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P HORTA MILLORA EL NUCLI ANTIC

L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
(INCASÒL) ha iniciat les obres de la se-
gona fase de renovació dels carrers del
nucli antic d’Horta de Sant Joan. Les
obres preveuen un àmbit d'actuació de
més de 3.500 metres quadrats de su-
perfície als carrers de Moragreda,
Tomás Gil i Membrado, Doctor Messe-
guer del Perot, Santa Anna i Pintor Pi-

casso, i a la plaça de Sant Salvador i la
plaça de l'Església. L'espai urbà del
nucli antic d'Horta està catalogat com
a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Els treballs s'han adjudicat per un im-
port de 940.800 euros a l'empresa de
Gandesa Construcciones Jaén Vallés.
L'INCASÒL en finançarà el 26% i l'Ajun-
tament el 74% restant. C.B.PORTADA

Canvi de model econòmic
El COPATE invertirà més de 4 milions en un pla per

transformar el model econòmic de le Terres de l’Ebre
Assolir una administració més participativa o millorar

el sector aqüícola són algunes de les operacions previstes

Assolir una administració més
participativa, recuperar l’espai
del Balneari del Porcar de Tor-
tosa, accions per la millora del
sector aqüícola o la creació
d’una plataforma d’economia
circular al voltant del sector del
moble són algunes de les opera-
cions incloses al Projecte
d’Especialització Competitiva
Territorial Reserva de la Biosfera
(PECT). Es tracta d'un pla per
canviar el model econòmic del
territori. Aquest ha estat elabo-
rat pel Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’E-
bre (COPATE), junt amb la URV,
i recull un total de 12 operacions
a realitzar en tres anys per valor
de 4,1 milions d’euros, dels
quals un 50% opten a finançar-
se amb fons europeus FEDER. 
El vicepresident del COPATE i
responsable de l’Àrea Reserva
de la Biosfera, Alfons Montse-
rrat, va explicar que l’objectiu
era buscar un canvi de model
territorial en favor del coneixe-
ment i impulsar amb més rapi-
desa les actuacions ja previstes
per impulsar la Reserva de la
Biosfera.
En un primer bloc (E-Territori)
s'inclou una iniciativa per crear
una plataforma virtual, estendre
l'e-adminsitració, posar en
marxa un fòrum electrònic i un
anàlisi geoespacial de dades.
També es posarà en marxa un
Observatori per analitzar l'im-
puls real del PECT. En tercer lloc
el principal projecte d'aquest
eix, amb un pressupost de gai-
rebé 700.00 euros, és l'ús de la
realitat augmentada per la po-
sada en valor del patrimoni cul-
tual de Tortosa i la creació del
Passeig Virtual de les 3 Cultures.
En el segon bloc (Rural Smart
Energy) es proposa la creació
d'un Banc de Terres territorial

per mirar de frenar l'abandona-
ment dels camps i d'un Banc de
Serveis Agraris, una iniciativa
que vol transformar el movi-
ment cooperativista del territori.
Una segon iniciativa es basa en
els fitoderivats, una proposta
per posar en valor la massa fo-
restal i els recursos naturals del
territori. Per últim, hi ha un pro-
jecte d'especialització energè-
tica del territori que, aprofitant
un “canvi de paradigma global”,
vol apostar perquè les Terres de
l'Ebre siguin un punt d'assaig
cap a les xarxes locals i les ener-
gies sostenibles eficient i reno-
vables.
Dins de les operacions per en-
fortir els sectors econòmics
líder, el PECT inclou una pro-
posta per potenciar la Marca
Reserva de la Biosfera en la qual
ja s'han adherit 80 empreses i es
confia arribar al centenar abans
de final d'any. Es vol impulsar la
formació de les empreses, crear

“market place” i impulsar estra-
tègies per obrir nous mercats
per als productes ebrencs tenint
en compte les noves maneres de
consumir. Hi haurà una plata-
forma d'impuls del sistema
agroalimentari a partir dels va-
lors d'ecologia, salut i paisatge.
També s'inclouen dos projectes
impulsats pels mateixos sectors
aqüícola i del moble que in-
clouen al PECT dos iniciatives
com una plataforma econòmica
circular on oferir servei més
enllà de producte. Finalment, en

el sector de la innovació, es cre-
arà un FabLab, una fàbrica de
serveis a Amposta, i una plata-
forma d'innovació impulsada
per la URV que ajudi també a
l'atracció de talent a les Terres
de l'Ebre. 
El director tècnic del COPATE,
Josep Aragonès, va afirmar que
és un projecte sòlid mentre que
el director del Campus Terres de
l’Ebre de la URV, Azael Fabre-
gat, va defensar que amb aquest
projecte s’inicia un important
canvi de futur al territori que
serà essencial per als nous
temps que estan per venir.
El projecte està liderat pels qua-
tre consells comarcals -tot i que
el Baix Ebre farà de gestor-, els
principals ajuntaments, com
Tortosa i Amposta, i els centres
de recerca i d'innovació del te-
rritori.

Tortosa posa els fonaments
També Tortosa aposta pel tu-

risme. El regidor de l’àrea, Josep
Felip Monclús, ha defensat la
creació d’una estructura pròpia
de l’Ajuntament de Tortosa per
avançar en la promoció turística.
Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, Monclús va evitar parlar
d’un patronat municipal de tu-
risme i també d’un pla estratè-
gic, però va assenyalar que
aquesta estructura hauria de
tenir una línia d’acció que vagi
més enllà de l’actual mandat.
Segons el regidor, el govern de
Tortosa té clar els objectius, que
passen per diversificar i millorar
l’oferta turística, per contribuir a
la desestacionalització; crear ri-
quesa i ocupació estable; i im-
pulsar un programa de
rehabilitació del patrimoni cul-
tural. Monclús va remarcar que
aquests han de ser els “fona-
ments” del nou projecte turístic
de Tortosa, i que després es tira-
ran endavant accions concretes.
En aquest sentit, va detallar que

l’Ajuntament sol·licitarà un pla
de foment turístic a la Generali-
tat, així com un altre ajut dins del
Pla d’Especialització i Competi-
tivitat Territorial, vinculat als
projectes de la Reserva de la
Biosfera.
De fet, el regidor va concretar-
que projectes com el nou centre
d’interpretació del call de Remo-
lins està subjecte a l’arribada de
recursos per part de les adminis-
tracions superiors. Finalment,
Monclús va justificar la sortida
de Tortosa de la Red de Juderías,
i va concloure que l’Ajuntament
havia de fer una aposta per la
creació de la nova xarxa catalana
de ciutats amb barris jueus. 

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

t Un moment de la presentació del PECT al Consell Comarcal del Baix Ebre. / Foto: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Es tracta d’un pla
per canviar el
model econòmic
del territori en

favor del
coneixement
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PORTADA 
INFRAESTRUCTURES

t La barra del Trabucador en una imatge d’arxiu. // FOTO: M.V.

Llum verd a la base nàutica del Trabucador

La Direcció General de Tu-
risme ha atorgat una subven-
ció de 200.000 euros per
reordenar la Barra del Trabu-
cador i instal·lar-hi una base
nàutica. Durant una entrevista
a Canal 21 Ebre, l’alcalde la
Ràpita, Josep Caparrós,  va dir
que l’ajut permetrà finançar el
50% del projecte, que ara
també necessita que Costes
aprovi la concessió de l’espai
al municipi. Segons l’alcalde,
el projecte té l’objectiu de
dotar de serveis la Barra del
Trabucador, però també orde-

nar i regular l’accés a aquest
espai, que actualment registra
uns 360.000 visitants a l’any i
una afluència de més de 1.600
vehicles al dia. Caparrós va dir
que ja estan treballant en el
pla d’usos de la Barra del Tra-
bucador, perquè aquesta nova
ordenació siga una realitat per
a la temporada del 2018. Una
de les mesures de control que
s’està valorant, segons l’al-
calde, és la possibilitat de fer
pagar una taxa per accedir al
Trabucador. 
A banda, l’alcalde ha avalat l’a-
posta per l’arribada de me-
gaiots al port de la Ràpita, com
a complement del turisme de
petits creuers. Caparrós va

confirmar que l’Ajuntament i
Ports de la Generalitat treba-
llen en un nou conveni amb la
Cambra de Comerç de Tortosa
i el Patronat de Turisme de la
Diputació. Segons Caparrós,
aquest tipus d’accions serviran
per dinamitzar el port de la
Ràpita i també per potenciar el
sector de turisme a les Terres
de l’Ebre. En la mateixa línia,
Caparrós va celebrar la inver-
sió de més de 2,2 milions d’eu-
ros que està fent el Club
Nàutic per renovar les seues
instal·lacions. L’alcalde va re-
cordar l’aposta de la Ràpita per
potenciar el sector nàutic i po-
sicionar-se com a destí turístic
de primera línia. 

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA

La Fundació per a la Preserva-
ció del Patrimoni Ferroviari i
Industrial de Móra la Nova
acaba de commemorar els 125
de la línia de ferrocarril entre
Reus i Móra la Nova. Durant
la celebració es va fer la pre-
sentació pública del projecte
del tren turístic Lo Caspolino,
que ha d’unir la Costa Dau-
rada amb el Priorat, la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta, fins a la
població aragonesa de Casp.
El president de la fundació,
Jordi Sasplugas, va explicar
que el tren turístic necessita
la implicació de les adminis-
tracions per aconseguir finan-
çament. Segons Sasplugas,
fan falta la meitat dels 1,3 mi-
lions necessaris per posar en
funcionament la primera fase
del projecte. 
L’objectiu dels impulsors del
projecte és que el tren turístic
puga funcionar d’aquí a tres
anys. Al juliol, del govern ja
va anunciar que Ferrocarrils
de la Generalitat s’encarrega-
ria de la gestió de Lo Caspo-
lino. També es va produir una
primera reunió al Palau de la
Generalitat, entre represen-
tants dels governs català i ara-
gonès, amb tècnics i membres
de la Fundació per a la Preser-
vació Patrimoni Ferroviari In-

dustrial de Móra la Nova. Els
representants del govern d'A-
ragó van manifestar el seu in-
terès en aquest projecte, ja
que significa una nova forma
de desenvolupament turístic
de les comarques de la vall de
l'Ebre, i per això estan dispo-
sats a participar-hi econòmi-
camen. Com a primer objectiu
d'aquest diàleg entre Cata-
lunya i l’Aragó, es van marcar

la realització d'un conveni

marc, per poder arribar als
acords necessaris de partici-

pació econòmica i de gestió
futura del tren. En  tot cas,
Sasplugas confia en què els
fons del nou impost nuclear
puguin servir per finançar
aquest projecte de territori i
de país. Un fons que ha de
permetre recaptar uns 60 mi-
lions d’euros a partir de l’ 1
de gener, el que significaria
15 milions més respecte la
taxa anterior que va ser

Impost nuclear per al tren turístic 

G.M. / C.B.
MÓRA LA NOVA

Sasplugas confia en què els fons del nou impost nuclear
puguin servir per finançar el tren turístic Lo Caspolino

Aquest tren ha d’unir la Costa Daurda amb el Priorat,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta fins arribar a Casp 

anul·lada pel Tribunal Consti-
tucional. El nou gravamen
duplica fins al 20% del total
recaptat la dotació a les zones
d’influència de les centrals
nuclears. Un percentatge que
ha de revertir directament
per la dinamització i diversi-
ficació econòmica de les
zones de les centrals.
Sasplugas va assenyalar que
els trens turístics funcionen
amb èxit en altres llocs d’Eu-
ropa. Per exemple, al Regne
Unit mouen 17 milions de tu-
ristes a l’any, que són més
dels viatgers que utilitzen
l’AVE entre Barcelona i Ma-
drid. Per tant, va insistir que
més enllà de ser un projecte
per a nostàlgics del ferroca-
rril, el tren turístic pot supo-
sar un veritable motor
econòmic.
La Fundació per a la Preser-
vació del Patrimoni Ferroviari
i Industrial calcula que per-
què el tren turístic sigui sos-
tenible hauria de tenir uns
20.000 usuaris a l’any que són
100 dies de funcionament en
dotze mesos, concentrats en
la temporada estival. 

t Alguns dels cotxes que formaran el tren Lo Caspolino. // FOTO: FPPFI.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Fan falta la meitat
dels 1,3 milions
d’euros de la primera
fase del projecte
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MEDI AMBIENT

El Govern segueix estudiant les
alternatives per evitar futurs pro-
blemes amb les condicions de
vida dels bous salvatges de l'illa
dels Bous, però una de les pro-
postes que pren més força és
mantenir els animals en el seu
hàbitat a la vegada que es con-
trola la seua reproducció. Segons
el delegat del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès, es fa in-
viable traure els braus de l'illa
dels Bous sense que, en compli-
ment de la llei de traçabilitat, se'ls
hagués de sacrificar, opció que el
Govern descarta. 
A banda, Pallarès va fer una valo-
ració general molt positiva de la
temporada de festes amb bous a

l'Ebre. El delegat ha recordat que
la temporada va començar amb
“molta tensió” pels incidents amb
animalistes al Mas de Barberans
i Aldover, però va remarcar la
bona organització i actitud de les
penyes i comissions taurines, els
activistes animalistes, els Mossos
d'Esquadra i els ajuntaments per
evitar “disputes, picabaralles i
guerres que no portaven enlloc”.

Temptejos a Alfara de Carles
A banda, l’anul·lació de la prohi-
bició de corrides Catalunya per
part del Tribunal Constitucional
(TC) ha obert les portes a la recu-
peració dels temptejos a Alfara de
Carles. Arran d’una denuncia de
la plataforma Prou!, la justícia va
considerar que els temptejos in-
complien la normativa catalana
que prohibia espectacles amb

animals, i des d’aleshores no s’ha
pogut realitzar aquesta activitat.
L’alcalde d’Alfara de Carles,
Josep Mas, creu que la sentència
del TC els pot beneficiar. Ara bé,
Mas no ha amagat les dificultats
que tindran per reiniciar l’activi-
tat i recuperar el turisme perdut:
la ramaderia de Rogelio Martí va
haver de tancar i només queda
activa la ramaderia Mur. 
Mas va explicar que tant l’Ajun-
tament com la ramaderia consul-
taran amb els seus advocats el
camí a seguir. També va avançar
que demanarien una reunió amb
el delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Xavier Pallarès, per de-
manar-li que en cas que el govern
català faci una nova llei per regu-
lar les curses de toros es tingui en
compte l’especificitat dels temp-
tejos d’Alfara de Carles. 

Els bous es quedaran a l’illa

Cinta Bonet
TORTOSA

La Generalitat opta per mantenir els animals en el seu
hàbitat, tot i que planteja controlar-ne la reproducció

La temporada taurina acaba sense incidents i amb una
porta oberta a la recuperació dels temptejos a Alfara

PORTADA 

t Una imatge d’arxiu dels bous de l’illa de Vinallop. // FOTO: ACN.
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PORTADA 

t Un dels talls dels veïns a l’N-340. // FOTO: M. C.

