fins aquest 16 d’octubre. Fabra
interpreta el popular personatge de l’obra
clàssica de Gustave Flaubert, en una versió
teatral escrita i dirigida per Ángel Alonso,
amb escenografia de Carles Pujol i ves-
tuari de Ramón Ivars. L’obra també té co-

reografies de Maite Marcos i fotografies
de Gloria Giménez. Datada l’any 1857, la
història de Flaubert parla d’Emma Bovary
i dels seus pensaments i vivències com a
dona infeliçment casada, que busca una
altra vida. El muntatge porta com a subtí-
tol ‘Una custión de género’, ja que reivin-
dica el paper de la dona i el trasllada a les
problemàtiques actuals.  G.M.

LOCALITZAR l’antiga ciutat
d’Hibera és, possiblement, un
dels misteris que més ha por-
tat de corcoll l’arqueologia ca-
talana en els últims cent anys.
Es tracta d’una ciutat que apa-
reix ja mencionada  en els tex-
tos d’historiadors grecs i
romans com Estrabó, Titus
Livi, Polibi, o Aviè,  i que la si-
tuen de manera molt impre-
cisa.

BASANT-SE en aquests au-
tors, no són pocs els historia-
dors que creuen que el turó la
Suda, donada la seva configu-
ració, podria haver estat el lloc
idoni per a l’assentament d’un
poblament ibèric important,
amb una configuració defen-
siva similar a la del poblat de
Castellet de Banyoles (Tivissa),
però amb una superfície més
gran (40.000 metres quadrats).

ELS CANVIS constructius
continuats que ha sofert el turó
de la Suda, i especialment, du-
rant la construcció del Parador
Nacional de Turisme, no van
respectar-ne el subsol, per-
dent-se la possible informació
que hauria ajudat amb tota se-
guretat a la localització de la
capital dels ilercavons. Les res-
tes arqueològiques de cerà-
mica i altres troballes
realitzades durant el passat
segle XX i principis del XXI ens
donen encara una imatge di-
fusa i poc concloent de la ciutat
ibèrica.

LES RESTESd’Hibera estan
molt ben protegides per la
capa de llims i fang del riu
Ebre. Esperem que, algun dia,
o bé l’arqueologia o bé el nos-
tre riu ens revelin els seus se-
crets. 

L’enigma 
d’Hibera

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
PINZELLADA

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç Diversos moments de la inauguració de l’exposició de Panisello. // FOTO: IRENE LÓPEZ.
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EN UN ANUNCI d’algun curs
d’anglès per correspondència
(un més amb els que cada any
ens assetegen al mes de se-
tembre aprofitant l’esperit
amb què arrenca la nova tem-
porada escolar), un xiquet
entra a l’habitació i li crida al
seu pare, amb aquella energia
que desprenen quan acaben
de fer un descobriment: “no
és club, sinó clab!” (ho he es-
crit tal com sona fonètica-
ment). El pare fa cara de
circumstàncies i somriu una
mica avergonyit pel seu mal
anglès. 

SEMBLA SER que el seu fill
aprendrà molt millor aquest
idioma, i que les futures gene-

racions faran oblidar per sem-
pre aquest anglès macarrònic
amb què intentem, de forma
estèril, dissimular el nostre
pèssim accent.

AQUEST XIQUET haurà des-
cobert que son pare anava
errat. És un moment transcen-
dental en la vida d’un home,
tant per al pare, com per al fill.
El pare no és invencible, no és
infal·lible, no sempre té raó,
s’equivoca, és humà. Això
desconcerta al principi, pot fer
trontollar les bases on cimen-
tem la nostra seguretat i, al-
hora, demostra que ens fem
grans, amb la càrrega d’orgull
que representa per a l’un, i de
nostàlgia per a l’altre. 

RECORDO quan vaig guan-
yar la primera partida d’es-
cacs a mon pare. I anys més
tard, una tarda, quan acabà-
vem de plegar avellanes i
ens va demanar a mon
germà i a mi que carregués-
sim els sacs d’avellanes, cos-
ter amunt de la Ronadella.
Era estrany, perquè mon
pare era, als meus ulls, l’-
home més fort del món.

A PARTIR d’aquell moment
me’l vaig mirar, segurament,
amb més tendresa.

ARA, EM TROBO en aquell
moment fugisser en què
mon fill em diu encara, men-
tre m’abraça, que sóc el mi-

llor pare del món, i que, fins
i tot, hauria pogut jugar a
bàsquet perquè sóc prou alt.
Però, quan em lamento que
estic cansat o em queixo que
em fa mal alguna cosa,
també em diu, de vegades,
que sóc un papa “potxo”.
Estic al límit, a la frontera
entre el papa invencible i el
papa humà.

NO IMPORTA, perquè algu-
nes vegades, encara noto
com m’ajuda la força de mon
pare, tot i no ser-hi, tot i les
seves derrotes i els seus
errors. Perquè els pares som
vencibles, som fal·libles i,
per damunt de tot, estimem
de forma indestructible. 

Equivocar-se és de pares
TENS UN RACÓ DALT DEL MÓN

JESÚS M. TIBAU
ESCRIPTOR

L’escriptor Jesús Maria Tibau
va presentar el passat 21 de se-
tembre a Tortosa ‘El nostre pit-
jor enemic’, obra editada per
Cossetània. Es tracta de la pri-
mera novel·la de l’escriptor
nascut a Cornudella de Mont-
sant i resident a Tortosa, amb la
qual va guanyar el XXXIII
Premi Narrativa de la Ribera
d’Ebre. L’acte de presentació
va tenir lloc a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de Tortosa,
a càrrec del periodista de
Canal 21 Ebre, Gustau Mo-
reno, qui va anar desgranant el
contingut de la novel·la a tra-
vés de tot un seguit de pregun-
tes a l’escriptor. Tibau va
explicar que ‘El nostre pitjor
enemic’ parla d’un exdictador
d’un país inconcret que és
traslladat d’incògnit a una illa
perduda de l’oceà, acompanyat
d’un comandant de poca relle-
vància que s’encarregarà de la
seva vigilància. La novel·la
narra els sis mesos que són a
l’illa. 
L’escriptor, que fins ara ha
mostrat una tendència al relat
curt, va assenyalar que ‘El nos-

tre pitjor enemic’ no és una
novel·la d’aventures, sinó que
allò que va pretendre és parlar
de sentiments i portar el lector
a la reflexió.  Tibau, que també
realitza el programa de litera-
tura ‘Tens un racó dalt del
món’ a Canal 21 Ebre, ha pu-
blicat abans set reculls de con-

tes, entre els quals hi ha ‘El
vertigen del trapezista’, ‘Una
sortida digna’, o el darrer ‘No
és la derrota, sinó el vent’. De
fet, molts d’aquests títols apa-
reixen amagats, com si es trac-
tés d’un joc, en els capítols de
la novel·la ‘El nostre pitjor ene-
mic’. A més, darrerament

també ha quedat finalista del
premi Ciutat de Mollerussa
amb una segona novel·la. 

‘El nostre pitjor enemic’, la
primera novel·la de Tibau

Cossetània ha publicat l’obra guanyadora
del XXXIII Premi Narrativa de la Ribera d’Ebre

És la història d’un exdictador traslladat a
una illa per un comandament mediocre

Premi a la
Móra fluvial

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

L’obra 'Muletes i llaguts. La
tradició fluvial a Móra d’E-
bre', de Joan Pujol Pedret i
Ivan Salvadó Obrero, s’ha
endut la dissetena edició
del Premi d’Assaig Artur
Bladé i Desumvila, convocat
pel Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre (CERE) amb
el suport del Consell Co-
marcal riberenc. L’obra és
una aproximació a les em-
barcacions tradicionals de
Móra d’Ebre i contribueix a
la preservació i reivindica-
ció d’un patrimoni col·lectiu
com és la navegació pel riu
Ebre, element vertebrador
de la Ribera i històricament
nus de comunicació entre
els seus pobles. El llibre és
el resultat de la inquietud
de la gent del Club Nàutic
de la capital riberenca, que
ha estat possible gràcies a la
dedicació de Pujol i Salvadó
per recollir el testimoni i els
records dels llaguters en-
cara vius i dels familiars
dels que ja no hi són. Els
seus autors avançaven que
continuen la recerca ja que
darrerament estan treba-
llant el tema a la resta de
pobles riberencs. 