El RACC aixeca la veu per l’N-340

El RACC va tornar a aixecar la
veu contra la situació de l'N-
340, que considera “inadmissi-
ble”, amb un anunci a pàgina
completa a la premsa. L'entitat
va recriminar al govern espan-
yol que, “després d'anys de de-
núncia” i mentre no es dóna
cap solució a “l'excessiva satu-
ració de la via”, des del mes de
setembre de 2015 a l'actualitat,
9 persones més han perdut la
vida en aquesta carretera a Ca-
talunya en 7 accidents mortals,
de les quals 8 a les comarques

del Camp de Tarragona i les Te-
rres de l'Ebre. Tenint en compte
que en 5 d'aquests 7 accidents
mortals de trànsit hi ha involu-
crat un camió, el RACC va tor-
nar a demanar que es desviï
“obligatòriament” els camions
de l'N-340 a l'AP-7, amb una
bonificació del 50% en el preu
del peatge. El RACC defensa
que això permetria reduir dràs-
ticament la mortalitat, una so-
lució que ja ha funcionat a la
N-II a Girona on la reducció
dels accidents mortals, assegu-
ren ,”ha estat un èxit”.  Però
tant el col·lectiu de transportis-
tes agrupats a la Federació Em-
presarial d’Auto-Transport com

el moviment veïnal per una
AP-7 gratuïta van deixar clar
que no estan d’acord amb la so-
lució que proposa el RACC per
l’N-340. Per la seva part, el go-
vern espanyol va lamentar que
se’ls acusi de “passivitat” des-
prés d’haver constatat que les
mesures aplicades, com la
doble línia continua o les ro-
tondes, han reduit la mortalitat
un 80% aquest 2016. Així les
coses, Foment, la Generalitat, i
els ajuntaments i consells co-
marcals del Camp i l’Ebre han
acordat reunir-se el proper 7 de
novembre a Barcelona per
avançar en la recerca d’una so-
lució per l’N-340. 

C.B.
AMPOSTA

La plataforma Trens Dignes Te-
rres de l'Ebre-Priorat ha iniciat
una recollida de signatures per
exigir a la Generalitat que, do-
nant compliment a una llei del
2003, creï l'Autoritat Territorial
de Mobilitat (ATM) de les Terres
de l'Ebre. La portaveu de la Pla-
taforma Trens Dignes, Montse
Castellà, va explicar que la cam-
panya s'adreçarà al Síndic de
Greuges, que obrirà una causa
específica sobre aquesta qües-
tió, a la qual també s'hi sumen
la plataforma “Per què no ens
fotin el tren” de les comarques
centrals i Trens Dignes de
Lleida. L'entitat ebrenca rebutja
així l'anunci del Govern de
crear una Taula de Mobilitat
com a substitut de l'ATM, i rei-
vindiquen aquest organisme
pel seu paper executiu i vincu-
lant. En aquest òrgan la Gene-
ralitat i els ajuntaments del
territori decidirien, entre altres,
la coordinació entre trens i au-
tobusos, freqüències i tarifes.
Castellà insisteix que només re-
clamen tenir els mateixos drets
que altres territoris com el
Camp de Tarragona, Girona o
una part de Lleida.

El Govern hi veu traves
El delegat del Govern a les Te-
rres de l'Ebre, Xavier Pallarès,

va apuntar que les traves jurídi-
ques i econòmiques que poden
suposar la creació de l'Autoritat
Territorial de Mobilitat a l'Ebre,
que reclama la Plataforma Trens
Dignes, fan que la Taula de Mo-
bilitat, que proposa el departa-
ment de Territori i
Sostenibilitat, sigui l'opció “més
ràpida i àgil” per a la gestió del
nou pla de mobilitat territorial.
Pallarès va assenyalar que, per
implantar l'ATM, caldria crear

un nou consorci, fet que impe-
deix la llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administra-
ció Local (ARSAL), i suposaria
costos extra per a la majoria
dels ajuntaments. El delegat va
apuntar, però, que es defensarà
allò que “es pacti i tingui
màxim consens”. 

Discrepàncies al Baix Ebre
També el Consell d’Alcaldes
del Baix Ebre va deixar sobre la

taula el pronunciament sobre la
creació de l’ATM. El president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, va reconèi-
xer que existeixen diverses opi-
nions al respecte i que el
consell d’alcaldes va acordar
reunir-se novament per discu-
tir la qüestió un cop tinguin
tota la informació al respecte.

Qüestió de voluntat política
La Plataforma Trens Dignes va

Trens Dignes vol una ATM 

Cinta Bonet
TORTOSA

MOBILITAT

La Plataforma ha iniciat una recollida de signatures per
exigir la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat 

Consideren que la seva creació és qüestió de voluntat
política i reclamen que s’escolti la gent de l’Ebre

respondre  al delegat del Go-
vern a les Terres de l’Ebre que
el que hi ha és una “manca de
voluntat política”  i es va pre-
guntar que si tan “fàcil i àgil”
és la Taula de Mobilitat per què
no s’ha plantejat fins ara i per
què altres territoris sí que
tenen Autoritats Territorials de
Mobilitat, els hi funcionen i
tenen una incidència positiva i
directa en la mobilitat dels
usuaris. En aquesta línia,
també recorden que les aporta-
cions econòmiques dels ajunta-
metns estarien per definir,
serien proporcionals al cens i
als serveis beneficiats i, en tot
cas, a les altres ATM suposa
només emtre un cinc i un nou
per cent del total de pressu-
post, el gruix del qual queda fi-
nançat per la Generalitat o
cobert amb la mateixa explota-
ció del servei, a través de la
venda de bitllets i abonaments.
La plataforma també ha valorat
que els delegats i directors te-
rritorials a l’Ebre “escolten més
al Govern que a la gent del te-
rritori”. A més, remarquen que
el consens que demana Palla-
rès per la creació de l’ATM ja
existeix, tal com asseguren es
va posar de manifest en la re-
cent concentració a l’estació de
Vila-Seca, i reclamen que no
s’esquivi més la seva creació, ni
s’obviï les veus institucionals i
socials del territori que la recla-
men.

Els portaveus de la Plataforma Trens Dignes en una roda de premsa. // FOTO: M.V.
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PORTADA 

El Parlament ha iniciat els trà-
mits perquè es declarin nuls i
sense cap efecte jurídic tots els
consells de guerra sumaríssims
del règim franquista, així com
les sentències que se'n van de-
rivar. Els grups de JxSí, CSQP i
la CUP han impulsat una pro-
posició de llei de reparació jurí-
dica per la "dignitat" de les
víctimes, que no va rebre cap es-
mena a la totalitat durant el
debat. En total, es volen anul·lar
20.000 judicis sumaríssims a Ca-
talunya, com el consell de gue-
rra al president Lluís Companys
o a quatre dels quals a alcaldes
republicans de les Terres de l'E-
bre. És el cas, per exemple, de
l'alcalde màrtir de Tortosa, Josep
Rodríguez, executat a Tarragona
el 8 d'agost de 1939. El seu nét,
Josep Rodríguez, va ser una de
les persones convidades al Par-
lament, al costat dels familiars
d'altres víctimes de la repressió
franquista. Els altres alcaldes
ebrencs afusellats per la dicta-
dura van ser Agustí Ventura; de
l'Aldea, Daniel Mayor, de Xerta;
i Vicent Soro, de Gandesa. 
"Catalunya ha fet justícia decla-
rant nuls els consells de guerra
sumaríssims, és un acte de de-
cència, dignitat, reparació i res-
titució de l’honorabilitat
d’aquells que van patir uns ju-
dicis sense cap garantia jurídica
i procedimental. Això repre-
senta la prevalença de la legiti-
mitat del Parlament sobre la
legalitat espanyola", va manifes-
tar Rodríguez, que és membre
de l'Associació de Víctimes de la
Repressió Franquista a Tarra-
gona i vocal de l’executiva local
d’ERC a Tortosa. “Aquesta és

una batalla que ERC ja va iniciar
el 2004 al Congrés dels Diputats,
i que mai va abandonar”, va re-
cordar Rodríguez, que també va
lamentar l’actitud manifestada
per tots els partits que han go-
vernat l’Estat espanyol des de la
recuperació de la democràcia.
"Els familiars de les víctimes del
franquisme, i partits com ERC,
hem hagut d’interposar davant
d'un jutjat penal de l’Argentina
una querella per delictes de ge-
nocidi i crims contra la humani-
tat comesos a Espanya, perquè
són crims de lesa humanitat i no
prescriuen”, va dir.

Un deute pendent
"Tenim un deute pendent amb
les persones van lluitar i amb les
víctimes de la dictadura", va as-
segurar Montserrat Palau, dipu-
tada de Junts pel Sí. "És hora

que per primera vegada a la his-
tòria d'Espanya es digui prou,
que aquells judicis van ser una
farsa", va valorar Joan Josep
Nuet, de CSQP. Des de la CUP,
Mireia Boya va desafiar la "poli-
titzada justícia" espanyola a fre-
nar els passos que faci a partir
d'ara al Parlament en aquest
sentit. "Corrin al Tribunal Cons-
titucional i a Europa, a dir que
no volen anul·lar les sentències
del feixisme", va dir. En canvi,
Ciutadans i PSC comparteixen
l'objectiu de la proposició, però
alerten de "dificultats tècni-
ques", mentre que el PP va de-
fensar "reforçar la condemna"
al franquisme i la reparació,
però va qüestionar "on és el
límit" d’aquest tipus d’accions.
Per la seua banda, familiars de
víctimes del franquisme van  ce-
lebrar emocionats que el Parla-

ment faci "justícia" anul·lant els
consells de guerra sumaríssims
de la dictadura. A més, van dir
que confien que el govern es-
panyol respecti aquesta decisió.
Els familiars, entorn a la Comis-
sió de la Dignitat de Catalunya,
es van reunir abans de l'inici del
ple a les portes del Parlament,
on més tard van entrar per se-
guir el debat. El portaveu de la
Comissió, Josep Cruanyes, va
assegurar que es tracta d'un
"dia històric", i va confirmar que
era un "goig" per a les víctimes,
i per al país, que el Parlament
faci aquest pas. Cruanyes va afe-
gir-hi que no es podria imaginar
que el govern espanyol es plan-
tegés recórrer aquesta decisió
de la cambra catalana, i va rei-
vindicar que el Parlament té les
competències per aprovar l’a-
nul·lació dels judicis. 

Cinta Bonet
TORTOSA

Josep Rodríguez i altres familiars de víctimes del franquisme van seguir el debat al Parlament.  // FOTO: ACN.

Cap a la reparació històrica
El Parlament inicia els tràmits per anul·lar

els judicis sumaríssims del franquisme
Hi ha el consell de guerra a Companys i 

a quatre alcaldes republicans de l’Ebre

MEMÒRIA

Bel: “Això del
Born no té res a
veure amb 
Tortosa”

La “caiguda” i posterior reti-
rada de l’estàtua del dictador
Francisco Franco que hi
havia exposada al Born Cen-
tre Cultural de Barcelona ha
reobert a les xarxes el debat
sobre el monument fran-
quista de la Batalla de l’Ebre
que hi ha a Tortosa. Per
exemple, el diputat de la
CUP per Tarragona, Sergi
Saladié, va afirmar la nit del
mateix 20 d’octubre que el
Franco decapitat ja estava
“contextualitzat", i va instar
l'Ajuntament de Barcelona a
"anar arreplegant la porque-
ria del terra" i portar el polè-
mic monument "cap a la
foneria". Tot seguit, va es-
criure un segon tuit, tot afir-
mant: "Ara a pel de Tortosa".
En aquest sentit, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va afir-
mar que el que ha passat a
Barcelona amb l’exposició
del Born no té “res a veure”
amb el monument de la ca-
pital del Baix Ebre. Així, Bel
va voler contraposar la deci-
sió del govern municipal de
Barcelona d’instal·lar, unila-
teralment, la polèmica expo-
sició al Born, amb la consulta
ciutadana que, en el cas de
Tortosa, van avalar 19 dels 21
regidors del consistori. “I l’-
únic que hem de fer, com a
bons demòcrates, és aplicar
el resultat de la consulta, que
per això la vam convocar”, va
assenyalar Bel a Canal 21.
En la consulta ciutadana ce-
lebrada el 28 de maig passat,
i que van pactar Convergèn-
cia, Esquerra, Movem i el
PSC, la majoria dels votants
van optar per conservar,
reinterpretar i contextualit-
zar el polèmic monument.
En concret, van donar suport
a aquesta opció el 68,36%
dels vots emesos. En aquesta
línia, l’alcalde va recordar
que el termini màxim per
decidir què es fa amb el mo-
nument franquista de Tor-
tosa és el final de l’actual
mandat. “Qualsevol cosa
que farem aixecarà molta ex-
pectativa, i a vegades molta
informació i molta desinfor-
mació; per tant, quan tin-
drem alguna cosa per
anunciar, ja ho farem”, va dir
Bel. De fet, l’alcalde va con-
firmar que aquesta és una
qüestió que porta personal-
ment, ja que considera que
és un tema important. Però
Bel va dir que encara és
“aviat” per parlar. G.M. 

MONUMENT
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Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El Departament de Salut posarà
en marxa el nou hospital Joan
XXIII de Tarragona l’any 2021,
amb una inversió prevista de 48
milions d’euros. A més, el go-
vern vol consolidar el nou hos-
pital Sant Joan de Reus, que fa
uns anys va costar 170 milions.
El conseller de Salut, Toni
Comín, va explicar el 13 d’octu-
bre que el nou edifici del Joan
XXIII s’ubicarà en uns terrenys
adjacents a l’hospital actual, i
que l’any que ve es farà el con-
curs d’idees per a l’adjudicació
del projecte, que està subjecte a
l’aprovació del pressupost de la
Generalitat per al 2017. 
En aquest sentit, l’exdiputada
socialista i alcaldessa d’Ullde-
cona, Núria Ventura, va ser la
primera veu del territori en re-
cordar que, mentrestant, el pro-
jecte del nou hospital de les
Terres de l’Ebre continua al ca-
laix del govern actual. Així, Ven-
tura ha acusat la Generalitat de
falta de planificació. De fet, va
admetre que potser l’hospital
Joan XXIII necessita una remo-
delació, però va advertir que el
Camp de Tarragona ja té un nou
hospital a Reus. Però va remar-
car que, al mateix temps, altres
territoris com Girona o les Terres
de l’Ebre necessiten la renovació
dels seus hospitals de referència.

Un projecte fallit
Només un cartell, envoltat de
males herbes i destrossat pel
vent, recorda avui el lloc, entre
Tortosa i Roquetes, en què havia
de construir-se el nou hospital
de les Terres de l’Ebre. És un
cartell amb els escuts de la Ge-
neralitat de Catalunya i de l’A-
juntament de Tortosa, al pla
parcial de la Farinera, que l’ex-
consellera de Salut i l’exalcalde
tortosí, Marina Geli i Joan Sa-
baté, van col·locar després que el
2006 van acordar el trasllat de
l’actual Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC). Ini-
cialment, el nou hospital havia
d’estar fet el 2010. Però va ser
just abans de les eleccions guan-
yades aquell any per CiU que
Salut encara escollia els arqui-
tectes guanyadors del projecte,
amb la previsió que el nou hos-
pital pogués entrar en funciona-

ment el passat 2015. Però les re-
tallades que els governs de CiU
van aplicar a la sanitat pública
van deixar al calaix de la Gene-
ralitat un projecte que necessi-
tava un pressupost de més de
133 milions d’euros. 
A canvi, en els darrers anys la
gran aposta del Departament de
Salut ha estat impulsar un pla de
mobilitat per millorar els acces-
sos i l’aparcament a l’hospital
Verge de la Cinta. El projecte
més ambiciós d’aquest pla és la
construcció d’un aparcament
elevat just darrera de l’antic ci-
nema Fèmina, que també per-
metria accedir a l’hospital amb
un ascensor. A més de reforçar
el talús del turó del Sitjar, el nou
aparcament també serviria per
guanyar superfície al voltant de
l’hospital, i emprendre les am-
pliacions que necessita el Verge
de la Cinta. La previsió del Go-
vern és que l’aparcament tindria
un cost que podria superar els 8
milions d’euro. Però, a banda, a
l’hospital de Tortosa hi ha pre-
vistes altres inversions que
sumen gairebé 40 milions d’eu-
ros, per ampliar els serveis i les

instal·lacions de l’actual Verge de
la Cinta. Es tracta d’obres tan es-
perades com la nova unitat de
semicrítics, l’ampliació de les ur-
gències, o la construcció d’un
nou hospital de dia. 

ICV vol el nou hospital
Per la seua banda, ICV-Entesa
per les Terres de l’Ebre recla-
marà al govern català la cons-
trucció del nou hospital de les
Terres de l’Ebre. El coordinador
dels ecosocialistes al territori,
Jordi Jordan, ha assegurat que és
“inversemblant” que es cons-
trueixi abans un hospital a Tarra-
gona que el de l’Ebre, i ha tornat
a demanar una “discriminació
positiva” cap al territori. 
Jordan ha avançat que ICV-En-
tesa per les Terres de l’Ebre pre-
sentarà una pregunta formal a la
conselleria de Salut, perquè ex-
pliqui quin és el Pla Estratègic
de Sanitat al territori per als pro-
pers anys, i si es preveu la cons-
trucció d’un nou hospital a
Tortosa. Jordan ha insistit que
l’actual HTVC és deficitari i que
la construcció d’un nou equipa-
ment hauria de ser una prioritat.

També ha recordat que el nou
hospital de les Terres de l’Ebre ja
tenia projecte arquitectònic, i
que la previsió era que les obres
acabessin el 2015. 

Nou hospital... a Tarragona 

Gustau Moreno
TORTOSA

ANUNCI DEL CONSELLER DE SALUT

La construcció del nou Joan XXIII per al 2021, amb una
inversió de 48 milions, genera enrenou polític a l’Ebre

L’alcaldessa d’Ulldecona i ICV recorden que a Tortosa
havia de fer-se un nou hospital abans del 2015

El cartell que informa de la construcció del nou hospital de Tortosa, als terrenys del pla parcial de la Farinera. // FOTO: G.M.

Bel vol parlar amb Comín
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va explicar que encara no
ha pogut parlar amb el conse-
ller de Salut, Toni Comín,
sobre l’anunci del nou hospi-
tal que ha de construir-se a Ta-
rragona. Però Bel va recordar
que les directrius del govern
anterior i de l’actual eren que
calia centrar-se en la millora
de les actuals infraestructures
hospitalàries, “més enllà de
grans inversions que ara el
país no pot assolir”. “Ens hem
de centrar en inversions que
siguen factibles i que milloren
el dia a dia”, va reiterar, abans
de recordar que hi ha moltes
qüestions pendents, en el cas
de l’hospital Verge de la Cinta,
“abans d’emprendre un hospi-
tal nou”.  

De fet, quant al nou hospital
de les Terres de l’Ebre, Bel
va recordar a ICV que va go-
vernar tant a Tortosa com a
Catalunya, i que no hi havia
“ni projecte, ni terrenys ni
pressupost” per construir el
nou centre hospitalari, però
en canvi sí que es va cons-
truir un macrohospital a
Reus.  En aquest sentit, Bel
va denunciar la “hipocresia
política” d’ICV, que ara ha
reclamat la construcció del
nou hospital.  “Jo, avui, en el
que centro la meua reivindi-
cació  i la meua negociació
amb el Govern, en l’àmbit
hospitalari, és en què és mi-
llore l’accessibilitat del
Verge de la Cinta i algun
dels equipaments”, va dir. 
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Una de les plantacions de Rasquera. // FOTO: MOSSOS D’ESQUADRA.

Pellissa, investigat per marihuana a Rasquera

L’exalcalde de Rasquera, Ber-
nat Pellisa, és un dels sis in-
vestigats en l’operació dels
Mossos d’Esquadra que a fi-
nals de setembre va permetre
intervenir més de 200 plantes
de marihuana en aquesta po-
blació de la Ribera d’Ebre.
Fonts properes a la investiga-
ció van confirmar que Pellisa
és una de les sis persones in-
vestigades per la policia, en
una operació que va començar
quan l’helicòpter dels Mossos
va detectar des de l’aire la
presència de plantacions de

marihuana en diverses fin-
ques de la població.  El mateix
dia, els investigadors van in-
tervenir una cinquantena de
plantes de marihuana. Per
aquests fets, els agents van in-
vestigar sis homes, responsa-
bles de les plantacions, per un
delicte contra la salut pública.
I va ser quatre dies després
quan es va desmantellar una
altra plantació de marihuana
que es trobava amagada en un
camp d'oliveres. En aquesta
finca es van localitzar 150
plantes i es va detenir el seu
propietari, de 33 anys. En
total, es van intervenir més de
200 plantes. D'aquestes, 150 es
trobaven en la mateixa finca

agrícola de Rasquera i tenien
un pes de 140 quilos. El 2014,
els Mossos ja van detenir dos
homes més per tenir una gran
plantació de marihuana a Ras-
quera, amb prop de 600 plan-
tes. En aquest sentit, cal
recordar que l'any 2012 l'A-
juntament de Rasquera va
promoure una plantació de
marihuana en el marc d'un
pla anticrisi, amb el suport
d'una associació cannàbica de
Barcelona. L'equip de govern
de Bernat Pellisa fins i tot va
organitzar una consulta ciuta-
dana per avalar el pla anticrisi
i la plantació de marihuana,
però el projecte va quedar
aturat als jutjats.

G.M. / C.B.
RASQUERA

Els Mossos d'Esquadra donen
per desmantellada l'organitza-
ció criminal de tràfic interna-
cional d'haixix que van
sorprendre, la matinada de di-
lluns 3 d’octubre a Deltebre,
mentre feien un desembarca-
ment de droga a les platges de
la bassa de l'Arena de la urba-
nització de Riumar. Aixecat el
secret de sumari sobre l'ope-
ratiu, es va confirmar la deten-
ció de 20 persones i la
intervenció de 2,6 tones d'hai-
xix. Els arrestat van passar a
disposició del jutjat número 4
de Tortosa, dos dies després, i
13 van ingressar a presó. La
resta va quedar en llibertat
amb càrrecs. Es tracta de per-
sones de diverses nacionali-
tats. Hi ha marroquins,
italians, romanesos, polone-
sos, albanesos, colombians i
espanyols, dels quals 6 són re-
sidents a Deltebre. Aquesta
organització criminal havia
estat investigada fa anys però
la policia ha tornat a actuar
davant les evidències que ha-
vien reprès les seves opera-
cions al delta de l'Ebre.
Portaven haixix en vaixell des
del Marroc, el guardaven en
magatzems de la zona de Del-
tebre i després el distribuïen,
bàsicament, a França i Itàlia. 

La investigació es va posar en
marxa al mes de desembre
instruïda pel Jutjat número 4
de Tortosa. Els Mossos d'Es-
quadra van esperar a peu de
platja poder enganxar in fra-
ganti els presumptes trafi-
cants. Prop de la mitjanit van
controlar l'arribada d'un iot
amb bandera americana, de
16,5 metres d'eslora, a la costa
del delta de l'Ebre. Tres em-
barcacions neumàtiques van

sortir de la platja de la bassa
de l'Arena i van portar la
droga fins a la sorra. Allí es va
carregar en una furgoneta,
moment en el qual van inter-
venir ràpidament els agents
dels Mossos d'Esquadra i van
poder fer la majoria de les de-
tencions. Dos dels tres ocu-
pants del iot van fugir amb
l'embarcació però gràcies a la
col·laboració de la Guàrdia
Civil, i perjudicats per una

avaria del vaixell, van ser de-
tinguts prop de Torredembarra
més tard. Com va explicar
l'inspector Ramon Grassa, sots
cap de la Divisió d'Investiga-
ció Criminal del cos, l’organit-
zació funcionava com “una
empresa” i es dividia en tres
grups importants de treball.
Un primer grup el formaven
“importadors i comercials”
dedicats a la gestió de la com-
pra de la droga, el transport i

2.600 quilos d’haixix a Deltebre

Cinta Bonet
DELTEBRE

Intervenen dues tones d’haixix al delta de l’Ebre en un
vaixell procedent del Marroc i detenen 20 persones

Els Mossos d’Esquadra van sorprendre l’organització
criminal de matinada mentre desembarcaven la droga

la distribució. Un segon grup
s'encarregava de la logística
vigilant les barques, submi-
nistrant benzina i emmagatze-
mant i vigilant l'haixix. Per
últim, el grup comptava amb
“bracers o farcellers”, mà d'o-
bra que es dedicava a traslla-
dar amb rapidesa la droga des
de la platja fins als magatzems
de guarderia. 
Els detinguts s'enfronten a
delictes per tràfic d'estupe-
faents i delictes de pertinença
a organització criminal.
Grassa va explicar que no es
descarten més detencions. En
l'operació hi van participar
una cinquantena d'agents. Es
van fer 11 entrades i registres
en diferents domicilis i habi-
tatges - 9 a Deltebre, 1 a Mont-
roig del Camp i 1 a Pratdip.
S'han decomissats 10 vehicles,
1 vaixell de 14 metres eslora i
tres barques pneumàtiques
Zodíac. També es van interve-
nir els 85 fardells d'haixix amb
un pes total de 2,6 tones. La
droga tindria un valor de 4 mi-
lions d'euros en el primer
graó de la cadena de distribu-
ció i de 16 milions d'euros si
hagués arribat al consumidor
final. 

Paquets d’haixix interceptats a Deltebre. // FOTO: ACN.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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AQUEST passat dimecres 26
d’octubre, al Palau de la Gene-
ralitat, el President Carles Puig-
demont va presidir un gran acte
de País per denunciar les greus
deficiències en les infraestruc-
tures ferroviàries i per reclamar
al Govern de l’Estat el traspàs
total i immediat de la xarxa de
Rodalies. Aquest era un acte
que promovien el Govern i les
entitats municipalistes,  l’Asso-
ciació Catalana de Municipis
(ACM) i la Federació de Muni-
cipis de Catalunya (FMC). La
gravetat de la situació que
estem vivint a Catalunya en la
xarxa de Rodalies explica la ne-
cessitat d’un acte institucional
com aquest i il·lustra perfecta-
ment l’estat d’abandonament
premeditat a què sotmet el Go-
vern de l’Estat espanyol a les in-
fraestructures que hi ha a
Catalunya i que són de la seva
competència. 

PERÒ, com hem arribat fins
aquí? Com pot ser possible que
una de les economies més avan-
çades d’Europa hagi de recórrer
a la mobilització institucional i
ciutadana per denunciar públi-
cament els reiterats incompli-
ments d’un Govern de l’Estat
que ha perdut completament
els papers? En tenim un bon
exemple la setmana passada,
quan un senador del Partit Po-
pular afirmava, en seu parla-
mentària, que no pot ser que
Catalunya tingui tants robatoris
de catenària i insinuava la pos-
sibilitat de sabotatges destinats
a crear la imatge que l’Estat
desatén els dèficits en infraes-
tructures a Catalunya. Lamen-
table.

LES DADES, per fortuna, posen
cadascú al seu lloc. Al Camp de
Tarragona, per exemple, els úl-
tims anys s’han perdut 350.000
passatgers de tren de rodalies,
que han acabat optant per al-
tres modalitats de transport,
degut als problemes de mal ser-
vei, retards, problemes a la
xarxa i envelliment de trens. Les
línies R15 i R16, que creuen el
Camp i les Terres de l’Ebre,

s’han acabat convertint en si-
gles molt habituals a la premsa
i a les xarxes, i sempre com a ti-
tulars de males notícies. Per no
parlar del lamentable  retard en
les obres  del corredor del Me-
diterrani. Encara ara no sabem
quan acabaran les obres del
tram Vandellòs-Tarragona.

LA SITUACIÓ actual és fruit
d’una desatenció crònica dels
diferents governs de l’Estat vers
els compromisos amb les in-
fraestructures ferroviàries de
Catalunya, que s’ha vist incre-
mentada de manera exponen-
cial en el moment que el nostre
País ha pres la determinació de
decidir el seu futur lliurement.
Arribats en aquest punt, el Go-
vern de la Generalitat ha actuat
amb un doble objectiu, d’una
banda denunciant públicament
el maltractament inversor que
estem patint, al temps que es
demana el traspàs complet de
la xarxa de Rodalies, i de l’altra,
i mentre això no arriba, contra-
restant aquests dèficits amb el
reforç i millora de la gestió i in-
versió en infraestructures ferro-
viàries.  No podem acceptar per
més temps els  percentatges
d’impuntualitat que arrosse-
guen contínuament les línies de
Rodalies, especialment agreujat
a la R15 i R16. I el Govern de la
Generalitat ha demostrat que
quan gestiona directament la

xarxa compleix amb els horaris
amb percentatges que superen
el 90% en puntualitat, cas dels
Ferrocarrils de la Generalitat o
de la línia de la Pobla. 

I DINTRE de les seves limitades
possibilitats el Govern de la Ge-
neralitat ha actuat , reduint ta-
rifes,  substituint els antics trens
de la sèrie 470 de les línies R15 i
R16 per trens de la sèrie 447
amb l’interior remodelat, s’han
coordinat els serveis de trans-
port en bus i els regionals de
l’R16 i, a partir d’aquest mes de
novembre, aquest Govern ha fet
possible una vella reivindicació
que cap altre Govern va poder
fer realitat: la parada del tren
Euromed a l’estació de l’Aldea-
Amposta-Tortosa, amb quatre
combois d’anada i quatre de
tornada, que permetran reduir
el temps del trajecte entre 40 i
60 minuts, deixant-lo en 1h 40
minuts, i al mateix preu d’un re-
gional. Davant la manca d’ac-
tuació de l’Estat, del Govern del
PP però també dels Governs del
PSOE, el  cost d’aquesta inicia-
tiva l’assumeix íntegrament la
Generalitat perquè, tal i com va
dir el conseller Rull, no ens
podem permetre tornar a veure
imatges de passatgers a peu per
sobre de les vies. 

EN DEFINITIVA, Catalunya re-
clama el traspàs de les vies, dels

trens i de les estacions, perquè
volem donar un bon servei a les
catalanes i als catalans. Hem es-
gotat totes les vies possibles de
negociació amb l’Estat. Ara ja
només ens queda la mobilitza-
ció, com la cimera de dimecres
passat, i també la judicial, amb
el contenciós que el conseller
de Territori va anunciar que es
presenta contra Adif pels in-
compliments reiterats dels seus
compromisos.

APOSTEM per un  transport
públic i de qualitat,  i volem re-
soldre el problema de les roda-
lies, perquè aquest és avui un
problema greu per a  la gent del
nostre País i per això amb tota la
fermesa  exigim la  gestió de
Rodalies en la seva totalitat. 

O
OPINIÓ

HI HAURÀ EUROMED L’1 DE NOVEMBRE?
LA PLATAFORMA Trens Dignes va
alertar a finals d’octubre que l’Euro-
med podria no aturar-se a l’estació de
l’Aldea a partir de l’1 de novembre, tal
i com va anunciar la conselleria de Te-
rritori i Sostenibilitat el passat mes de
juliol. Des de Trens Dignes assenyalen
que fa setmanes que mantenen con-
verses públiques i privades amb repre-
sentants polítics del Govern a l’Ebre i

amb el mateix Departament, per obte-
nir informació al respecte i que fins al
moment no han rebut cap resposta en
clar. L’alerta va arribar quan un usuari
els va comunicar que va realitzar una
consulta oficial per rebre informació
sobre els horaris i la compra dels bit-
llets per a l’Euromed, i que en la seua
resposta Renfe li va comunicar que
desconeixien quan es posarien a la

venta els bitllets. Davant d’aquesta in-
formació, Trens Dignes va advertir que
això seria una “falta de respecte abso-
luta” de Territori i Renfe cap als ciuta-
dans de les Terres de l’Ebre. Dies
després, el conseller Josep Rull va ad-
metre en declaracions a la Cadena SER
que tampoc no tenia gens clar que els
trens Euromed s’aturin a l’estació de
l’Aldea a partir de l’1 de novembre. 