LITERATURA

Cinta Bonet
TORTOSA

ASSAIG

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Tibau va presentar la novel·la a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. // FOTO: QUIMO PANISELLO.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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US RECOMANEM
XV FESTA DE L’AIGUARDENT

DE PRAT DE COMTE
8 i 9 d’octubre 

Menjar i beure

Tortosa
‘Fem Fang’
Fins el 28 d’octubre
Lloc: Escola d’Art i Disseny
Més info: www.dipta.cat.eadtortosa

La Galera
III Mostra Foll’Art
Fins el 30 d’octubre
Lloc: Museu Terracota
Més info: www.galera.cat

Corbera d’Ebre
‘Itinerari d’una memòria
enfrontada’
Fins l’1 de novembre
Lloc: Església Vella
Més info: www.batallaebre.org

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

Cap de setmana en què Prat de Comte obre les portes per
acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers
i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden
als visitants a entrar a les seves cases per degustar les di-
ferents mostres d’aiguardent, acompanyat per unes cas-
quetes, uns rodots o unes coquetes d’aiguardent.

Tortosa
‘Qui ombra parla...’, de
Leonardo Escoda
Fins el 8 d’octubre
Lloc: Taller Cinta Dalmau

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
‘Esteles de vida’, de Joan
Panisello
Fins el 9 d’octubre
Més info: www.museudetortosa.cat

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

Tortosa

L’avar
direcció Josep Maria Mestres
Divendres, 21 d’octubre
a les 22 h.
Entrada: 20 euros amfiteatre i 25 euros platea.

Vidu i terriblement avar, Harpagon vol casar la seva filla Elisa
amb Anselm, vell i ric, disposat a prendre-la sense dot, però Elisa
vol casar-se amb Valeri, que ha aconseguit entrar a la casa d’-
Harpagó contractat com a intendent. Al mateix temps, Harpagon
i el seu fill, Cleante, rivalitzen per l’amor de Mariana. Per ajudar
el seu amo, el criat de Cleante, l’Escletxa, roba l’or d’Harpagon.
Acusat en fals, Valeri revela el seu amor per Elisa. Anselm des-
cobreix que Mariana i Valeri són els fills que creia perduts en un
naufragi. Al final, ambdues parelles de joves podran casar-se i
Harpagon quedarà satisfet de recuperar el seu preuat or.

Entorn

La Ràpita

XXV Jornades
Gastronòmiques
del Polp i l’Arròs
Fins el 12 d’octubre 

Preus: 30, 35 i 38 euros

En família

Amposta
‘Tripula’, de la Cia. Farrés Brothers
Dissabte, 8 d’octubre - 17:30 i 19:30h / Edifici Terres de l’Ebre

Exposicions

Dos científics il·luminats han descobert una nova manera de viatjar i
avui ho exposen a un grup de passatgers. Després de molt de treball i
esforç, es veuen amb cor de mostrar-nos la seva gran evolució en els
mitjans de transport: el Globus Estàtic. Un globus que viatja per l'espai,
tot fregant els límits de la realitat, cosa que permet anar a llocs on fins
ara ningú no sospitava que existissin. El viatge promet ser plàcid i po-
ètic, tot i que poden sorgir alguns contratemps que obligaran els pas-
satgers a incorporar-se a la tripulació.

Freginals
Excursió als corrals,
corralisses, fonts i cocons de
la Serra del Montsià
Diumenge, 9 d’octubre
Sortida: 9 h.
Lloc: Cooperativa

Alcanar
Ruta dels cítrics
Dissabte, 15 d’octubre
Sortida: 9:30 h.
Lloc: Edifici Vivers

Alcanar
'Oliveres mil·lenàries i
agricultura íbera, orígens
d'Alcanar'
Diumenge, 16 d’octubre
Sortida: 10 h.
Lloc: Ermita del Remei

Menjar i beure

Tortosa
A Tortosa d Tapes

Tapa + quinto o canya = 2,5€

Del 6 al 23 d’octubre 

Tercera edició de la ruta/con-
curs de tapes, aquest any amb
38 establiments que hi partici-
pen, i com a novetat la tapa 39,
que es podrà consumir durant
tota la ruta.

TeatreMúsica

Tortosa
Mazoni + El Mafio
Dissabte, 22 d’octubre
Hora: 23 h.
Lloc: Plaça Barcelona

Móra la Nova
Oques Grasses en concert
Dissabte, 22 d’octubre
Hora: 24 h.
Lloc: Polígon Els Aubals

La Ràpita
Aniversari Top Ranking
Dissabte, 15 d’octubre
Horari: d’11 a 2h.
Lloc: Parc de Garbí

Tortosa
3a Festa de Tardor, amb
Joan Rovira i els Quicos
Dissabte, 15 d’octubre
Lloc: Raval de Sant Llàtzer

Fires i festes

Móra la Nova
185a Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial
Del 20 al 23 d’octubre
Lloc: Pavello Firal
Més info: www.moralanova.cat

Gandesa
29a Festa del Vi
Del 28 al 30 d’octubre
Més info: www.festadelvi.cat

Menjar i beure

L’Ametlla de Mar
Ruta de tapes Tapamar
‘Tapa Blanca’
Fins el 16 d’octubre
Més info: www.ametllamar.cat

Amposta
Jornades Gastronòmiques
de l’arròs
Fins el 30 d’octubre
Més info: www.turismeamposta.cat

L’Ametlla de Mar
32a Diada de l’Arrossejat
Dissabte, 15 d’octubre
Hora: 17 h.
Lloc: Port pesquer

L’Ametlla de Mar
Jornades Gastronòmiques
de l’arrossejat i el peix de la
Llotja
Fins el 16 d’octubre
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"A mi m’agraden
les pintures amb
animals, espe-
cialment amb
corders, uns ani-
mals que a més
són fàcils de dibuixar i estan bonís-
sims!"

P
PETITS ARTISTES

PABLO PICASSO A HORTA

L’ESCOLA MONTSAGRE està molt orgullosa de poder
ensenyar que a Horta de Sant Joan va viure durant un temps
el gran pintor Pablo Ruiz Picasso. El pintor malagueny va
passar dos temporades a la localitat convidat per l’amic i veí
Manuel Pallarès. Primer des de l’estiu de 1898 fins al febrer
de l’any següent. Fascinat pel paisatge que envolta aquest
municipi de la Terra Alta, Picasso va tornar al cap de deu anys
durant un estiu. Com no podia ser d’una altra manera, Pi-
casso va aprofitar la seva estada per pintar obres que formen

part del món del cubisme reflectit en pintures que uneixen
el paisatge d’Horta amb la seva estimada dona. En aquest
Cop d’Ull, els xiquets reinterpretaran l’obra de Pablo Picasso.

“Gisela
"El retrat de Manuel Pallarés és un dels pri-
mers quadres cubistes de Picasso. M'agrada
molt, i a més, Pallarés és parent meu!"

"El quadre que
més m'agrada de
Picasso és el
Guernica, una
obra que reflec-
teix molt bé la

guerra".

2 PINZELLADES

Rodrigo 

Mireia

"La bassa d’Hor-
ta representa
l’antiga bassa del
poble on s’aple-
gava tota l’aigua
de pluja".

"La nena amb
colom representa
una xiqueta aga-
fant un colom. El
colom representa
la pau, i per això

aquesta pintura representa la pau".

Xavi 

Anna

"Jo he dibuixat el
fruiter perquè
m’agraden molt
les fruites, és
molt cridaner i té
molts colors".

"L’atleta va ser
pintat el 1909 i
representa el tots
d’un home nu.
L’home dibuixat
és el meu besavi,

Joaquín Antonio Vives".