MERITXELL ROIGÉ
DIPUTADA AL 
PARLAMENT DE 
CATALUNYA,
PRESIDENTA DE
LA COMISSIÓ
DE TERRITORI
I TINENT D’ALCALDE
DE TORTOSA

Diem prou a l’Estat, reclamem 
la gestió integral de les rodalies 

Hem esgotat totes
les vies possibles
de negociació amb
l’Estat. Ara ja
només queda la
mobilització i
també la via 
judicial” 

“
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Nou hospital a Tarragona
i l’Ebre, en llista d’espera

Un PECT per canviar
el model econòmic

El tren turístic, un projecte
de territori indiscutible

EDITORIALS

l conseller de Salut,
Toni Comín, va visitar
Tarragona i va anun-

ciar la construcció d’un nou
hospital Joan XXIII per a l’any
2021, amb una inversió pre-
vista de 48 milions d’euros. Va
ser només uns mesos després
que l’alcalde de Tarra-
gona, el socialista Josep
Fèlix Ballesteros, adver-
tís Salut que no accep-
taria una reforma del
Joan XXIII, i que no
volia que els ciutadans
s’haguessin de despla-
çar 90 o 180 quilòmetres
per sotmetre’s a una in-
tervenció quirúrgica.
Per tant, Ballesteros re-
clamava un nou hospital, des-
prés que en els darrers anys
s’haguessin destinat uns 20
milions d’euros en reformes.
Finalment, Comín va explicar
que el nou Joan XXIII es cons-
truirà en uns terrenys adja-
cents a l’hospital actual, i que
durant el 2017 es farà el con-
curs d’idees per a l’adjudica-
ció del projecte.

L’ANUNCI del nou hospital
de Tarragona ha provocat ja
les primeres reaccions a les
Terres de l’Ebre. També a les
comarques de Girona, on fa

els mateixos anys que esperen
un nou hospital per substituir
l’actual hospital Trueta. De fet,
en el cas de Girona ja han
aconseguit que Salut i l’Ajun-
tament de la ciutat se citin per
d’aquí a un mes, per tractar la
ubicació del nou hospital. En

el cas de Girona, la principal
queixa és que el nou hospital
continua sense data, però com
a mínim tothom coincideix
que cal començar a posar fil a
l’agulla, tot començant per
disposar dels nous terrenys.

A L’EBRE, gairebé tothom
sembla resignat a seguir en la
llista d’espera del Departa-
ment de Salut. L’alcaldessa
d’Ulldecona, exdiputada del
PSC, va ser la primera en re-
cordar que el projecte del nou
hospital continua al calaix de
la Generalitat. De fet, va ad-

metre que potser l’hospital
Joan XXIII necessita una am-
pliació, però va advertir que el
Camp de Tarragona ja té un
nou hospital a Reus, que fa
uns anys va costar 170 milions
d’euros. També ha posat el crit
al cel ICV-Entesa per les Te-

rres de l’Ebre, que ha
anunciat que recla-
marà al govern català
la construcció del
nou hospital de Tor-
tosa. Segons Jordi
Jordan, és “inversem-
blant” que es cons-
trueixi abans un
hospital a Tarragona
que el de l’Ebre. Des
d’ICV recorden que

l’actual Verge de la Cinta és un
hospital amb moltes deficièn-
cies, i que la construcció del
nou equipament sanitari hau-
ria de ser una prioritat per a
Salut. 

EN REALITAT, el nou hospi-
tal de Tortosa havia d’estar en-
llestit el 2015. Però les darreres
notícies només parlen d’un
pla de mobilitat amb un apar-
cament elevat i d’inversions
per 40 milions, per reformar
l’actual Verge de la Cinta. Una
planificació que la Generalitat
encara ha de concretar.

LA FUNDACIÓ per a la
Preservació del Patrimoni
Ferroviari i Industrial de
Móra la Nova impulsa des
de fa uns anys la posada en
funcionament d’un tren tu-
rístic entre la Costa Daurada
i la població aragonesa de
Casp, passant pel Baix
Camp, el Priorat, la Ribera

d’Ebre i la Terra Alta. El pro-
jecte és d’abast territorial i
pot suposar un veritable
motor econòmic per a la
zona. Però encara necessita
la meitat dels 1,3 milions
d’euros de la primera fase.
Els diners del nou impost
nuclear podrien solucionar
la falta de finançament.

Manolo
Tomàs
PORTAVEU 

DE LA PDE

EL MUR

El projecte del nou 
hospital de Tortosa 
continua oblidat al 

calaix de la Generalitat

SERÀ NOTÍCIA

E

Òmnium Cultural de
les Terres de l’Ebre ha
decidit atorgar el premi

Grifonet 2016 al portaveu de la
Plataforma en Defensa de l’E-
bre. El jurat ha destacat el com-
promís cívic de Manolo Tomàs
amb el territori ebrenc.

Xavier 
Rodríguez
PORTAVEU DE LA

CUP-AE TORTOSA

El regidor de la CUP
s’ha reincorporat a l’ac-
tivitat municipal el pas-

sat 24 d’octubre, després de set
mesos de baixa per malaltia. En
tornar a la primera línia de l’A-
juntament, ha tancat amb el go-
vern un acord pel nou ROM.

Julio Gómez-
Pomar
SECRETARI D’ESTAT

D’INFRAESTRUCTURES

Gómez-Pomar ha assegu-
rat que Foment té gairebé
tancat un acord amb Aber-

tis per desviar els camions de l’N-
340 cap a l’autopista. Veïns, alcaldes
del territori  i transportistes, en
canvi, reclamen l’aixecament total
de barreres.

Ferran
Bel
ALCALDE DE

TORTOSA

L’alcalde de Tortosa ha
estat contundent dei-
xant les coses clares a les

empreses adjudicatàries de la re-
forma del pont de l’Estat. Amb
les obres aturades, Bel es va mos-
trar ferm en no acceptar les pres-
sions de les empreses.

Núria 
Ventura
ALCALDESSA

D’ULLDECONA

L’Ajuntament d’Ull-
decona ha declarat to-
lerància zero contra

l’incivisme i el vandalisme. Ven-
tura ha iniciat una campanya per
acabar amb els actes vandàlics i
l’incivisme que pateixen alguns
punts de la població.

EL COPATE, el Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre, té previst
invertir més de quatre mi-
lions d’euros en un pla que
ha de servir per transformar
el model econòmic del terri-
tori. Serà a través del Pro-
jecte d’Especialització
Competitiva Territorial Re-
serva de la Biosfera (PECT),
un pla que amb un nom tan
complicat no busca una altra
cosa més que posar en valor
els punts fots de les Terres
de l’Ebre. De fet, es tracta
d’una opció força intel·li-
gent, ja que el PECT també
busca impulsar amb una
major rapidesa les actua-

cions previstes en el pro-
grama de la Reserva de la
Biosfera. 

ASSOLIR una administra-
ció més participativa o mi-
llorar el sector aqüícola i
l’agroalimentari són només
algunes de les actuacions
previstes. A banda, un dels
projectes més destacats serà
l’ús de la realitat augmen-
tada aplicada al turisme, per
posar en valor el patrimoni
cultural de Tortosa. També és
interessant el FabLab que
s’implantarà a Amposta,
així com la plataforma eco-
nòmica circular per poten-
ciar el sector del moble.

EL 7 DE NOVEMBRE el
Ministeri de Foment i la Ge-
neralitat celebraran una
reunió conjunta amb els
ajuntaments i els consells
comarcals del Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’E-
bre. L’objectiu no és altra

que analitzar la problemà-
tica de la carretera N-340, i
trobar una solució a l’alta si-
nistralitat  i a l’elevat volum
de trànsit que absorbeix
aquesta carretera des de les
Cases d’Alcanar fins a tocar
de Vilafranca del Penedès.
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OPINIÓ

EN L’ARTICLE del mes passat
em referia al fet que va tenir
lloc al mes de juliol i que, sense
dubte, és l’episodi més greu
que ha viscut l’Ajuntament en
els anys de la Democràcia,
quan la Guàrdia Civil va escor-
collar i buscar documentació
relacionada amb el cas
Tèrmyca per suposats delictes
contra l’administració pública
relacionats amb l’activitat de la
consultoria Efial. De moment
no se’n sap res més d’aquests
fets, però caldrà esperar a
veure com acaba tot plegat. 

PER A MI, aquest fet és la gota
que fa vessar el got. El que ha
passat és molt greu i més quan
estem davant de l’Ajuntament
més obscur, antidemocràtic i
populista dels darrers temps i
que, a més, és escorcollat. 

OBSCUR perquè, tot i que
aquest govern contínuament
presumeix de transparència,
hem hagut de denunciar molts
vegades les continuades man-
cances i retards quan es de-
mana informació des de
l’oposició, incomplint els ter-
minis que marca la llei i facili-
tant dades incompletes, tema
que hem posat en coneixement
del Síndic de Greuges, que els
ha demanat informació al res-
pecte i a qui tampoc no han
donat resposta encara, tot evi-
denciant, una vegada més, la
seva manca d’aquesta transpa-
rència de la que en fan ban-
dera. 

ANTIDEMOCRÀTIC perquè
tot ho passen pel rodet de la
seva majoria gràcies als seus
socis, els Republicans de Tor-
tosa. El cas més clar ho tenim
en l’aprovació del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajunta-
ment, fet a la seva mida i sense
el consens de l’oposició, incom-
plint els acords de ple; o l’apro-
vació de les ordenances fiscals,
sense tenir en compte les pro-
postes fetes pel nostre grup
municipal.

I POPULISTA perquè, a pesar
de no haver fet res, venen les
seves minses accions com si
haguessin tret a Tortosa d’un
malson, quan en realitat el que
han fet ha estat aprofitar-se de
les bases i la planificació que va
deixar el govern socialista i
aplicar-ho a la seva manera,
desdibuixant la ciutat i tapant
les seves contínues errades
amb projectes semi-faraònics
com les piscines o la reforma
del pont de l’Estat.

I LLUNY de reconèixer les
seves errades, el govern es va-

nagloria d’haver endreçat la
ciutat, de generar oportunitats
i llocs de treball i d’impulsar el
comerç i el turisme. Res més
lluny de la realitat. Només cal
sortir a passejar per Tortosa per
veure una ciutat bruta, fosca,
solitària, on cada dia hi ha més
comerços tancats, on no hi ha
gent pels carrers, on no dóna
ganes de viure. En definitiva,
una ciutat on no hi ha oportu-
nitats i de la que els nostres
joves han de marxar.

UNA CIUTAT que, amb la
mala imatge que ha donat sor-
tir als mitjans de comunicació
pels lamentables fets de l’es-
corcoll en relació amb el cas

Tèrmyca, ha quedat marcada
per sempre. No és gens agrada-
ble veure el nostre Ajuntament
com objecte i centre de totes les
mirades i custodiat per agents
de la Guàrdia Civil, i això és el
que ens deixa el govern de Bel,
una pèssima imatge de la ciutat
i en especial del seu Ajunta-
ment. Lamentablement, situa-
cions com aquesta preocupen
els ciutadans i ciutadanes i els
fa desconfiar en la política i els
seus governants.

RECORDEM que la documen-
tació intervinguda en aquesta
operació correspon al departa-
ment d’Urbanisme pel funest i
fallit projecte de les piscines; a
la societat de gestió urbanística
Gumtsa, de la que s’investiga la
relació contractual de l’activitat
d’aquesta amb l’empresa Efial
en quant a consultoria, asses-
soria i contractes d’obra, i
també a l’empresa municipal
Tortosa Esport, creada pel go-
vern de CiU per dur a terme el
projecte de les piscines i recu-
perar l’IVA de la seva construc-
ció, i que compta amb informes
desfavorables de l’interventor,
demanant la seva dissolució,
per no tenir sentit la seva exis-
tència al no haver dut a terme

el projecte. Així mateix, la
Guàrdia Civil es va endur do-
cumentació corresponent als
expedients del 2015 i 2016
sobre el nou projecte de les pis-
cines municipals, i també sobre
els contractes de l'arquitecte a
qui s'ha encarregat l'avantpro-
jecte. Què hi ha darrere d’a-
quests expedients? Un altre
capítol en la llarga i negra his-
tòria de la construcció de les
piscines?

DES DEL PSC sempre hem
volgut donar un vot de con-
fiança a la justícia per esclarir
aquesta situació i hem mani-
festat que confiem que no s’ha
produït cap irregularitat i de-

manàvem la màxima transpa-
rència en aquest cas.
Transparència que s’ha posat
en entredit els darrers dies
quan he demanat documenta-
ció i informació en relació a la
licitació de la construcció i el
projecte les piscines, en concret
pel que fa a les empreses cons-
tructores que s’ha presentat i
als equips d’arquitectes amb
qui ho fan, i m’estic trobant
amb molts problemes i entre-
bancs a l’hora d’obtenir
aquesta informació, precisa-
ment amb un tema que, do-
nada la situació, hauria d’estar
envoltat de la màxima claredat,
transparència i netedat.

I EL PITJOR de tot és, nova-
ment, l’actitud de l’equip de
govern que no ha dit res més
respecte dels escorcolls i que la
mateixa regidora d’Urbanisme
qualifica de maniobra amb
clara intencionalitat política de
desgast cap a ells, carregada de
component mediàtic, en una
clara mostra més del l’obscu-
rantisme i el populisme que els
caracteritza.

SEMPRE he defensat que el
més important a l’hora de
plantejar-se governar una ciu-

tat és tenir clar quina és la ciu-
tat que volem, que defensem i
per la que lluitarem. Els i les
socialistes ho hem fet en el pas-
sat i ho tenim clar per al pre-
sent i futur i, per això, creiem
que cal redibuixar una ciutat
que vetlli i es preocupi pels i
dels seus habitants, especial-
ment en els aspectes de creixe-
ment econòmic: millorant les
infraestructures per a la com-
petitivitat econòmica; moder-
nitzant i optimitzant la seva
oferta i el seu potencial patri-
monial i turístic; afavorint la
competitivitat dels recursos
humans; impulsant i millorant
el teixit empresarial; optimit-
zant els suports a l’emprenedo-

ria; millorant la capacitat per
atraure empreses i reforçant la
nostra capitalitat.  

ESCORCOLLS no, gràcies!
Aquesta no és la ciutat que no-
saltres volem, no és la que el
PSC vol. En els temps actuals,
més que mai, només redibui-
xant així la ciutat podrem recu-
perar la il·lusió i les ganes de
viure-hi. Redibuixem entre tots
Tortosa, la ciutat de les oportu-
nitats! 

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
A L’AJUNTAMENT
DE TORTOSA

Escorcolls no, gràcies. Redibuixem Tortosa

He demanat 
documentació i 
informació sobre a
la licitació de la
construcció de les
piscines, sobre les
empreses que
s’han presentat i
els equips 
d’arquitectes amb
qui ho fan, i 
m’estic trobant
amb problemes”

“
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EL COMITÈ FEDERAL del PSOE
va decidir per 139 vots a favor i 96 en
contra facilitar la investidura de
Rajoy. Comandats per la federació
andalusa s'imposa la postura de la
gestora de regalar sense condicions
la investidura als populars, es des-
carta la possibilitat d'una abstenció
parcial i s'aprofundeix en la ferida
oberta amb la dimissió de Sánchez.
Les intencions de “cosir” i de “con-
ciliar” el PSOE són actualment una
quimera amb el canvi de rumb his-
tòric ja que el que està succeint re-
alment és que s’està estripant el
partit per l'enfrontament amb el
PSC, amb la resta de diputats dís-
cols i amb una majoria de la mili-
tància. El PSC va ratificar en el seu
consell nacional el No a Rajoy argu-
mentant que “cal assegurar la utili-
tat del PSC com a instrument polític
per als ciutadans que se senten pro-
gressistes i catalanistes". Una deci-
sió que s'emmarca dins del context
català i que és una posició per a la
supervivència d'un PSC que es pot
veure fagocitat a curt termini per En
Comú Podem. Aquesta decisió és

considerada per la gestora del
PSOE com una ruptura unilateral
de la lleial unitat d'acció i apel·la a
la sensatesa dels i les diputades en
votar a la investidura. 

CALDRÀ VEURE com evoluciona
la relació del PSC amb el PSOE que
es podria fins i tot trencar; situació
que acabaria d'enfonsar els socia-
listes. A banda, hi havia també més
diputats díscols que han trencat la
disciplina de partit votant No a la
investidura del candidat popular i
altres que estaven indecisos. Veu-
rem en aquest cas quina és la reac-
ció de l'actual cúpula del partit i si
se'ls expulsa; posició que partiria
formalment el partit en dos. Final-
ment milers de militants socialistes
s'han mobilitzat a través de les
agrupacions locals aprovant resolu-
cions defensant el No a Rajoy. Cal
advertir també que més de 90.000
firmes recollides favorables al No
constaten que les bases socialistes
no oblidaran fàcilment que es tom-
bés al primer secretari general ele-
git en primàries i tampoc que

s'entregui el govern als populars. 

LA SITUACIÓconfirma la crisi his-
tòrica en que es troba un dels pun-
tals del règim del 78 que amb la
cessió del govern al PP ha optat per
la continuïtat de les polítiques eco-
nòmiques i socials austericides, per
la corrupció i per la manca de diàleg
per resoldre la relació entre Cata-
lunya i Espanya. Una crisi que no
afecta només al PSOE sinó al sis-
tema de partits espanyol i que su-
posa la fi del “turnisme” entre els
partits d’un bipartidisme que s'en-
fonsa. Una crisi de la socialdemo-
cràcia espanyola reconvertida en
social-liberalisme que ja no repre-
senta els interessos de les classes
populars i treballadores sinó els de
les grans corporacions econòmi-
ques, financeres i mediàtiques. Un
PSOE  que està cavant la  seva prò-
pia tomba i que tard o d'hora serà
reemplaçat per altres forces políti-
ques que sí representen aquests in-
teressos socials. 

L’ESMENA a la totalitat del règim

del 78 en general i del bipartidisme
en particular que va suposar el 15M
i el posterior sorgiment de Pode-
mos, de les confluències i dels ajun-
taments del canvi com Barcelona,
Madrid o Cadis, constaten l'allun-
yament d'una majoria social res-
pecte a les elits polítiques, en aquest
cas, socialistes que des de fa tres dè-
cades abracen el neoliberalisme
com a rumb en les seves polítiques
públiques i que tenen el seu punt
culminant en la capitulació davant
dels populars en una immolació
per intentar salvar un règim i un
partit que fan aigües.          

LA INVESTIDURA de Rajoy és el
preludi d'uns nous pressupostos
que ja han d'incorporar retallades
per 10.000 milions d’euros, segons
la UE, en un pla d'ajust fins a 2017 i
en els quals el PSOE, -o el que
quedi del partit-, es veurà obligat a
recolzar per “responsabilitat” d'Es-
tat sent partícip, una vegada més, de
les polítiques austericides i neolibe-
rals que tant sofriment causen a la
majoria de la població.  

La infàmia de la cúpula del PSOE

OPINIÓ 

HEM ARRIBAT on alguns havíem
somniat. El camí no ha estat fàcil;
ens l’han facilitat des del moment
que el TC a instàncies del PP va de-
rogar l’Estatut aprovat pel poble ca-
talà i amb el suport majoritari de
“Las Cortes”. Fins aquell moment
els sentiments de llibertat nacional
existien malgrat no ser majoritaris.
Aquest fou el punt d’inflexió i pros-
seguit per les reiterades negacions
quan Rajoy va guanyar per majoria
absoluta les eleccions estatals. No
voler soltar gens la corda i al con-
trari, tibar-la més i, fins i tot, preten-
dre rebaixar algunes consecucions
amb l’Estatut de la transició, ha estat
el remat final. No voler reconèixer
les diferències entre Catalunya i la
resta d’Espanya han aixecat una
gran part del poble i hem arribat on
ara som. El TC, seguint les ordres
rebudes del govern, a cadascuna de
les revocacions jurídiques, enlloc de
desitjar solucionar les diferències,
dialogant i cercant ponts, i no xafar-
los, el govern ha preferit usar els
instruments judicials pel sobre dels
polítics i de la voluntat de l’enteni-
ment. Som on som principalment
pels motius exposats. Els senti-
ments amagats i gens exterioritzats
per milions de catalans han ressus-
citat, arribant al camí on ara ens tro-
bem. 

CAL ESCLARIR que el camí que
hem de prosseguir fins aconseguir
la República i la independència no
serà gens fàcil. Espanya ens ho po-
sarà tot el més complicat possible;
disposen de la hisenda i del seu re-

partiment territorial, de l’organitza-
ció judicial i policial, de les ambai-
xades, de la majoria dels espanyols
que s’hi oposen, a més del poder
polític. Però el full de ruta, si no es
produeix una equivocació per part
del govern català, està traçat i els es-
quemes establerts i, per tant, asso-
lible. El mateix Margallo, Ministre
d’Exteriors, segons les seves decla-
racions, ho dóna per fet, malgrat
pronosticar les majors calamitats. 

PER EVITAR mals majors, seria
desitjable un acord amb el govern
espanyol, celebrar un referèndum i
acceptar els resultats democràtics
del mateix, tant pels unionistes com
pels independentistes. En el seu
moment i encara avui són el 80%
que demanen aquest referèndum,
també rebutjat per Espanya, que
ens atorga la negació adduint la
seva voluntat de “iguales” i conse-
qüentment no admet la seva cele-
bració. Això portaria a que els
trencaments provoquessin els mí-
nims danys per ambdues parts i els
repartiments d’actius i passius fos-
sin consensuats, en cas de guanyar
la separació. 

I PER QUÈ tot això? A Espanya hi
ha una gran majoria que no entén
l’afany dels catalans. I a Catalunya
hi ha una bona part que tampoc.
Però Catalunya, ho vulguin o no
molts espanyols, és una Nació
mil·lenària tan antiga com ho pot
ser Castella. Disposa d’una llengua
pròpia, amb una idiosincràsia dife-
renciada, té una manera de ser, d’o-

brar, de treballar diferent. Els cata-
lans des d’aquell nefast Decret de
Nova Planta, on Catalunya perdia
les llibertats nacionals i era absor-
bida pel regne de Castella, sempre
ha desitjat recuperar la llibertat de
poder fer servir la seva llengua, la
seva cultura i aplicar les lleis ema-
nades del seu poble. És quelcom
que els catalans porten dins seu des
de sempre. 

ESPANYA i Catalunya podrien
viure juntes si aquest fet s’hagués
entès. Però les diferències existents
ja van quedar materialitzades quan
va existir la unió de reis, amb el ca-
sament d’Isabel i Ferran. Malgrat
provenir de la Casa dels Tràstamara
el rei de la Corona d’Aragó, la men-
talitat d’un i altre, eren ben dife-
rents. A Castella el rei era qui
manava i tots havien d’obeir les
seves ordres; “el rey es ley”, deien.
A Aragó, integrada per un confede-
ració d’Estats independents que ca-
dascú d’ells disposava del seu
parlament propi i que el rei convo-
cava de tard en tard al parlament
comú de tots tres, eren els parla-
mentaris qui li atorgaven els drets,
legislaven les lleis i aprovaven els
pressupostos. Eren dos conceptes
totalment diferents, i contradictoris,
que demostraven la manera de ser
i d’obrar a un reialme i un altre. Vet
aquí que aquell concepte inicial
mai va ser entès per Castella. I
queda manifest, encara avui. 

HAURÀ d’haver un referèndum,
donada la situació actual. Haurà de

ser consensuat entre les parts. Si
aquest mecanisme no funciona – i
previsiblement no funcionarà- exis-
tirà un estat de xoc que gens afavo-
riran els interessos d’Espanya
davant el món, com tampoc els de
Catalunya. Sortir al carrer milers i
milers de catalans –uns parlant en
català i altres en castellà- exhibint
senyeres i pacíficament demanant
llibertat i Estat propi, hauria de fer
reflexionar aquells que no han vol-
gut dialogar i imposar els seus cri-
teris per la majoria absoluta que
disposaven. 

EL PRESIDENTPuigdemont ja ha
manifestat davant la premsa es-
trangera que a més convocarà
eleccions constituents pel més de
juliol del 2018. El full de ruta està
traçat. Dificultats en tindrem
aquells que hauríem volgut un Es-
tatut millorat i després de tantes
negatives i tants menyspreus ens
han abocat “al tot o res”. Ho
sabem; però el camí està traçat i re-
sulta molt difícil marxar enrere. Els
tribunals, els jutges i els magistrats
no ho són tot. La voluntat del poble
està per sobre les lleis que algunes
són justes o injustes malgrat apli-
car-les els togats. Eren justes les
lleis aplicades segons la legislació
del general Franco? Eren lleis però
eren injustes; ara tenim tots l’opor-
tunitat de rectificar i millorar. Bus-
car solucions dialogant mai és
dolent. El perniciós és no voler par-
lar i desitjar imposar la voluntat
d’un per sobre la dels altres, mal-
grat lleis que li donen forma. 

ANTON MONNER
HISTORIADOR

La independència, per què?

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG
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Les obres de reforma integral del
pont de l’Estat de Tortosa es van
aturar el passat 21 d’octubre per
pressionar l’Ajuntament. Així ho
va confirmar l’alcalde, Ferran Bel,
durant una entrevista a Canal 21
Ebre. Segons Bel, amb aquesta
mesura les empreses constructo-
res volen traure un “rendiment
superior” al pressupost acordat
en l’adjudicació de les obres, que
van començar l’estiu passat. L’al-
calde va remarcar que l’Ajunta-
ment de Tortosa no acceptarà
aquest tipus de pràctiques per
part de les empreses. De fet, Bel
no va parlar directament de xan-
tatge per part de les constructo-
res, però els va advertir que
aquestes pràctiques a Tortosa
“estan desterrades”.  En aquesta
línia, l’alcalde va detallar que en
el primer modificat de l’obra les
empreses volien cobrar un 60%
més del que s’havia establert en
l’adjudicació.
A l’abril d’enguany, l’Ajuntament
va adjudicar les obres de reforma
del pont de l’Estat a la unió tem-
poral d’empreses formada per
Bardera Obras Civiles y Maríti-

mas SL i Acciona Infraestructures
SA. El pressupost d’adjudicació
va ser de poc més d’un milió
d’euros, i el termini d’execució
dels treballs era de 10 mesos. Tot i
que va admetre que acceptaran
els sobrecostos que estiguen dins
del marge legal, que és del 10%,
Bel va advertir les empreses que
si no es compleix amb l'acord
d'adjudicació, es resoldrà el con-
tracte i es tornarà a licitar l'obra.

Preocupació entre els veïns
Des de Movem Tortosa es va exi-
gir ràpidament màxima transpa-
rència” al govern municipal i va
registrar una instància a l'Ajunta-
ment amb una bateria de pregun-
tes per conèixer els detalls sobre
les discrepàncies tècniques amb
l'empresa constructora. Des de la
CUP es va afirmar que no cal
cedir al “xantatge” de les empre-
ses, però es va qüestionar que

l’Ajuntament acceptés una oferta
tan rebaixada per fer la reforma
del pont de l’Estat.  El president
de la Federació d’Associacions de
Veïns de Tortosa, Josep Baubí,
confia que la situació es resolgui
el més aviat possible però exigeix
que l’empresa posi més mitjans
tècnics i humans per accelerar les
obres i complir amb el calendari
inicial. També va demanar res-
ponsabilitats al consistori.  

T
TORTOSA

[ ] El pont de l’Estat amb les obres aturades. // FOTO: G.M.

G.M. / C.B.
TORTOSA

ELS JOVES, AL CARRILET
L’AJUNTAMENT de Tortosa està aca-
bant d'enllestir els treballs per convertir
l'antiga estació del Carrilet en el nou
Espai Jove de la ciutat. El nou equipa-
ment centralitzarà els serveis que es
presten als joves al municipi, esdevenint
una oficina de serveis i de dinamització
juvenil alhora. La regidora de Joventut,
Cristina Girón, va explicar que aquest

vol ser un espai de trobada a Tortosa per
a aquest col·lectiu, amb l'objectiu de fo-
mentar la creació i l’autogestió, la pro-
moció de projectes i atendre les seves
necessitats. L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va afirmar que l’edifici és molt
adient per a l’ús com a Espai Jove i va re-
butjar l’existència de cap polèmica per
destinar-lo per a la gent gran. C.B.

Aturen les obres del pont 
Les obres del pont de l’Estat es van aturar a

finals d’octubre per pressionar l’Ajuntament
Amb aquesta mesura les constructores

volen traure un “rendiment superior”

MOBILITAT

Es valorarà si
cal emprendre
la zona lúdica
del pont roig

ECONOMIA

El regidor de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de
Tortosa, Emili Lehmann, va
explicar que l’Ajuntament de
Tortosa està enllestint els trà-
mits per facilitar la implanta-
ció d’una zona d’oci nocturn
a l’edifici de l’antic Centre
d’Atenció Turística, al sector
dels Portals. De la mateixa
manera, el regidor de Promo-
ció Econòmica va afirmar que
la zona d’oci a l’antic pont del
tren continua sent una aposta
del govern municipal. La pro-
posta de Convergència, feta
per les municipals del 2011,
consistia en instal·lar una es-
tructura aprofitant la meitat
de les pilastres que no s’utilit-
zen, per ubicar-hi locals d’oci.
Lehmann va avançar que el
pont roig torna a ser propietat
de l’Ajuntament, després de
les obres que va fer-hi el Mi-
nisteri de Medi Ambient. El
cinquè tinent d’alcalde va
afegir que ara es valorarà si el
projecte continua sent factible
i necessari per a Tortosa, per
tirar-lo endavant.  
D’altra banda, el regidor de
Promoció Econòmica va deta-
llar que Tortosa té censats una
vintena de locals buits al cen-
tre i al nucli històric de la ciu-
tat, amb garanties de poder
ser ocupats de forma ràpida
per algun tipus de comerç,
amb una inversió i adequació
mínima. Segons Lehmann,
per acabar de recuperar el
nucli històric, fan falta comer-
ços de petit format dedicats a
l’atenció personal, com ara
d’artesania i de moda. En
aquessa línia, Lehmann va
destacar que alguns locals
que fa poc han tancat a l’eix
format per la plaça Pont de
Pedra, carrer de la Rosa i
plaça de la Cinta tornaran a
obrir en breu, amb altres ne-
gocis. Segons el regidor, en
aquesta zona hi ha una certa
rotació, però cal seguir apos-
tant per eixos com els carrers
Ciutat i Montcada. G.M.
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TORTOSA 

El pressupost de l’Ajuntament
de Tortosa per al 2017 inclourà
una “partida pilot” de 150.000
euros per iniciar un procés de
pressupostos participatius. Així
ho va avançar l’11 d’octubre el
regidor d’Hisenda, el republicà
Marià Martínez, durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre. En
aquest sentit, la previsió del go-
vern de Convergència i Esque-
rra és poder aprovar el nou
pressupost cap al 16 de novem-

bre, amb una partida amb què
els veïns i veïnes de Tortosa po-
dran decidir quines actuacions
volen prioritzar. El regidor va
anunciar que la gent rebrà una
carta en què se’ls convidarà a
fer les seues propostes. Des-
prés, una comissió tècnica les
valorarà, es farà una tria, i final-
ment la ciutadania podrà votar
les millors actuacions. 
En la mateixa línia, va dir que
confia que en propers exercicis
es puga incrementar la partida
de 150.000 euros. A banda, el re-
gidor d'Hisenda va afirmar que
el pressupost del 2017 pujarà

aproximadament un 5% en re-
lació als exercicis anteriors, a
causa de l’inici de les obres de
la nova piscina. En canvi, va
apuntar que en el pressupost
del 2017 no es preveurà encara
cap partida per reinterpretar el
monument de la Batalla de l’E-
bre. Tampoc per a les obres de
la nova plaça de la Catedral, a
causa del retard en el projecte
per l’aparició de les restes ar-
queològiques. Finalment, Mar-
tínez va detallar que Tortosa
deu uns 33 milions d’euros, i
que espera tancar el 2017 amb
un deute de 30 milions.El regidor Marià Martínez, a Canal 21 Ebre. // FOTO: ARXIU.