Ainara 

Carla

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"He escollit l’au-
toretrat de Pi-
casso perquè
m’agrada molt el
cubisme i és molt
senzill de dibui-
xar".

Salvador
"El colom de la
pau. La pau serà
bona per tothom
i seria molt bonic
que tots fóssim
amics de to-
thom".

Pau 
"L'arlequí recol-
zat és una pin-
tura a l'oli i és el
setè quadre més
famós de Picasso
que, a més, m'a-
grada molt!"

Rosa 
"A mi m’agraden
els dibuixos a lla-
pis, per això m’a-
grada tant el
quadre de Jac-
queline amb les
mans creuades".

Irene 

"El quadre de la Bassa el va pintar a París i és
un símbol molt important del nostre poble. A
mi m’agraden els colors utilitzats!"

Joel

"Paisatge d’Horta és el meu quadre preferit.
Surt la muntanya de Santa Bàrbara, la més fa-
mosa del poble. M’impressiona la tonalitat dels
diferents colors!"

Abril »

»

»
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PUIGDEMONT INAUGURA EL CT DE REM DE TORTOSA 
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va inaugurar el passat diu-
menge 4 de setembre el nou centre de
tecnificació del Club de Rem de Tortosa.
El nou equipament té per objectiu po-
tenciar la formació d'esportistes d'alt
nivell i ha tingut un cost de 300.000
euros, finançats pel Consell Català de
l'Esport. L'edifici del Centre de Tecnifi-

cació de Rem està situat entre Tortosa i
Campredó. Està format per una planta
rectangular i dues alçades i es distri-
bueix en un garatge per a barques,
unes golfes per a magatzem de barques
i una zona habitable en la planta baixa.
L'equipament disposa d'energia solar
tèrmica i la superfície total construïda
és de 615 metres quadrats. A.P.

DIPLOMA olímpic a
Atlanta '96, David Morales
és ara l'entrenador del
Club Nàutic Amposta, enti-
tat que enguany ha tornat a
enviar a un representat en
la màxima competició de
l'esport mundial, Aina Cid,
aconseguint acabar en si-
sena posició. "Per al club ha
sigut tornar a estar a la pri-
mera fila de tots els mitjans
de comunicació i així ser
més visibles. La joventut té
ara més ganes de practicar
el rem".
També per a Aina Cid, l'ex-
periència olímpica ha sigut
tota una novetat. "Ella no
ho acaba de pair. Per als es-

ports minoritaris els Jocs
Olímpics són el màxim, du-
rant aquests dies ha estat a
un núvol i a mesura que
passen els dies se'n dóna
compte d'on ha arribat".
Morales també reflexiona
sobre l'organització dels
Jocs Olímpics, "a Rio ha fal-
tat experiència i organitza-
ció. En el cas del rem va
començar malament, també
pel temps, i va acabar mi-
llor". Quant a la participa-
ció dels tortosins Vela i
Sigurbjörnsson "no han de
tenir cap desengany. Han
fet un gran cicle olímpic als
mundials però no han tin-
gut la sort que tots desitja-
ven a Rio. En tot cas, arribar
a uns jocs només ho fan els
millors esportistes, i aquí
han estat presents”.  A.P.

Després de Rio,

els més joves volen

practicar rem”
“

David Morales
ENTRENADOR CLUB NÀUTIC AMPOSTA

Amposta, amb
Aina ja té set
olímpics

1ENTREVISTA
Un total de 200 corredors van par-
ticipar en la nova edició del KM
Vertical Roquetes Caramella-
Caro. Ha estat el 7è any que el Trail
Roquetes organitza aquesta activi-
tat esportiva dedicada a la cursa
per muntanya. La victòria en la ca-
tegoria masculina se la va empor-
tar el corredor junior Iu Escolà, del
Centre Excursionista Rubí, amb
un rècord d'1 hora i 25 segons. En
categoria femenina repetia la pri-

mera posició la tortosina Gemma
Colomé, del Centre Excursionista
Refalgari, arribant a Caro en 1
hora, 15 minuts i 34 segons.
El president del Trail, Albert Se-
gura, va remarcar l’èxit de partici-
pació assolit i també la gran
diversitat en l'origen dels corre-
dors, procedents de Rubí, Alforja,
Súria, Zamora, Anoia, Girona, Ur-
gell, Sitges, Priorat, Flix, Vinaròs,
Igualada, Tarragona o Alcanyís,

entre d'altres.
Pel que fa a la 2a edició del KM
Vertical Kids, el president del
Trail Roquetes va recordar que la
intenció és apropar els nens al
món de les curses per muntanya,
per incentivar-los i fer que se
sentin com els corredors adults.
En aquest sentit, en pròximes
edicions el Trail Roquetes té la in-

tenció de millorar el recorregut
per fer-lo més atractiu i els xi-
quets se sentin partícips de la
festa i gaudeixin de l'esport co-
rrent per la natura.

Expotrail
Quant a la 5a edició de l’Expotrail,
l'organització també es va mos-
trar molt satisfeta, per la partici-

pació i col·laboració de les empre-
ses que van assistir per presentar
els seus productes, com també de
la nova ubicació, aquest any per
primer cop al pati dels Til·lers i no
al pavelló municipal. Una altra de
les novetats d'aquesta edició va
ser la primera visita guiada a
l'Observatori organitzada pel
Trail Roquetes. 

CURSES PER MUNTANYA

Escolà i Colomé guanyen el 7è Km Vertical 
200 corredors participen en aquesta cursa

entre Roquetes i el cim del Caro

Cinta Bonet
ROQUETES

Final de cursa al cim del Caro. // FOTO: TRAIL ROQUETES.

Un èxit que
servirà per
millorar”
“

La corredora tortosina Gemma Colomé del
CE Refalgari guanya la categoria femenina
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Tortosa, única seu del
Gran Slam de pàdel
El Club Tennis Tortosa va acollir
a principis de setembre els
únics tornejos oficials de la Fe-
deració Catalana de Pàdel a les
Terres de l’Ebre. Es tracta del
Gran Slam i el Bronze del cir-
cuit català. Dos tornejos que van
comptar amb la participació de
178 persones d’arreu de Cata-
lunya i una gran afluència de
públic. Les victòries del Gran
Slam en primera categoria mas-
culina va ser per Adrià Merca-
dal i Marc Quilez que van
guanyar la final a Jake Benzal i
Riki Martínez; mentre que en
primera categoria femenina la
victòria se la va emportar la pa-
rella formada per Sara Pujals i
Paula Eyheraguibel enfront Eva
Gayoso i Anna Cortiles. Pel que
fa al Bronze femení, la parella
representant del Club Tennis
Tortosa, Lydia Mestre i Joana
Gil, van aconseguir endur-se el
títol en una final molt disputada
contra Arantxa Alejandre i Gra-
ciela Ferré. Dos parelles de les
Terres de l’Ebre van aconseguir

classificar-se al quadre final del
Gran Slam masculí. D’una
banda, Jordi Vázquez i Artur Bel,
que finalment van caure derro-

tats als setzens de final, i d’altra
banda, la parella formada per
Carlos Belles i Joel Climent, que
van arribar als quarts de final

caient contra la parella número 2
del rànquing català, consolidant
d’aquesta manera la gran tempo-
rada que estan realitzant. 

El Cantaires tanca plantilla amb
la incorporació d’Ervin Cogo

Bones sensacions de l'Am-
posta Lagrama en el primer
partit de temporada a la
lliga femenina de plata. Les
noies entrenades per Mateu
Castellà van superar al sem-
pre complicat Elda Prestigio
en un partit que van haver
de treballar de valent.
La primera part va ser molt
igualada tot i que l'Amposta
va anar sempre amb una
ventatja en el marcador arri-
bant al temps de descans a
un ajustat 13 a 12.
La segona meitat també va
començar força igualada
però amb el punt d'inflexió
que va suposar l'empat a 14
que va envalentonar a les
ampostines i gràcies a la
bona efectivitat de Joana
Rieres, Judit Tortajada, i
Anna Simón.
Les de Mateu Castellà van
tornar a veure el perill du-
rant el tram final del partit
amb dues exclusions segui-
des que, per sort, no va
aprofitar l'Elda. Tot i que la
renda a favor de les ampos-
tines va pujar fins a un
màxim de 24 a 17, el conjunt
visitant no va deixar d'insis-
tir fins al 21 a 25 final.  A.P.

Bones sensacions
de l’handbol
femení ampostí

PÀDEL

Cinta Bonet
TORTOSA

El CB Cantaires tanca els fitxat-
ges per a la temporada
20116/2017 amb la incorporació
del jugador macedoni Ervin
Cogo en l'estructura del primer
equip del club. Aquest jugador
de 23 anys pot jugar en la posi-
ció de base o escorta i vindrà a
reforçar la direcció de joc del
primer equip. Amb aquesta da-
rrera incorporació l'equip tanca
la plantilla de 12 jugadors que
competirà durant aquesta tem-
porada a Copa Catalunya. Amb
àmplia experiència amb pri-
mers equips de les lligues bal-
càniques, Ervin Cogo, es
caracteritza per la seva intensi-
tat defensiva, contraatac i assis-
tències. Ervin Cogo va debutar
al primer equip en l'amistós
que el CB Cantaires va disputar
el passat 17 de setembre contra
el CB Amics de Castelló, partit
on va anotar 7 punts. A.P.

AGENDA
ESPORTIVA

Diumenge 9 d’octubre
11a Cursa per Muntanya
de Tivissa.

Diumenge 9 d’octubre
26a Trobada BTT
Ciutat de Roquetes.

Diumenge 16 d’octubre
Running Series, 10km ATE
a Tortosa.

Diumenge 16 d’octubre
1a Caminada Engrescada,
Amposta.

Diumenge 23 d’octubre
9a Cursa per Muntanya
d’Ulldecona.

Diumenge 30 d’octubre
Marató Vies Verdes.
Benifallet (21 km)
Horta de Sant Joan (42km)

BREUS

La Lliga Catalana
de llagut acaba a
Deltebre
Deltebre va ser l'escenari de la
darrera prova del 22è Cam-
pionat de Catalunya de Llagut
Català. Una prova que tornava
a la part baixa del riu Ebre
després de viure una de les re-
gates d’aquest estiu a la banda
de Sant Jaume d’Enveja. 
El vent que va bufar durant
el cap de setmana va dificul-
tar l'alineació dels llaguts a la
línia de sortida, però no va
interrompre les diferents
proves en unes finals que
van començar el diumenge a
les nou del matí.
En categoria absoluta mas-
culina, Vogadors de Cambrils
va guanyar la prova seguits
del Club Nàutic Flix. Pel que
fa a la categoria femenina l'or
va ser per al Santa Cristina.
El Nàutic Flix va guanyar la
competició cadet, tant mas-
culina com femenina. El
Club Nàutic Móra d'Ebre va
quedar tercer en categoria
juvenil i cadet. Els organitza-
dors del Xino-Xano van ob-
tenir una meritòria medalla
de bronze en la categoria ve-
terà-femení. A.P.

Un moment del torneig // FOTO: CLUB TENNIS TORTOSA

Ervin Cogo // FOTO: CB Cantaires
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EL PÀRQUING DE L’HOSPITAL AL NOU PRESSUPOST
EL GOVERN català inclourà en el nou
pressupost almenys una partida per re-
dactar el projecte del nou aparcament de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Així ho va explicar el delegat de la Gene-
ralitat, Xavier Pallarès, durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre. Segons Pallarès,
serà un projecte car perquè també caldrà
reforçar el talús del turó del Sitjar, i per

tant podria superar els 8 milions d’euros.
Pallarès va fer aquestes declaracions el
mateix dia que va començar a funcionar
el nou bus llançadora fins a l’hospital
Verge de la Cinta. En aquesta línia, el de-
legat va assenyalar que l’opció que està
prenent més força per completar el pla de
mobilitat de l’hospital és el pàrquing al
darrera de l’antic cinema Fèmina. G.M.

Un estudi del Grup de Recerca
en Infermeria Avançada del
departament d’Infermeria de
la Universitat Rovira i Virgili
(URV) posa de manifest que
els cuidadors de pacients amb
malalties cròniques veuen els
hospitals com a centres que no
estan dissenyats per a ells i
consideren que els mecanis-
mes que s’utilitzen per satisfer
les seves necessitats posen en
perill la seva privacitat, la salut
i la convivència. Els autors del
treball, Gerard Mora, Carme
Ferré i Pilar Montesó, exposen
que cal reorganitzar el disseny
d'hospitals i el procés d'aten-
ció per adaptar-los a les neces-
sitats dels cuidadors, per
aprofitar-los com a recurs, ja
que en l’estudi també s’enu-
meren tota una sèrie d’activi-
tats que duen a terme els
cuidadors i que ajuden els
professionals.
L’objectiu d’aquest estudi, que
ha estat publicat a la revista
Applied Nursing Research, ha
estat explorar i comprendre
l’experiència del procés d’a-

daptació dels cuidadors fami-
liars als hospitals. Ha estat un
treball qualitatiu basat en les
experiències de vida de cuida-
dors de malalts crònics de
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Concretament, s’han
entrevistat en profunditat nou
cuidadores familiars de diver-
ses unitats d’aquest hospital.

Presència activa
La principal conclusió és que
els hospitals no han estat dis-
senyats per donar cabuda als
cuidadors. Tot i que només són
transferibles a contextos cultu-
rals similars, els resultats d’a-
quest treball són rellevants
per a l’assistència sanitària ca-
talana i, segons els investiga-
dors, caldria reflexionar sobre
la cura de la família a l’hospi-
tal. Hi tenen una presència ac-
tiva i són invisibles per al
sistema sanitari. No obstant
això, s’utilitzen com a recurs i
fan tasques relacionades amb
la nutrició, la higiene, la co-
moditat i el suport al pacient,
moltes de les quals no poden
ser dutes a terme per profes-
sionals de la salut. Per això
consideren que cal reorganit-
zar el disseny d’hospitals i el

procés d’atenció per adaptar-
los a les necessitats dels cui-
dadors, a fi d’aprofitar aquest
recurs, important per a la
cura. “Es tracta de canviar al-
guns protocols i normes, ja
que és contradictori que els
fem fora de l’habitació quan
fem una cura o passem visita
si després a casa són ells els
que s’han de fer càrrec del pa-

cient. També de buscar un
espai per al seu benestar com
sales de descans que ja exis-
teixen a alguns hospitals
d’Andalusia”, apunta Gerard
Mora, un dels autors de l’es-
tudi de la URV.  “Això aug-
mentaria l’eficiència del
model d’atenció i reforçaria
l’autoestima dels cuidadors
familiars”, afegeix. 

Els hospitals presenten mancances
per als cuidadors de malalts crònics  

INFERMERIA

Els autors proposen reorganitzar el procés d’atenció al
pacient per adaptar-lo a les necessitats dels cuidadors

Un estudi de la URV revela que els cuidadors consideren
que els centres no estan dissenyats per donar-los-hi cabuda

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta en una imatge d’arxiu.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

C. Bonet 
TORTOSA

Reconeixement
integral dels
afectats per
l’Alzheimer

Una conferència sobre la
malaltia de l’Alzheimer i els
seus cuidadors, a càrrec del
neuròleg Secundí López, va
obrir  la Jornada de l’Alzhei-
mer a Tortosa, organitzada
per l’entitat Afate.  La seva
presidenta, Anna Algueró,
va afirmar que un dels grans
objectius de les associacions
de familiars de malalts amb
Alzheimer és aconseguir el
reconeixement integral dels
cuidadors per part de les ad-
ministracions, i que els pa-
cients tinguen dret a una
sèrie de drets i serveis, des
del moment del seu diag-
nòstic.
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SALUT 

ANSIETAT, obsessió, distorsió de la
realitat, pèrdua de l'autocontrol, de-
pendència emocional i física. Aquests
són alguns dels símptomes d'una "ad-
dicció" que ens ha afectat o ens afec-
tarà a tots al llarg de la nostra vida.
Una addicció impossible de prevenir i
contra la qual no serveixen de res les
advertències, perquè tots sospirem
per tenir-la i l'enyorem si ens falta.
Quan estem enamorats, quan desit-
gem passionalment a algú, el cervell
produeix grans quantitats de substàn-
cies químiques com la serotonina
(hormona), que afecten el plaer i la
motivació.