Tortosa destinarà 150.000 euros a fer 
el seu primer pressupost participatiu

HISENDA

Gustau Moreno
TORTOSA

L’equip de govern municipal
de CiU i ERC a Tortosa ha
acordat estimar les al·lega-
cions que presentarà la CUP
al Reglament Orgànic Muni-
cipal (ROM), després d’un
procés de negociació. El por-
taveu de la CUP a Tortosa, Xa-
vier Rodríguez, va voler deixar
clar que no és el ROM que ha-
gués volgut la CUP, però va
remarcar que ara és “millor”
que el que volia aprovar el go-
vern de Ferran Bel.  Després
de l’acord amb la CUP, les mo-
cions consensuades per dos
terços dels regidors del ple
tindran via lliure per entrar a
l’ordre del dia. A banda, el
nou ROM permetrà que els
grups puguin presentar dos

mocions per cada ple, i que les
entitats puguin sol·licitar una
comissió informativa. Mentre,
Movem Tortosa i el PSC conti-
nuen demanant diàleg per
arribar a un consens amb el
ROM.  Però l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, considera
“cínic” que ambdues forma-
cions demanin diàleg, quan
en tres mesos no han presen-
tat cap proposta al govern
municipal. Bel va recordar
que al mes de juliol ja va ac-
ceptar deixar damunt de la
taula la modificació del ROM
fins al setembre, i assegura
que l’oposició “encara no ha
fet els deures”. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

La CUP aconsegueix
millorar el ROM

Movem i el PSC van protestar al ple. // FOTO: MOVEM TORTOSA.

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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100 accions a
realitzar fins a
finals del proper
gener

L’equip de govern de Delte-
bre ha establert les 100 actua-
cions que s’han de realitzar
fins a finals del mes de gener
per tal, d’entre d’altres, ade-
quar la imatge del municipi i
assentar les bases estratègi-
ques del futur Deltebre. En
aquest sentit, entre les accions
previstes destaquen l’asfaltat
i millora de carrers, la repara-
ció de senyals i enllumenat,
neteja de desaigües o adequa-
ció de camins rurals. També
s’aposta per  l’impuls al man-

teniment d’equipaments mu-
nicipals i instal·lacions
esportives, així com l’acaba-
ment de les obres de l’escola
de música i la biblioteca mu-
nicipal, i l’inici de les obres de
la nova seu de serveis socials
amb la finalitat de millorar el
servei a la ciutadania. L’al-
calde, Lluís Soler, va manifes-
tar que des del govern
treballen amb l’objectiu de
complir amb els compromi-
sos electorals assumits sabent
que tenen “molta feina per
endavant i tenint en compte
les característiques i mancan-
ces de Deltebre”.  C.B.

B
BAIX EBRE

BENIFALLET JA TÉ DEPURADORA
L’AGÈNCIA Catalana de l’Aigua
(ACA) ha posat en marxa recentment la
depuradora de Benifallet, que gestiona
el Consell Comarcal del Baix Ebre. La
planta, que ha suposat una inversió de
708.000 euros, té una capacitat de 285
m3/dia, equivalent a una població de
1.615 habitants. L’alcaldessa de Benifa-
llet, Mercè Pedret, va destacar que a més
de tractar les aigües residuals generades

al municipi, la seva posada en servei
contribuirà a la millora mediambiental
del riu Ebre. Actualment, tenen depu-
rada Tortosa-Roquetes, Deltebre, l’Am-
polla, l’Aldea, l’Ametlla de Mar, el
Perelló, Camarles i Marina Sant Jordi. El
president del Consell del Baix Ebre, Dani
Andreu, va dir que l’objectiu és que tots
els pobles de la comarca disposin d’una
depuradora el més aviat possible. C.B.

Deltebre no podrà iniciar els
treballs de redacció del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM). El ple ordinari
d’octubre a l’Ajuntament va
aprovar aquest punt amb els
vots a favor de CDC, CE-Socia-
listes i les CUP, però no va pros-
perar l’aprovació del programa
de participació ciutadana que
hi va lligat a causa de l’absten-
ció de CE-Socialistes i el vot en
contra de les CUP. A més, els
grups d’ERC i PP no van ser
presents al plenari adduint mo-
tius personals. La portaveu de
les CUP, Dayana Santiago, va
explicar que votava en contra
de la proposta perquè conside-
ren necessari realitzar un pro-
cés de participació ciutadana
per tal que els veïns expliquin
com ha de ser el posterior pro-
cés de participació ciutadana
lligat a la confecció del POUM.
Per la seva banda, CE-Socialis-
tes va preferir no realitzar cap
comentari al respecte del punt
i es va abstenir. L’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, va lamen-
tar que “l’oposició paralitzi un
projecte tant rellevant per al
municipi i hagin estat incapa-

ços de presentar propostes al-
ternatives en el cas de Compro-
mís d’Esquerres o propostes
pràctiques i reals en el cas de
les CUP”. El govern de CiU va
donar 10 dies més als diferents
grups de l’oposició per tal que
presentin les seves propostes
per millorar aquest procés de
participació ciutadana.
Entre d’altres el procés de par-
ticipació ciutadana del govern

de Deltebre plantejava la crea-
ció d’una plana web amb en-
questes o la realització de
reunions sectorials i tallers d’i-
dees. Soler va manifestar que
les actuals normes urbanísti-
ques, vigents des de l’any 1995,
no donen resposta a les proble-
màtiques de la ciutadania i que
és necessari iniciar els treballs
de redacció del POUM amb la
màxima transparència i partici-

pació possible. Segons els plan-
tejaments del govern munici-
pal, la direcció general de
Territori i Sostenibilitat seria
qui duria a terme la coordina-
ció i la redacció del POUM de
manera que la despesa de l’A-
juntament serà la mínima pos-
sible per evitar, va dir Soler, “el
cost desorbitat de l’últim
POUM deixat sense efecte de
governs passats”. 

El POUM de Deltebre haurà d’esperar
URBANISME

El govern de CiU vol redactar el nou pla a partir d’un
procés de participació ciutadana i les opinions dels veïns

Cinta Bonet
DELTEBRE

El ple de Deltebre on es va debatre iniciar els tràmits per la redacció del nou POUM. // FOTO: AJ. DELTEBRE.

S’inclouen accions
de millora de
carrers i camins

També les obres de
l’escola de música i la
biblioteca municipal

El rebuig de l’oposició retardarà l’inici de la redacció
del nou planejament urbanístic del municipi
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Els principals grups de l’oposició
d’Amposta rebutgen el procés
d’externalització de la nova resi-
dència per a la gent gran. De fet,
la regidora no adscrita Rosa Per-
tegaz ha anat més enllà i ha de-
fensat que l’Ajuntament hauria
de convocar una consulta ciuta-
dana sobre el tema. Pertegaz ha
rebutjat el procés d’externalitza-
ció que impulsa el govern d’Es-
querra d’Amposta, i ha deixat
clar que Demòcrates aposta per
una gestió pública de la residèn-
cia. La regidora ha remarcat que
caldria consultar la ciutadania
abans de privatitzar la residència,
un projecte en què el govern an-
terior, de CiU, va invertir 12 mi-
lions d’euros. 
Al març d’enguany, l’alcalde
Adam Tomàs va descartar una
consulta, tot argumentant que el
tema està molt polititzat. En
aquest context, Pertegaz també
ha afirmat que l’assemblea local
de Demòcrates vol veure les em-
preses que es presenten al con-
curs, per acabar de concretar el

seu rebuig a l’operació. En tot cas,
la regidora ha assenyalat que de-
dicaran tots els esforços a evitar
la privatització de la residència.
Segons ha assegurat Pertegaz, la
ciutadania d’Amposta no voldria
privatitzar un projecte tan impor-
tant per al municipi. 

A
AMPOSTA

A L’INVENTARI DEL PATRIMONI FESTIU
LA DIRECCIÓ General de Cultura Po-
pular, Associacionisme i Acció Cultural del
Departament de Cultura ha comunicat a
l'Ajuntament d'Amposta la inclusió de la
Festa del Mercat a la Plaça dins l'Inventari
del Patrimoni Festiu de Catalunya. Aquest
és el primer pas perquè de Cultura catalo-
gui aquesta festa de recreació històrica
dins el Patrimoni Festiu de Catalunya. De
fet, des de la mateixa direcció general han

dit que “properament” procediran a la
fase de catalogació i, posteriorment, efec-
tuaran la valoració del possible reconei-
xement especial a través de les categories
previstes. L'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, s'ha mostrat molt satisfet, tot afir-
mant: "És un primer pas per fer créixer en-
cara més aquesta festa de recreació
històrica i convertir-la en un pol d'atracció
de visitants d'arreu del país".  G.M.

L’oposició d’Amposta qüestiona
l’externalització de la residència
La regidora no adscrita Rosa Pertegaz insta el govern

d’Esquerra d’Amposta a convocar una consulta pel tema
Convergència i PSC també rebutgen la privatització de

l’equipament, en què el consistori va invertir 12 milions

Per CDC, la 
residència és
“un regal”

G.M.
AMPOSTA

Isabel Ferré va assegurar
que Convergència d’Am-
posta seguirà lluitant per
evitar la privatització de la
gestió de la nova residència.
El govern d’Esquerra d’Am-
posta tenia previst obrir la
residència durant l’octubre,
però paral·lelament prepara
un concurs públic per exter-
nalitzar la gestió de l’equi-
pament, que el govern
anterior de Manel Ferré va
inaugurar abans de les elec-
cions municipals. La porta-
veu convergent va assegurar
que externalitzar la residèn-
cia serà “regalar diners a
una empresa privada”, i va
evitar pronunciar-se sobre
les raons que té el govern
d’Adam Tomàs per fer-ho.
De fet, la regidora va criticar
que, al mateix temps, el go-
vern d’Esquerra d’Amposta
incrementa la partida de
festes perquè sobrepassa el
pressupost previst. Ferré ha
rebutjat la despesa excessiva
per la Festa del Mercat a la
Plaça i per la festa major,
amb un sobrecost de 60.000
euros, mentre el govern d’A-
dam Tomàs no vol assumir el
dèficit de 100.000 euros de la
residència. 

POLÍTICA

Gustau Moreno
AMPOSTA

El PSC vol places públiques

El socialista Francesc Miró
també ha manifestat la seua
preocupació per la “privatit-
zació” de la nova residència.
Segons Miró, la gent sense
recursos no podrà accedir a
una plaça, i l’Ajuntament
només serà el titular de l’edi-
fici. “Si una empresa privada

es queda la residència, s’om-
plirà amb gent amb recur-
sos”, ha dit. Per tant, Miró ha
afirmat que l’alcalde d’Am-
posta, el republicà Adam
Tomàs, hauria de pressionar
més la Generalitat, per acon-
seguir més places públiques
per a la nova residència. 

Una imatge de la nova residència per a la gent gran d’Amposta. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.
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AMPOSTA 
HISENDA

Amposta gravarà més els pisos buits

El govern d’Esquerra Amposta
ha aprovat aquest 28 d’octubre
les ordenances fiscals per al
2017, amb noves rebaixes d’im-
postos i taxes. Quant a l’IBI, es
manté la rebaixa del 10% de l’IBI
rústic i d’un 4,5% de l’IBI urbà
de mitjana, en funció del valor
cadastral de l’habitatge. Així ma-
teix, i com a principal novetat,
l’alcalde d’Amposta, el republicà
Adam Tomàs, va explicar que les
ordenances també introduiran
una bonificació del 95% a totes
aquelles entitats que siguin de-

clarades d’especial interès. 
El govern d’Amposta té la inten-
ció de continuar bonificant l’IBI
als primers habitatges. En canvi,
s’incrementarà el tipus imposi-
tiu de l’IBI fins al màxim de l’1,2
per als immobles amb un valor
cadastral de més de 500.000
euros, i també s’establirà un re-
càrrec del 50% a l’IBI de pisos
desocupats, a l’espera que s’ai-
xequi la suspensió de la llei per
part dels tribunals. Segons
Tomàs, Amposta té 480 pisos
buits i 1.800 immobles en mans
d’entitats bancàries. 
En el mateix ple també es van
aprovar les bases reguladores
per a l’atorgament d’ajudes a la

contractació de treballadors ma-
jors de 45 anys. A més, també es
va portar a aprovació la nova or-
denança municipal d’obres i ins-
tal·lacions de serveis en domini
públic, per tal de regular, espe-
cialment, les instal·lacions elèc-
triques a la via pública.

Les inversions per al 2017
D’altra banda, el govern d’Es-
querra d’Amposta ja té força
avançat el presssupost per al
2017, any en què l’Ajuntament
vol iniciar la reforma del mercat
municipal. Segons l’alcalde, el
consistori confia que tindrà una
subvenció de la Generalitat, en
tant que el mercat és un bé cul-

tural d’interès local (BCIL). El
màxim que podrien rebre serien
200.000 euros, que Amposta des-
tinaria a reparar en primer lloc
les estructures del sostre amb un
pressupost global de 450.000
euros. A banda, una altra de les
inversions que també es vol-
drien escometre durant el 2017
és la reforma de l’antic sindicat,
per instal·lar-hi l’àrea de Políti-
ques Actives d’Ocupació, el ser-
vei Amposta Empresa -amb
despatxos i aules de formació- i
el futur FabLab d’Amposta. Es
tracta del projecte amb què Am-
posta participarà el Pla d’Espe-
cialització de la Competitivitat
Territorial (PECT). L’Ajuntament

va comprar l’edifici al desembre
del 2015 per un preu de 340.000
euros, i a finals d’octubre ja han
començat els treballs previs de
neteja de l’antic sindicat, ubicat
al número 43 de l’avinguda de la
Ràpita. "La voluntat de l'equip
de govern és enllestir la redacció
del projecte i començar les obres
durant el 2017 amb l'objectiu de
finalitzar-les al 2018", ha assen-
yalat Tomàs. 