SI LA PARELLA supera amb èxit
l’etapa inicial de la passió, la relació
comença una nova etapa, la de l'amor.
Aquí també entren en joc altres hor-
mones que ajuden a establir llaços
afectius i ajuden a mantenir la flama i
el desig encesos. Tot sembla anar bé
fins ara oi? Aparentment sí, però el
perill en tota relació és quan al llarg
del temps, per diferents motius, la pa-
rella entra en rutines. Sempre els ma-
teixos plans, les mateixes converses,

els mateixos horaris, els mateixos hà-
bits sexuals… A banda, l'arribada
d'un fill, sigui el primer o successius,
col·loca la parella en un nou escenari,
es passa de sobte de ser parella a fa-
mília. La maternitat i paternitat habi-
tualment prenen una presència més
gran de la imaginada o desitjada i
desplacem les possibilitats de trobada
eròtica entre la parella. El fet d'enyo-
rar i desitjar alguns aspectes de la
vida en parella d'abans de tenir fills o
dels anys d'inici de la relació no hau-
rien de traduir-se necessàriament en
no estar contents ni satisfets amb la
realitat que s'està vivint, cal acomo-
dar-se a aquesta nova realitat i buscar
nous espais per a la parella.

SEGUR QUE alguna d'aquestes frases
us ressonà dins el vostre cap: "M'esti-
mes com abans?" . Te'n recordes
quan.... "Sopàvem tots dos junts i la
conversa arribava al sofà amb vi i.."
"Ballàvem junts i només hi havia dos
cossos en escena i la música era nos-
tra?.. " "Ens quedàvem adormits des-
pullats i ningú s’alçava corrents a
vestir-se?”. Al darrere d'aquestes ex-

pressions s'amaguen vivències molt
diverses. Tota relació de parella passa
per diferents etapes, i hem d'acceptar
que mai serà com al principi, però cal
esforçar-se per mantenir l'enamora-
ment i el desig, perquè perduri aque-
lla “addició” inicial. És cert que no tot
depèn d'un mateix, però hi ha factors
que sí es poden controlar.

GAUDIR DE la il·lusió de sorprendre
a l'altre amb plans, idees i suggeri-
ments que siguin una porta oberta cap
a la novetat de viure la relació de pa-
rella d'una manera diferent. No hem
d'esperar que la nostra parella tingui
poders sobrenaturals per endevinar el
que ens agrada o tot allò que ens vé
de gust fer. Podem insinuar-li o donar
idees d'allò que ens agradaria fer. Cal
tenir present que els millors regals no
consten gaire de fer i són debades: un
bes, una abraçada, compartir el bon
humor. L'efecte sorpresa és molt po-
derós, les petites sorpreses, com ara
sortir més aviat de la feina o deixar
una nota carinyosa, tenen efectes molt
positius. Recorda que els regals emo-
cionals són els que més es valoren.

M’estimes com abans?

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

HTVC

Tres unitats d’infermeria de
l’Hospital Verge de la Cinta
han estat seleccionades per al
projecte Sumem excel·lència.
Aquest avalua la implantació
de recomanacions basades en
l’evidència científica, en el ma-
neig del dolor, la incontinència
urinària i les caigudes.  C.B.

L’HTVC entra a
una xarxa per la
millora de cures 

GENT GRAN

23 persones en soledat no volguda

El programa Sempre Acom-
panyats de Tortosa atén fins a
23 persones grans en situació
de soledat no volguda. El pro-
grama fa tres anys que es va
posar en marxa i poc a poc, i
gràcies a la col·laboració de
nombroses entitats i associa-
cions del municipi, encapçala-
des per Creu Roja i l’Obra
Social La Caixa, s’ha consoli-
dat una xarxa que permet de-

tectar i ajudar a les persones
grans que pateixen aquesta si-
tuació de soledat. 
El programa, ja consolidat, fa
un pas més i durant aquest
mes d’octubre s’han previst
tot un seguit d’activitats per a
la gent gran, com xerrades
sobre salut, tallers sobre re-
ceptes saludables o visites a
espais d’interès turístic de la
ciutat. També es presentaran
uns itineraris urbans per a la
gent gran amb deteriorament
cognitiut. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va fer una crida a la

participació tant de la gent
gran com de la resta de veïns
per tal d’establir vincles.
També va voler agrair la impli-
cació de la societat civil i el su-
port econòmic de l'Obra
Social "la Caixa", i va posar en
valor altres accions que s'im-
pulsen des de l'Ajuntament
adreçades a la gent gran, com
és el cas del projecte d'Aigües
de Tortosa que aprofita la tele-
lectura de comptadors per
monitoritzar els habitatges de
persones grans que viuen
soles i advertir a Serveis So-

cials en cas que hi hagi alguna
incidència en el consum habi-
tual d'aigua.  Per la seva part,
el president de Creu Roja Tor-
tosa, Josep Anguera, va afir-
mar que actualment es
visualitza només la punta d’un
iceberg, ja que són moltes les
persones que des de fa temps
treballen per tirar endavant
aquest programa.
En aquesta línia, la regidora
de Serveis Socials, Maria Jesús
Viña, va posar en valor la feina
dels voluntaris i va avançar
que l’Ajuntament treballa per

impulsar el nou projecte Tinc
un veí, com a complement del
programa Sempre Acompan-
yats.
El tret de sortida a les activi-
tats del programa Sempre
Acompanyats per aquest mes
d’octubre van començar el
passat dia 1 amb un acte a la
plaça Barcelona.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Mésquemòbil

Mésquemòbil, els

professionals del mòbil

a les Terres de l’Ebre

Totes les solucions en telefonia mòbil
S’han acabat els mals de cap que molts cops so-
frim pels telèfons mòbils, gràcies al servei de Més-
quemòbil, una empresa que es dedica a la venda i
reparació de mòbils. La filosofia de Mésquemòbil és
clara: oferir al client el millor mòbil, segons les
seves necessitats, a un preu competitiu al mercat.
Les marques que ofereixen en estoc són BQ, marca
espanyola, Apple i Xiaomi, actualment la tercera
marca més venuda a nivell mundial. Però a banda,
Mésquemòbil ofereix la possibilitat als clients d’ad-

quirir mòbils reacondicionats, telèfons en un bon
estat i a un preu ajustat, així com la compra de ter-
minals de segona mà. L’empresa també té una bona
oferta en companyies, oferint servei amb Másmóvil
i Digi, dues marques que estan creixent cada cop
més al mercat espanyol. A banda, Mésquemòbil
ofereix tots els complements necessaris per als
dispositius mòbils.
Però un dels serveis que més diferencia l’empresa
són les reparacions, amb la màxima qualitat i rapi-
desa per tenir sempre el mòbil ‘a mà’.

Jordi Curto
Jordi Curto és el responsable de
l’empresa Mésquemòbil. Curto va
decidir fa tres anys iniciar aquest
projecte, que va permetre cobrir
el servei de telefonia mòbil a la
població de Roquetes. Curto des-
taca que l’empresa compleix amb
tres objectius bàsics per al bon
servei: la confiança i el tracte pro-
per amb els clients i la rapidesa
en solucionar els seus problemes.
Tot, amb la màxima qualitat i a un
preu competitiu en el mercat. 

Yerpes Group

Yerpes Group , el servei 
de perruqueria i formació 
en un únic espai
Un saló que ofereix múltiples serveis
Sant Carles de la Ràpita compta, des de fa
cinc anys, amb Yerpes Group, un saló de pe-
rruqueria i Formació Professional. Pel que fa
al servei de perruqueria, Yerpes ofereix als
clients un nou concepte de perruqueria a
preus molt competitius. A banda d’això, el
grup també ofereix un servei de maquillatge,
d’assessorament en canvis d’imatge i la
venda de productes d’alta gamma per parti-
culars i professionals. La primera perruque-
ria es va establir a la Ràpita, però també es
pot trobar Yerpes Perruquers a Peníscola,
Alcanyís i Barcelona. Amb anys d’experièn-

cia, Yerpes també compta amb centres de
formació internacional i homologats per la
Generalitat. Els centres ofereixen els cursos
bàsics de perruqueria, així com cursos més
especialitzats com perfeccionament, design
fòrum de moda, recollits, color o maqui-
llatge. Yerpes Group es caracteritza per
comptar amb molts mètodes d’aprenen-
tatge, des del més bàsic fins a les tècniques
més innovadores. Els cursos de formació
són impartits per professionals del sector,
que treballen dia a dia perquè els alumnes
del centre tinguin el futur assegurat dintre
del món de l’estètica i la perruqueria.

Francisco Yerpes
Fundador de Yerpes Perruquers. És perru-
quer, maquillador i assessor d’imatge i ha
treballat per diferents marques espanyo-
les de perruqueria i cosmètica, esdeveni-
ments de moda, cinema i televisió . Amb
més de 30 anys d’experiència, Yerpes es
caracteritza per ser un formador amb un
nou mètode, que aplica en el dia a dia de
les seves classes. 

Sant Carles de la Ràpita

càpsulescomercials

Yerpes Group
Plaça Carles III, núm.55 /   977743170
www.yerpesperruquers.com

Roquetes

Mésquemòbil 
Carrer Major núm.32  977948032
www.mesquemobil.com
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Per Lourdes Sanchís

ARRIBEN LES JORNADES DE L’ARRÒS
Un total de 14 restaurants i pastisseries
d’Amposta i el Poblenou del Delta parti-
cipen en la catorzena edició de les Jorna-
des Gastronòmiques de l’Arròs, que se
celebren de l’1 al 31 d’octubre. Per tant,
oferiran menús on l'arròs és el gran pro-
tagonista, i amb preus que oscil·len entre
els 20 i els 37 euros per comensal. El ma-
ridatge d'aquests plats els oferiran amb
els vins de la DO Terra Alta. De fet, du-

rant la presentació de les jornades, la pre-
sidenta de l’Associació de Restauradors
d’Amposta i representant del Col·lectiu
de la Cuina d’Essència de l’Arròs Am-
posta-Delta de l’Ebre, Arantxa Codorniu,
va destacar que tots els ingredients que
acompanyaran l’arròs seran productes de
proximitat. Un any més, l’inici de les jor-
nades va coincidir amb la Festa de la
Sega, a la Casa de Fusta. C.B.

Ingredients

• 400 g. de fideus del n. 2
• 200 g. de llonganissa
• 200 g. de costella de tocino

trossejada
• 1/2 ceba trossejada
• 1 got de tomata triturada
• 100 g. d’avellanes crues
• 50 g. de formatge ratllat
• 100 g. de pinyons
• 2 alls
• 1l. i 1/2 d’aigua
• 1 polsim de pebre negre 

en pols
• 2 fils de safra ̀
• 3 rametes de julivert
• oli d’oliva
• sal
• salsetes

Fideus de
casa nostra

Elaboració

En una cassola de terra, tireu
un bon raig d’oli i feu un so-
fregit amb la llonganissa i la
costella de tocino. Quan esti-
gui a punt, hi tireu la ceba i
els alls, i ho aneu remenant.
Afegiu el pebre negre, el
safra ̀ i la tomata. Aboqueu-li
l’aigua i la sal i ho deixeu
fins que trenque a bullir.
Llavors li tireu els fideus. Es
fa una picada amb les ave-
llanes, els pinyons i el juli-
vert amb una mica d’aigua
per fer una pasta lleugera.
Tireu-ho tot dintre la cassola
i ho mescleu. Amb els fi-
deus cuits, els regueu amb el
formatge ratllat i ho grati-
neu uns minuts al forn.

LA CUINA DEL

DELTA

1. En un bol barregem la cer-
vesa, l'oli i el Royal. Anem in-
corporant la farina a poc a poc i
anem amassant. Quan no s'en-
ganxin els dits, voldrà dir que ja
tenim suficient farina.  No ha de
quedar dura.
2. Escalfem el forn a 180º. Pre-
parem una safata de forn i la co-
brim amb paper vegetal. 
3. Escampem molt bé la massa.
4. Pelem les maçanes i les tallem

a trossets. Els repartim per la
coca.
5. Empolvorem  generosament
amb sucre. Hi aboquem un raig
molt generós d'anís i un raig
petit d'oli d'oliva.
6. Enfornem la coca durant uns
45 minuts (aproximadament) o
fins que vegem que està dau-
rada.

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

Coca de maçana

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquesta coca és de
les que tenen gust a
tradició i a casa. La
senzillesa dels seus
ingredients i la 
rapidesa amb la que
es prepara són les
seves principals 
característiques. I
sorprèn que la
massa estigui feta
amb cervesa! ”

“

• 1 got d'oli d'oliva
verge extra (OVE)
• 1 got de cervesa 
• 1/2 sobre de Royal
• Farina, la que admeti 
• Maçanes
• Sucre per empolvorar
• Un raig molt generós

d’anís
• Un raig d'oli d'OVE

INGREDIENTS: 
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MÉS COSTOS PELS CÍTRICS

LA FALTA d'aigua de pluja ha obligat
els pagesos del sector dels cítrics de les
Terres de l'Ebre a regar entre un 20% i
un 50% més des dels pous i ha augmen-
tat, de mitjana, uns 200 euros per hec-
tàrea el cost del reg, que en un any
“normal” se situa sobre els 650 euros
per hectàrea. El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) ha advertit que la sequera
ambiental també ha provocat una

major incidència de determinades pla-
gues, sobretot d'aranyes i d'àcars, en el
cultiu de clementina de les zones més
interiors. Això ha implicat que s'hagi
duplicat el cost dels tractaments fitosa-
nitaris, que han passat de 612 euros per
hectàrea, de mitjana, a 1.200 euros per
hectàrea. La campanya de collita co-
mençarà de ple a meitat d'octubre i es
preveu abundant. C.B.PAGESIA

VEREMA

La pedregada que es va pro-
duir la matinada del passat 10
de setembre a Batea i Caseres
va afectar 910 hectàrees de
vinya, 234 d’olivera i 240 d’a-
metllers. Ràpidament els pa-
gesos van començar a veremar
les vinyes afectades per evitar
que es podrís o baixés la qua-
litat del fruit.  Ara bé, segons
el peritatge efectuat per Agro-
seguro, les finques de vinya
afectades per la pedregada
presenten pèrdues d'entre el
80 i el 90% de la collita. Només
al voltant d'un 20% dels page-
sos, però, havia contractat una
assegurança per cobrir la co-
llita. Tot i que consideren els
càlculs d'afectació ajustats a la
realitat, els afectats lamenten
que l'assegurança només els
acabarà cobrint una mica
menys de la meitat de la collita
tenint en compte que no s'han
actualitzat els preus actuals
del raïm, que han pujat consi-
derablement per la sequera, i
la previsió d'una campanya
quantitativament inferior. Per
compensar els efectes sobre
els productors afectats, la ma-
joria sense assegurança, el sin-
dicat Unió de Pagesos ha

demanat a les administracions
la rebaixa dels mòduls de
l'IRPF, la reducció de l'IBI in-
crementat sobre les construc-
cions agràries i un avançament
dels ajuts previstos. 

Anyada “excepcional”
El Consell Regulador de la DO
Terra Alta apunta que la qua-
litat del raïm de Batea i Case-
res no es veurà afectada per la
pedregada i que l'anyada serà
“excepcional”, especialment
per a la garnatxa blanca. En un

comunicat, el Consell Regula-
dor recorda que la calamar-
sada va afectar uns 3 milions
de quilos de raïm però que si
era collit a temps podia donar
lloc a vins d’una “qualitat no-
table”. 