C.B. / G.M.
AMPOSTA

40 joves participen
al projecte Espai Riu
per crear un clúster
turístic-esportiu

Uns 40 joves d’entre 16 i 29
joves participen en el projecte
Espai Riu. Desenvolupat per la
Fundació Gentis amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Am-
posta i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), el projecte
està dedicat a l’acollida, orien-
tació i acompanyament de joves
per a fomentar l’ocupació, l’au-
toocupació i l’emprenedoria, en
un camp concret, el turístico-es-
portiu. La responsable de la
Fundació Gentis, Marta Cid, va
explicar que l’objectiu és crear
un clúster per a generar sinèr-
gies amb els diferents actors
que hi ha al territori i, alhora,
professionalitzar els joves per
potenciar el creixement d’Am-
posta i, el conjunt del territori,
com a destinació turístic-espor-
tiva. “Hem de fer emergir qui-
nes són les competències que
els nostres joves han de tenir,
per fer aquest sector molt més
professional”, va valorar Cid.
En el projecte hi participen des
d’EUSES i la URV, a l’adminis-
tració pública o el sector empre-
sarial. A tres mesos que finalitzi
el projecte, el 60% dels joves
que han participat en el pro-
jecte Espai Riu han tornat al sis-
tema educatiu per continuar
formant-se o s’han inserit labo-

ralment. Dues de les joves que
han realitzat cursos de formació
de l’Espai Riu van valorar molt
positivament l’experiència.
Judit Jornet va optar pel curs d’-
hosteleria i turisme, ja que li in-
teressa el sector d’organització
d’esdeveniments. De fet, ara ha
començat un màster en organit-
zació d’esdeveniments, protocol
i turisme de negocis. Per la seua
banda, Leonor Quiñones va
aprendre tècniques de cuina i
sobre rutes a cavall, “una expe-
riència molt bona” que li ha ser-
vit per trobar feina en un hotel.
La iniciativa també volia posar
en relleu el segell Terres de l’E-
bre Reserva de la Biosfera. El
responsable de l’àrea al CO-
PATE, Alfons Montserrat, va
afirmar que cal superar la dico-
tomia entre conservació i des-
envolupament, i que projectes
com l’Espai Riu permeten crear
l’estructura necessària per
posar en valor els actius del te-
rritori. Finalment, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, va
apuntar que cal que les admi-
nistracions estiguin atentes per
aprofitar l’oportunitat que su-
posa l’augment del turisme fa-
miliar i esportiu a l’Ebre. 

Cinta Bonet
AMPOSTA
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MONTSIÀ

L’AUDITORI DE LA RÀPITA AVANÇA
EL PLE DE l’Ajuntament de Sant Car-
les de la Ràpita ha donat llum verda a la
modificació de crèdit que ha de perme-
tre equipar l’interior de l’auditori muni-
cipal, incloses les butaques i els equips
tècnics. És la fase final d’una obra llar-
gament esperada. Aquest va ser un dels
punts aprovats per unanimitat en la ses-
sió plenària, en la que també es va apro-

var l’adhesió de l’Ajuntament a la ter-
cera pròrroga de l’acord marc de submi-
nistrament d’energia elèctrica de la
central de compres de l’Associació Cata-
lana de Municipis que ha de permetre
obtenir un subministrament a un preu
més competitiu, reduir el cost de la fac-
tura elèctrica  i primar l’ús d’energies re-
novables. C.B.

L’Ajuntament d’Ulldecona ha ini-
ciat una campanya per acabar
amb els actes vandàlics i l’inci-
visme que pateixen alguns punts
de la població. Sobretot, els parcs
infantils, els jardins i el mobiliari
urbà. Des de principi d’any, s’han
destrossat en tres ocasions les
zones de jocs infantils de les esco-
les. A més, s’han trencat 14 asper-
sors de reg a la plaça Catalunya,
un quadre elèctric de l’enllume-
nat públic al barri Castell, i bancs
i papereres en llocs tan emblemà-
tics com l’ermita de la Pietat. El
cost econòmic d’aquestes destros-
ses ja supera els 10.000 euros. Per
això, l’alcaldessa Núria Ventura ha
demanat la col·laboració ciuta-
dana per evitar i denunciar aquest
tipus d’accions, i ha assegurat que
hi haurà “tolerància zero” contra
els incívics. L’ordenança de ci-
visme i convivència d’Ulldecona
estableix sancions que poden arri-
bar fins als 3.000 euros.  Ventura va
detallar que ja han començat a
imposar les primeres sancions,
multes menors per accions com

embrutar el carrer o deixar la
brossa fora dels contenidors. Amb
tot, l’alcaldessa va afegir que, de
moment, no preveuen instal·lar-hi
càmeres de videovigilància, per-
què confien solucionar el pro-
blema amb els mecanismes que ja
s’han posat en marxa. 

Tolerància zero amb l’incivisme
i el vandalisme a Ulldecona
L’Ajuntament inicia una campanya per

evitar i denunciar aquest tipus d’accions
L’ordenança de civisme i convivència

estableix sancions de fins als 3.000 euros

El sector del
moble avança
en la seva
recuperació

C.B. / ACN
LA SÉNIA

La Sénia es recupera poc a
poc del sotrac patit a partir
de l'esclat de la bombolla
immobiliària. De les 41 boti-
gues que hi havia abans de
la crisi, només en van que-
dar obertes 15. Mostra de la
recuperació que es conso-
lida és que, enguany, s'han
fet ampliacions de botigues
i la superfície dedicada al
sector ha guanyat uns 2.000
m2, als més de 10.000 m2
que ja hi havia oberts. A
més, les empreses preveuen
facturar entre un 5% i un 8%
més que l'any anterior, quan
ja van registrar també un
augment d'un 8% en les
vendes respecte al 2014. A
més, aquest mes d’octubre
es va celebrar la quarta edi-
ció de la Festa del Moble
amb què es volia posar en
relleu que la Sénia continua
sent la superfície de venda
de mobles domèstics més
gran de Catalunya. “No
podem parar de generar ac-
tivitat perquè tothom re-
cordi que continuem estant
vius, que ens recuperem i
que cada vegada anem a
més”, va explicar el presi-
dent de la Federació de Co-
merciants de Mobles a la
Sénia, Toni Estellé. El sector
rep compradors d'arreu de
Catalunya i també de Caste-
lló, a poc més de 100 quilò-
metres del municipi.

SOCIAL

Més pressupostos participatius

L’alcaldessa d’Ulldecona
també va anunciar que repeti-
ran els pressupostos participa-
tius, però millorant i ampliant
el procés de selecció de les ac-
tuacions prioritàries. L’any
passat els veïns van poder de-
cidir a  què volien destinar un
total de 100.000 euros omplint

una butlleta que els va fer arri-
bar l’Ajuntament. Ventura
també va avançar que la mi-
llora i manteniment de la via
pública; els camins rurals; la
recuperació del nucli antic i les
obres pendents als barris mar-
caran el pressupost municipal
per al 2017. 

Destrosses en el mobiliari urbà. / Foto: ULLDECONA.CAT.
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Gairebé deu anys després que
es decidís rehabilitar l’edifici de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
les obres han arrencat. De fet,
l’edifici feia tres anys que ja es-
tava sense servei, amb greus
problemes estructurals. L’equip
de govern, encapçalat pel con-
vergent Alfred Blanch, va deci-
dir dividir els treballs en cinc
fases tenint en compte que és
un projecte d’1’5 milions d’eu-
ros. Durant la primera fase,

pressupostada en 300.000 euros,
s’enderrocarà l’interior de l’edi-
fici i es realitzarà la fonamenta-
ció. També es preveu renovar la
façana, tot i que aquesta conser-
varà el seu aspecte original.
Blanch va afirmar que és una
obra llargament reivindicada i
que, tot i el seu cost, era urgent
actuar per frenar el seu deterio-
rament. La primera fase de la
rehabilitació de l’edifici de l’A-
juntament de Santa Bàrbara
està previst que finalitzi entre fi-
nals d’aquest 2016 i principis del
2017, al mateix temps que les
obres de renovació del carrer

Mare de Déu de Montserrat. Es
tracta d’una actuació que ha de
permetre instal·lar els serveis i
desaigües pluvials necessaris
per resoldre els problemes que
pateixen els veïns quant plou.
Pel que fa a l’Ajuntament,
Blanch calcula que la rehabilita-
ció total de l’edifici no s’enlles-
tirà abans de quatre o cinc anys.
Mentrestant, l’Ajuntament i els
serveis que s’oferien a l’edifici
estan situats en un altre immo-
ble molt a prop. A la planta
baixa hi ha el mercat, a la pri-
mera les oficines del consistori i
a la segona la ràdio. 

L'Ajuntament d'Alcanar ha
demanat al jutge la suspensió
de l'ordre d'enderrocament
dels habitatges de la urbanit-
zació Serramar afectats per la
sentència de l'anomenat cas
Turov. Així ho va confirmar
l'alcalde de la població, Alfons
Montserrat, durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre. Segons
Montserrat, el consistori ja ha
iniciat el procés per enderro-
car els 32 habitatges, però
veient la complexitat del cas i
l'existència de diferents recur-
sos en tràmit, ara han dema-
nat al jutjat la suspensió del
procés. 
El cas Turov va començar
quan una veïna va portar als
tribunals una llicència urba-

nística que es va atorgar inco-
rrectament l’any 2003, i que va
ser declarada nul·la. Només es
podien fer nou xalets, però es
van edificar 32 apartaments.
El govern d'Alcanar havia
previst enderrocar els habitat-
ges enguany, i havia reservat
un milió d'euros de pressu-
post per pagar la promotora
per l'enderroc de vuit dels 32
habitatges. Però Montserrat
va insistir que si alguns dels
recursos que hi ha encara vius
arribessin a prosperar, l'Ajun-
tament hauria de pagar per
un dany irreperable en cas
d'haver enderrocat els aparta-
ments. 

G. Moreno
ALCANAR

Alcanar vol suspendre
l’enderroc de Turov

L’Ajuntament de Santa Bàrbara. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

Santa Bàrbara inicia les obres de
rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament

EQUIPAMENTS

Cinta Bonet
SANTA BÀRBARA

Els habitatges afectats pel cas Turov. // FOTO: M.V.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

UN SERVEI CONTRA LA DESPOBLACIÓ
L’ESCOLA Sant Blai de Bot és un dels
onze centres de l’Ebre que aquest curs
ha posat en pràctica el pla experimental
de primer cicle d’educació infantil, o el
que popularment es coneix com a llar
d’infants. El curs passat, les escoles de
Freginals, Mas de Barberans i Godall van
participar en una prova pilot i enguany
Ensenyament va obrir la possibilitat de
prestar el servei als municipis de menys

de 3.000 habitants, amb un màxim de
deu alumnes. La directora de l’escola de
Bot,  Dolors Oliva, considera que el pro-
grama és una oportunitat per evitar que
els pobles rurals quedin despoblats. A
l’escola Sant Blai de Bot s’han matriculat
sis xiquets al primer cicle d’educació in-
fantil, però només tres assisteixen a la
llar d’infants. La resta ho faran al no-
vembre, quan compleixin un any. C.B.

L’Ajuntament de Batea va obrir
les portes de la nova piscina co-
berta el passat 8 d’octubre. La
piscina ha estat un projecte de
llarg recorregut, molt esperat
tant al poble com a la comarca, i
que el consistori ha fet amb re-
cursos propis, sense haver de
demanar el préstec. La piscina
es va inaugurar el passat mes de
maig, però no s’ha pogut obrir
fins ara per problemes de l’em-
presa adjudicatària de les obres,
que va acabar obligant l’Ajunta-
ment a contractar els treballs fi-
nals a una altra empresa.
L’alcalde de Batea, Joaquim Pa-
ladella, va afirmar durant l’ober-
tura que la piscina coberta és
una “necessitat i una oportuni-
tat” per a la població.
La nova piscina té quatre carrils,
25 metres de llargària i 1’35 me-
tres de profunditat, i utilitzarà
un sistema mixt de climatitza-
ció, tot combinant l’energia
solar i el gas. La piscina tindrà
un caràcter lúdic però també te-

rapèutic amb cursets i activitats
adaptades. De fet, Paladella va
remarcar que s’han previst acti-
vitats per a totes les edats. 
La nova piscina coberta està in-
closa en el paquet d’equipa-
ments del carnet Viu Batea.
Aquest carnet permet a tots els
veïns de Batea gaudir de tots els

serveis municipals com el gim-
nàs, el cinema, les instal·lacions
esportives o la piscina d’estiu, a
un preu de només 30 euros l’any
pels veïns i de 50 euros per a la
gent de fora. Paladella va expli-
car que actualment el carnet Viu
Batea té 1.100 socis, i que és una
mostra del treball i esforç realit-

zat per l’Ajuntament. També en-
trarà dins del carnet Viu Batea la
nova pista de pàdel. 

BATEA

La nova piscina de Batea
vol atraure totes les edats
L’Ajuntament obre les portes del complex

d’aigües, que s’ha inclòs al carnet Viu Batea
El carnet Viu Batea supera el miler de socis,

i també donarà accés a la nova pista de pàdel

TURISME

L’escriptor Víctor Amela,
autor de novel·les com ‘La
filla del capità Groc’, s’ha
declarat “fan” dels vins de la
DO Terra Alta. Així ho
afirma en el vídeo que ha
donat el tret de sortida a la
campanya #fansDOTe-
rraAlta. Es tracta d’una cam-
panya en què diferents
personatges populars del
país expliquen els seus mo-
tius per escollir els vins te-
rraltins, així com l’estima
pels seus paisatges, la gas-
tronomia, la història i la seva
gent. Amb aquesta cam-
panya, la DO Terra Alta vol
donar conèixer els trets dife-
renciadors i qualitat dels
seus vins. Al vídeo del pe-
riodista. el seguiran també
altres protagonitzats per

David Carabén, el cantant
del grup Mishima; la pre-
sentadora Bibiana Ballbé; la
periodista i escriptora
Empar Moliner, i el cuiner
Jeroni Castell, que compta
amb una estrella Michelin al
seu restaurant Les Moles
d’Ulldecona. Una vegada al
mes, un d’ells explicarà, en
un nou vídeo que es difon-
drà per les xarxes socials,
per què sent passió per la
Terra Alta i els seus vins. En
aquest primer vídeo, Amela
assegura que la Terra Alta és
un dels pocs llocs a Cata-
lunya on pots descobrir vins
espectaculars, i anima a to-
thom a visitar la comarca i
descobrir el seus vins. C.B.

Víctor Amela es
declara fan dels
vins de la DO
Terra Alta

Cinta Bonet
BATEA

La nova piscina va obrir al públic el passat 8 d’octubre. // FOTO: MANEL CAPELL.

També ho seran
David Carabén, 
Bibiana Ballbé,
Empar Moliner o
Jeroni Castell
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

NOEMÍ POQUET, DONA RURAL 2016
LA CELEBRACIÓ del Dia Internacional
de la Dona Rural a les Terres de l’Ebre va
tenir aquest any una dona de la Ribera
d’Ebre com a protagonista. Es tracta de
l’enòloga vinebrana Noemí Poquet, reco-
neguda per la seva trajectòria al capda-
vant de l’empresa familiar Molí de Rué.
Poquet elabora i comercialitza oli i vi,
entre ells el Mims que acaba de recollir
una medalla de bronze als reconeguts Pre-

mis Vinari 2016 per la seva varietat de
rosat i negre, i participa en un projecte de
diversificació econòmica per crear un vi de
la Ribera d’Ebre: La Pocavergonya, junta-
ment amb altres elaboradors riberencs.
Des que Poquet està al capdavant de l’em-
presa familiar ha intentat realitzar noves
inversions per comercialitzar nous produc-
tes i posicionar-se al mercat, una tasca di-
fícil però que realitza amb il·lusió. C.B.