Retard en l’inici de la verema
La DO Terra Alta va arrencar
la campanya de la verema els
darrers dies d’agost, amb uns
deu dies de retard respecte al-
tres anys. En aquell moment,
el president de la DO Terra

Alta, Joan Arrufí, va explicar
que la verema ja es preveia
sensiblement inferior a la de
l’any passat quant a volum de
producció. I és que al 2015 es
va assolir la xifra rècord de 44
milions de quilos de raïm. La
previsió inicial era registrar
una producció al voltant de la
mitjana d’uns 36 milions de
quilos, un 30% menys aproxi-
madament, però amb una
qualitat excel·lent. Les prime-
res varietats veremades van
ser les garnatxes blanques. 

Pedregada fatal a la Terra Alta
U Una pedregada afecta 910 hectàrees de
vinya a Batea i Caseres en plena verema

La DO assegura que la qualitat del raïm no
es veurà afectada i l’anyada serà “excepcional”

Vinyes de Batea afectades per la pedregada de setembre. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

Cinta Bonet 
BATEA

120.000
tones d’arròs
d’excel·lent
qualitat 

Cinta Bonet
DELTEBRE

Els productors preveuen
recol·lectar unes 120.000
tones d'una qualitat
excel·lent. Els arrossaires
han aconseguit superar, en
bona mesura, les condi-
cions climàtiques desfavo-
rables en el moment de la
germinació durant la pri-
mavera. Malgrat això, la
producció serà quantitati-
vament entre un 10 i un
15% inferior a la de la pas-
sada campanya, conside-
rada molt bona. Un petit

descens que, segons el res-
ponsable de Sectors Agrí-
coles de la Comissió
Permanent d’Unió de Page-
sos, Rafel Verdiell, podria
compensar l'excel·lent qua-
litat del cereal. En aquestes
condicions, i davant la rela-
tiva escassetat de reserves a
l'Estat espanyol en aquests
moments, confien que els
preus es mantindran o pu-
jaran respecte els 280 i 300
euros la tona de la passada
campanya. El gran malde-
cap continua sent l'expan-
sió del caragol maçana i els
200 euros per hectàrea de
cost que suposen els tracta-
ments amb saponina per
als arrossaires. Amb tot,
Verdiell valora la tasca dels
regants i creu que l'expan-
sió de la salinització dels
desguassos i un assecament
dels camps més prematur
poden resultar mesures
útils. 

LA SEGA

Els preus es
mantindran o
pujaran respecte
els 280 o 300
euros la tona
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TELEVISIÓ

PANTALLES

P AMB NOM PROPI, EL NOU PROGRAMA DE CANAL 21
AMB NOM PROPI és el nou pro-
grama de Canal 21 Ebre, que neix amb
l’objectiu de conèixer i reconèixer les
persones que treballen per les Terres
de l’Ebre. Amb nom propi presenta un
format a cavall entre dos programes
força coneguts de la graella de Canal
21 Ebre, Dones amb nom propi i Gent
del Barri. En el primer programa, la pe-

riodista Sílvia Alarcon arriba fins a la
Sénia, per conèixer Victòria Almuni,
una senienca apassionada per la his-
tòria del territori i Albert Queralt,
músic que ha dedicat tota la seva vida
a transmetre els valors de la música. El
programa s’estrena els dimecres a les
20 hores i es pot veure en posteriors
reemissions. C.B.

Canal 21 Ebre ja forma part de la
Xarxa de Televisiols Locals de Ca-
talunya (XAL). Després de reite-
rades peticions, finalment aquest
mes de setembre es va acceptar
la sol·licitud d’adhesió a aquesta
plataforma multimèdia de suport
a l’audiovisual local, que té per
objectiu donar resposta a les ne-
cessitats del sector i contribuir a
la seva dinamització. Es tracta,
per tant, d’un pas més en el camí
de Canal 21 Ebre per consolidar-
se com la televisió local i comar-
cal de referència a les Terres de
l’Ebre.  L’entrada a la Xarxa de
Televisions Locals permetrà a
Canal 21 Ebre treballar de forma
coordinada amb altres mitjans de
comunicació locals i intercanviar
continguts d’interès pels espec-
tadors del territori.

Un camí complicat
Ara bé, el camí fins aconseguir
aquesta fita no ha estat gens fàcil. 
Canal 21 Ebre va completar els
tràmits per adherir-se a la Xarxa
al setembre de 2014, després de
sol·licitar en reiterades ocasions
aquesta possibilitat. A més, tot i
que només és necessari comptar
amb l’aval d’un ajuntament del
territori, aquesta televisió local i
comarcal va presentar l’aval de
fins a 48 dels 52 ajuntaments de
les Terres de l’Ebre amb la volun-
tat de mostrar el suport del con-
junt del territori a Canal 21 Ebre
que, des dels seus inicis, ha apos-
tat pel periodisme de qualitat i
proximitat.
La manca d’una resposta per part
de la Xarxa de Televisions va por-
tar Canal 21 Ebre a presentar una
queixa a l’oficina del Síndic de
Greuges de Catalunya, on mani-
festava els entrebancs que estava
patint per poder adherir-se a la

plataforma. El Síndic no només
va admetre la queixa a tràmit
sinó que va resoldre favorable-
ment a favor de la televisió, i va
instar la Xarxa de Televisions Lo-
cals a admetre a Canal 21 Ebre.

Futur obert
Aquesta televisió local i comarcal
de les Terres de l’Ebre inicia una
nova etapa, pendent de tancar les
negociacions per concretar quins
continguts d’interès per als seus
espectadors podrà intercanviar
amb la Xarxa. A més, cal recordar
que una altra televisió del terri-
tori ja hi forma part.
En tot cas, Canal 21 Ebre mantin-
drà la seva aposta per una pro-
gramació variada i de qualitat,
feta des de i per al territori, on els
protagonistes siguin els seus
veïns, la gent de les Terres de l’E-
bre, la seva opinió, les seves pro-
blemàtiques i tot aquells temes
d’interès en el seu dia a dia. 

Redacció
TORTOSA

Canal 21 Ebre entra a la Xarxa
Després d’un llarg camí, inicia una nova etapa amb

l’aposta d’un periodisme de qualitat i proximitat
Des d’aquest mes de setembre la televisió local i

comarcal forma part de la plataforma multimèdia

Una imatge de Canal 21 Ebre. // ARXIU.

TECNOLOGIA

BQ presenta la nova gamma Aquaris U
per Jaume Querol

El fabricant espanyol de telefonia i electrònica BQ pre-
senta la seva nova gamma de telèfons intel·ligents Aquaris
U. Sota el lema “Per a tots, per a tot”, hi trobarem fins a 3
models diferents: l’Aquaris U Lite, l’Aquaris U i l’Aquaris
U Plus, cadascun amb diferents prestacions, però compar-
tint xassís i estètica, amb pantalla LCD d’alta definició de
5 polzades i cristall Dinorex d’alta resistència.

El model més bàsic, l’Aquaris U Lite, apareix com el més
ajustat de la família en prestacions. Així, integra un inte-
ressant processador Qualcomm Snapdragon 425 (Quad
Core), 2Gb de memòria RAM, 16Gb d’emmagatzematge,
bateria de 3080 mAh i càmera posterior de 8Mp amb fron-
tal de 5Mp. Tota aquesta configuració “bàsica” se situa en
un increïble preu de només 139’90€. Un cop més, el fabri-
cant demostra l’excel·lent tasca realitzada, aconseguint
una curada relació preu-qualitat-prestacions.

El mitjà de la sèrie es presenta sota el nom Aquaris U. Bà-
sicament és un aparell idèntic al seu germà petit “Lite”,
però veu millorada la seva càmera principal fins els 13Mp,

mantenint la resta de prestacions que ja hem mencionat
anteriorment. Pel que fa al seu preu, òbviament es veu
augmentat sensiblement fins els 169’90€. Per tant, els
amants de la fotografia podran gaudir d’un smartphone
a un preu també molt competitiu.

Finalment, trobem l’Aquaris U Plus com l’equip referent
de tota la gamma. Aquest terminal millora el processador
central amb un poderós Qualcomm Snapdragon 430
(Octa Core), una autèntica bèstia de 8 nuclis capaç de fer-
nos gaudir al màxim de qualsevol contingut multimèdia i
videojocs. Quant a memòria tindrem la possibilitat d’es-
collir entre 2 o 3Gb de RAM i 16 o 32Gb de disc, podent-
se ampliar fins a 256Gb mitjançant la unitat MicroSD.
Com a característica exclusiva, aquest model Plus incor-
pora un lector d’empremtes digital, que ens permetrà des-
bloquejar el telèfon de forma molt segura i precisa.
Finalment, una altra millora a ressaltar té a veure amb la
càmera principal, en aquest cas amb un sensor d’alta de-
finició de 16Mp, amb apertura f/2.0 i flash i possibilitat de
formats RAW i HDR. Tot aquest equipament estarà dis-

ponible al mercat per només 199’90€.

Amb aquesta nova línia de producte, BQ busca refermar-
se al nostre mercat com la 3a marca en unitats de venda.
Recordem que BQ dissenya els seus productes completa-
ment al nostre país, tot i que després fabrica a la Xina, com
la majoria de competidors. Ja per últim, els nous Aquaris
U estaran disponibles a partir d’aquest mes d’octubre.
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La sortida de l'iPhone 7 al mercat
pot superar, segons els experts in-
ternacionals, totes les expectatives
de venda que tenia Apple: els pro-
nòstics apunten a 100 milions d'u-
nitats a final d'any. Tot i aquestes
xifres, el sistema Android de Go-
ogle ara per ara continua domi-
nant el mercat d'usuaris amb una
tendència a l'alça. En el darrer tri-
mestre analitzat per Kantar
WorldPanel, de febrer a abril de
2016, la taxa de penetració en el
mercat global d'aquest sistema
operatiu entre els nous smartpho-
nes ja se situa en el 93,9%, molt pel
davant del 5,5% de l'iOS de l'i-
Phone.
Ara bé, pel que fa als ingressos
per descàrregues, el sistema ope-
ratiu d'Apple és capdavanter: iOS
ingressa un 75% més que An-
droid, segons el darrer informe
anual d'App Annie (2015). Quins
aspectes distingeixen ambdós sis-
temes operatius? Quin és el perfil
d'usuari d'Android i iOS? Els ex-
perts de la UOC, Robert Clarisó i

Carles Garrigues, fan aquesta
anàlisi en el marc del vuitè aniver-
sari del sistema de Google.
Des que Google va comprar el
2005 Android, aquest sistema
operatiu no ha deixat de créixer
en nombre d'usuaris. “Un dels as-
pectes principals que fan que An-
droid tingui un lideratge creixent
des de llavors és el preu”, apunta
Robert Clarisó, professor dels Es-
tudis d'Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació de la UOC. L'ex-
pert explica que aquest sistema
operatiu està instal·lat en una gran
diversitat de dispositius, amb
molta competència en cada seg-
ment, “i això fa que hagin de ser
molt competitius en els preus”.
Per la seva banda, Carles Garri-
gues, director del màster de Des-
envolupament d'aplicacions per a
dispositius mòbils de la UOC,
apunta que la possibilitat
d'instal·lar-lo als telèfons intel·li-
gents sense cap cost de llicència
també contribueix al seu èxit.
“Això ha permès als fabricants re-
duir molt els costos de fabricació
dels dispositius, i ha afavorit que
apareguin dispositius Android
amb una àmplia varietat de mar-

ques i en molts formats: econò-
mics, cars, grans, petits, etc.”,
afirma. A més, afegeix, facilita que
l'usuari pugui triar al seu gust les
prestacions del terminal (mida,
qualitat de la càmera, capacitat de
la memòria, etc.).

A l’Estat espanyol, Android
A l’Estat espanyol la taxa de pene-
tració d'Android, de les noves
vendes de març a maig d'en-
guany, segons Kantar, arriba al
92,8% respecte al 6,9% de l'iOS (el
sistema Windows gairebé no té
presència a l'Estat). Hi ha experts
internacionals que atribueixen
aquestes xifres a la presència de
marques locals potents, com BQ,
que estan ajudant Android a si-
tuar-se en aquesta posició. Cla-
risó, per la seva banda, remarca
que també pot ser per l'estratègia
de les operadores de telefonia a l'-
hora d'oferir terminals bonificats:
“És molt diferent el preu d'un te-
lèfon lliure del d'un de subvencio-
nat per les operadores”.

iOS, líder en ingressos
Tot i que la Google Play té el doble
de descàrregues que l'AppleStore

(més de 200 milions contra 100
milions, segons un informe anual
d'App Annie, 2015), els ingressos
generats per les apps d'iOS
superen en un 75% els d'Android.
“El motiu d'aquesta diferència és
potser pel fet que generalment els
usuaris iOS, molts d'ells usuaris
de l'iPhone -un telèfon de gama
alta- són menys reticents a pagar
per aplicacions”, apunta Garri-
gues. 

Avantatges i inconvenients
Clarisó i Garrigues destaquen els
principals punts que poden ser
forts o dèbils segons el tipus d'u-
suari. Android, a banda de dispo-
sar d'una gran diversitat de
dispositius i una oferta molt àm-
plia d'aplicacions, utilitza tecnolo-
gies estàndard pel que fa al
carregador i permet un major
control sobre el dispositiu. Per
contra, alguns terminals “antics”
d'Android no són compatibles
amb apps que s'han llençat pos-
teriorment. D'altra banda, alguns
usuaris, per temes de privacitat,
eviten utilitzar aquest sistema,
atès que Google recull dades per
mitjà dels seus serveis de cerca,

Google Maps, etc. per situar
anuncis de manera més afinada.
En el cas d'iOS, els seus punts
forts són la usabilitat de les apli-
cacions, una molt bona integració
amb l'ecosistema Apple (accés a
continguts iTunes, connexió a or-
dinadors Mac...), major nivell de
qualitat en les aplicacions i millor
seguretat (Apple controla tot el
hardware, software, firmware, etc.
del dispositiu). En canvi, poden
ser vistos com a punts febles el
menor control sobre el dispositiu,
la menor oferta d'aplicacions gra-
tuïtes en determinats sectors i l'e-
levat preu de cables i altres
dispositius per no utilitzar una
tecnologia estàndard».

Retenció d’usuaris
Els usuaris d'Android són més fi-
dels que els d'iOS. Segons una in-
vestigació d'Ericsson aquesta
lleialtat, però, es veu afectada en el
moment que es llença un nou
iPhone: Però, en definitiva, l'in-
forme revela que el sistema An-
droid és el millor a l'hora de
retenir els seus consumidors du-
rant més temps durant tot un any
(82% contra el 73%). 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

Android versus iOS, què és millor?
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Els ingressos generats per descàrregues d’aplicacions
per iOS superen en un 75% els d’Android

La taxa de penetració d’Android a l’Estat espanyol és
del 92’8% i els seus usuaris són més fidels que els d’iOS

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



Wifredo Miró no 
repetirà com a secretari
general de la UGT 

L’activitat de les 
oficines de turisme de
Tortosa puja un 20% 
durant l’últim any

Tortosa implanta dos
microbusos per fer les
rutes pels barris del
nucli antic

Rull denuncia la falta 
d’informació del 
Ministeri sobre la 
neteja de Flix

Joan Panisello exposa
els seus ‘Estels de Vida’
a Tortosa

Tibau presenta la
seua primera novel·la
publicada, ‘El nostre
pitjor enemic’

Els hospitals 
presenten mancances
per als cuidadors de
malalts crònics

La DO Terra Alta diu
que la qualitat del raïm
no es veurà afectada
per la pedregada
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