El lideratge en
el desplegament
dels futurs fons
nuclears

El portaveu d’Esquerra a la
Ribera d’Ebre, Francesc Bar-
bero, va afirmar que el nou
impost nuclear ha de servir
per finançar projectes de te-
rritori com el tren turístic
que impulsen des de Móra
la Nova, o bé l’arribada del
gas i de la fibra òptica a les
poblacions del nord de la
comarca. Barbero va afegir
que 12 milions d’euros cada
any poden tenir un rendi-
ment molt alt, sobretot si es
destinen a projectes que
multipliquin les inversions.
El regidor flixenc també va
assenyalar que la Generali-
tat hauria de liderar el des-
plegament dels fons, en
consens amb una taula terri-
torial en què hi participin el
món local i els agents so-
cioeconòmics.  La voluntat
és que aquesta dotació re-
verteixi directament en la
dinamització i diversificació
econòmica de les zones amb
centrals nuclears.
El govern català preveu
reinstaurar l’impost sobre
les nuclears que va ser sus-
pès pel Tribunal Constitu-
cional després d’haver-lo
redissenyat i convertit en un
impost mediambiental que
gravarà els risc sobre els ele-
ments radioactius de les
centrals nuclears. L’objectiu
del govern és que l’impost
pugui estar vigent l’1 de
gener i permeti recaptar uns
60 milions d’euros anuals. El
nou gravamen duplica fins
al 20% del total recaptat la
dotació a les zones d’in-
fluència de les centrals nu-
clears. G.M. / C.B.

Flix va defensar al Parlament
que el futur industrial de l’ac-
tual polígon d’Ercros passa per
la necessària descontaminació
dels terrenys. L’alcalde flixenc,
Marc Mur, va ser un dels enca-
rregats en comparèixer a la co-
missió de Medi Ambient i
Sostenibilitat, al costat dels ex-
perts Joan Grimalt, Marta Puja-
das, Jordi Sierra i Jordi Sunyer,
a més del director de l’Agència
de Residus de Catalunya, Josep
Maria Tost. En aquest sentit, el
primer tinent d’alcalde de Flix,
Francesc Barbero, va afirmar
que el Parlament ha de ser
conscient que els terrenys d’Er-
cros són un problema “de pri-
mera magnitud”, i que cal una
actuació semblant a la que s’ha
fet amb l’embassament. 

Risc per al tram final
En la mateixa línia, Barbero va
advertir que els terrenys conta-
minats poden suposar un risc
per al tram final de l’Ebre, ja
que són just al costat de l’em-
bassament que ara s’està nete-
jant. El primer tinent d’alcalde
de Flix també va recordar que
“qui contamina, paga”, però va

remarcar que un país industrial
com Catalunya necessita una
llei pròpia sobre terrenys conta-
minats.
Barbero va afegir que la des-
contaminació dels terrenys és
una mesura necessària per
poder atraure noves empreses a
Flix, pensant també en què la

planta d’Ercros té una data de
caducitat molt propera. 
A banda, el regidor flixenc va
explicar que s’han reprès els
treballs de descontaminació de
l’embassament, però que en-
cara no hi ha un calendari defi-
nitiu per a l’acabament de les
obres. De fet , va dir que l’Ajun-

tament confia en tenir més in-
formació de l’estat del projecte
abans de final d’any.

Descontaminar els terrenys d’Ercros 
MEDI AMBIENT

Flix ha demanant al Parlament la descontaminació dels
terrenys d’Ecros per garantir el futur industrial del polígon

L’Ajuntament adverteix que els terrenys contaminats
poden suposar un risc per al tram final de l’Ebre

Gustau Moreno
FLIX

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

Mira el
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aquest
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RIBERA D’EBRE 
PRESSUPOST MUNICIPAL

t Ada Parellada amb els restauradors de la Ribera. // FOTO: M.V.

Ada Parellada aconsella els restauradors

La reconeguda cuinera Ada Pa-
rellada va tancar el seminari
per a millorar la competitivitat
de les empreses del sector tu-
rístic impulsat des del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre
mitjançant el projecte Ribera
d’Ebre VIVA. Es tractava d’una
oportunitat per aprofundir en
qualitat, producte local i noves
tendències en gastronomia. La
cita estava dirigida al sector de
la restauració i als productors
agroalimentaris locals del terri-
tori. Parellada va explicar que la
idea intercanviar experiències i

buscar donar valor afegit al
producte local. “Cal prendre la
iniciativa, innovar, deixar-se
portar per idees que a vegades
poden semblar esbojarrades,
però que ens ajudaran a dife-
renciar la nostra oferta i a fer-
nos un lloc en el mercat
turístic”, va  dir. 
La presidenta del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre,
Gemma Carim, es va mostrar
convençuda que la sessió amb
la cuinera Ada Parellada podria
ser d’ajut per als empresaris de
la comarca. En aquest sentit,
l’agent turístic Aurelio López,
promotor del Racó del Temple i
el Balcó de Miravet, va valorar
molt positivament l’organitza-

ció del seminari. Ada Parellada
va obrir, amb només 25 anys, el
seu primer restaurant, Sempro-
niana, al que van seguir poc
després Pla dels Àngels i Petra,
tots tres a Barcelona. Així, és
autora de més de 20 llibres de
cuina i ha col·laborat amb dife-
rents mitjans de comunicació.
A més publica un article setma-
nal al suplement Ara Criatures.
Enguany ha estat guardonada
amb la Creu de Sant Jordi que
atorga la Generalitat. 

Cinta Bonet
MÓRA D’EBRE

La reforma urbanística del
passeig del Pont, la millora del
passeig de l’Ebre amb la cons-
trucció d’un port fluvial i la co-
bertura de l’antiga plaça de
bous, a més de la segona fase
de la consolidació dels talussos
del castell, seran les principals
inversions del 2017 a Móra
d’Ebre. Així ho va avançar l’al-
calde de la població, Joan
Piñol, durant una entrevista a
Canal 21 Ebre. Segons Piñol, el
2017 s’acaba el període de la
subvenció de la llei de Barris
de la Generalitat, i el govern
municipal voldria posar al dia
aquestes obres al nucli antic i
a la façana fluvial de Móra d’E-
bre. 

Congelació d’impostos i taxes
Piñol va destacar que han tor-
nat a congelar els impostos i
taxes municipals de cara al
2017, i que això suposa un es-
forç important perquè Móra
d’Ebre continua tenint un en-
deutament del 105%. De fet,
l’alcalde va dir que això s’ha
fet sense minvar serveis i man-
tenint les inversions. Segons
Piñol, la Generalitat s’ha com-
promès a cofinançar les obres
pendents als talussos del cas-
tell, però caldrà buscar altres
recursos per escometre la resta

de projectes. En total, serien
inversions per uns 1,5 milions
d’euros.

El conflicte de l’hospital
D’altra banda, Piñol va lamen-
tat que encara continuen espe-
rant que el conseller de Salut
convoque una reunió amb ell i
amb l’alcalde de Reus, per
tractar del retorn de 4 milions
d’euros a l’Hospital Comarcal
de Móra d’Ebre des de l’hospi-

tal Sant Joan. Segons l’alcalde
morenc, Salut podria fer molt
per resoldre el conflicte.

Nova ubicació del mercat
El passat divendres 21 d'octu-
bre de 2016 el mercat munici-
pal va estrenar ubicació als
terrenys municipals de la par-
tida de l'illa de Saurí. Per pri-
mer cop des del seu trasllat
des del passeig del Pont al mes
de juliol, es va haver de realit-

zar un sorteig entre els mar-
xants “temporals”, que són els
que no tenen plaça assignada.
D'aquesta manera, l’ajunta-
ment afirma que es constata
que s'estan acomplint les pers-
pectives de creixement del
mercat que ofereix la nova ubi-
cació. Piñol va remarcar que
“el convenciment de tot l'e-
quip de govern era que la nova
ubicació seria tot un èxit i a poc
a poc es va fent realitat la pla-

Móra d’Ebre invertirà 1,7 MEUR

G.M. / C.B.
TORTOSA

La reforma del passeig del Pont o la construcció d’un
port fluvial, entre les actuacions més destacades pel 2017

L’alcalde, el convergent Joan Piñol, ha avançat que es
tornaran a congelar els impostos i taxes municipals

nificació que teníem”. Segons
Piñol, d'aquesta forma Móra
d'Ebre consolida la seva pre-
sència com a un dels punts de
referència en activitat comer-
cial a les Terres de l'Ebre, en
ser l'espai comercial a l'aire
lliure més important de la Ri-
bera d'Ebre.

Segona fase de la fibra òptica
D’altra banda, l'empresa XEIC
(Xarxes de l'Ebre Internet i
Comunicacions, SL), mitjan-
çant el conveni de col·labora-
ció que manté amb
l'Ajuntament, tirarà endavant
en els propers mesos les obres
de la segona fase del desple-
gament de la xarxa de fibra
òptica a la població. Aquesta
ampliació permetrà disposar
de fibra òptica d’alta velocitat
en una nova zona del nucli
urbà, concretament en el
triangle format per l’avinguda
de les Comarques Catalanes,
l'avinguda de la Generalitat i
el carrer dels Mestres. Es cal-
cula que el servei afectarà
unes 300 noves llars i benefi-
ciarà unes 800 persones. L'a-
bril del 2015 l'empresa XEIC
va finalitzar la primera fase
del projecte de cablejat amb
fibra òptica del centre del
nucli urbà de Móra d'Ebre,
amb la instal·lació dels servi-
dors necessaris per a oferir
servei d'internet amb veloci-
tats de 100 Mb simètrics. 

t El mercat municipal en la seva nova ubicació. // FOTO: MORADEBRE.CAT.
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B
BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

LA CRUÏLLA DE LA POLÈMICA
L’ENCREUAMENT dels carrers Fran-
cisco Pizarro i avinguda Iecla de Benicarló
ha estat motiu d’intens debat les darre-
res setmanes. Tot va començar quan es
va pintar de roig tota la cruïlla per evitar
l’alta sinistralitat d’un espai amb poca vi-
sibilitat. Ràpidament diferents veïns van
protestar a les xarxes socials queixant-se
del tipus de pintura emprat que conside-
ren no és antilliscant, i que tampoc se-

gueix la normativa de senyalització. El
responsable de la policia i encarregat d’a-
quests temes, l’intendent Agustín Parra,
va defensar la mesura. El repintat en roig
del paviment i la instal·lació d'un senyal
d’STOP “ni és una idea estrambòtica ni
una mesura improvisada. Es tracta d'una
solució molt meditada que busca la segu-
retat de tots”, va afegir el regidor de go-
vernació, Ximo Bueno. A.P.

A principis d'octubre el Butlletí
Oficial de l’Estat va publicar que
l'estratègia DUSI conjunta de
Vinaròs i Benicarló serà subven-
cionada amb 10 milions d'euros
procedents dels fons FEDER de
la Unió Europea, un treball pel
qual els dos principals ajunta-
ments del nord de Castelló han
treballat conjuntament els da-
rrers mesos.
De les 28 propostes de Desenvo-
lupament Urbà Sostenible i In-
tegrat (Dusi) que es van
presentar en tota la Comunitat
Valenciana, només 10 han estat
finalment seleccionades.
En una roda de premsa conjunta
de l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla,
i la seva homòloga de Benicarló,
Xaro Miralles, s'ha volgut agrair,
en primer lloc, el treball realitzat
per l'equip tècnic encarregat de
definir l'estratègia. Enric Pla ha
considerat que el fet d'haver-ho
fet en conjunt va ser una decisió
encertada per evitar que aquesta
ajuda només es concedís a un
dels dos municipis. Pla també

considera la notícia com a molt
positiva, ja que permetrà iniciar
accions que definiran l'estruc-
tura a futur de les dues localitats.
Sobre les inversions que es po-
drien dur a terme amb aquesta
subvenció europea, en la qual
els dos ajuntaments hauran d'a-
portar a canvi altres 10 milions
d'euros, Pla ha esmentat la mi-
llora de l'accessibilitat i de l'efi-
ciència energètica d'alguns
espais i edificis públics, la recu-
peració d'altres indrets com el

barranc d'Aiguadoliva, i la crea-
ció de noves instal·lacions per a
les persones de la tercera edat,
com seria la construcció d'una
nova residència pública.
Des de Benicarló, Xaro Miralles
ha avançat la seva aposta per re-
cuperar el nucli antic de la ciu-
tat, amb la creació d'un pla
estratègic que permetria rehabi-
litar alguns edificis municipals i
donar una imatge renovada a les
zones més degradades dins d'a-
questa àrea. Miralles ha comen-

tat que després d'un període
d'al·legacions de 15 dies, s'es-
pera que en un mes arribe la re-
solució definitiva i es donen als
municipis les pautes tècniques a
seguir per gestionar aquesta
subvenció. "Ens queda per da-
vant molta feina, però amb con-
sens i una bona coordinació
anirem definint com gastar
aquests diners per afavorir de la
millor manera possible a les
nostres poblacions", ha remar-
cat l'alcaldessa.  

Europa reparteix 10 milions
entre Vinaròs i Benicarló
Vinaròs apostarà per l’eficiència en els

edificis i la recuperació d’entorns naturals
L’Ajuntament de Benicarló vol iniciar un

pla de recuperació i millora del nucli antic

Tallada
per obres

Albert Pascual
MORELLA

Des del 28 de setembre la N-
232 es troba totalment tallada
entre Xert i Morella per les
obres d'adequació del pont
sobre el barranc de la Bota,
greument afectat per l'acci-
dent d'un camió que va
caure daltabaix l'octubre del
2015. Les obres, amb un pres-
supost de més de 400.000
euros serviran per reforçar
l'estructura del pont. Per
aquest motiu, la carretera es
manté tallada durant sis set-
manes. Aquesta afectació
obliga a desviar tot el trànsit
entre la comarca dels Ports i
la costa per Ares del Maes-
trat i Catí, en el cas de voler
anar a Vinaròs, ciutat de ser-
veis com l'Hospital Comarcal
de referència.
Des de l'Ajuntament de Mo-
rella, el seu alcalde, Rhamsés
Ripollés, afirmava després
d'una entrevista amb Fo-
ment la decepció per la falta
de coordinació abans d'ini-
ciar el tall. En aquest sentit,
Ripollés va lamentar que des
del Ministeri no s'atengués a
peticions que considera im-
portants com ara l'habilitació
de la pista forestal per a tu-
rismes del mateix pont que
evitaria molt de temps de
desplaçament a vehicles, així
com millorar i donar suport
el transport públic. Al res-
pecte, Rhamsés Ripollès ha
incidit que "a les altures que
ens trobem i tenir la reunió
una vegada començada l'o-
bra ens hem trobat amb un
no absolut com a resposta a
tots els plantejaments impor-
tants. No s’haurien d'haver
fet les coses així".
Durant aquestes setmanes,
els desplaçaments entre Mo-
rella i Vinaròs són d'uns 100
kilòmetres, més de 40 kilò-
metres de diferència res-
pecte a la relació directa per
l'N-232 d'uns 60 kilòmetres a
través del port de Querol.  

FONS FEDER

Albert Pascual
BENICARLÓ

Xaro Miralles i Enric Pla anunciant la notícia. / Foto: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

N-232
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Els arqueòlegs Jordi Diloli i
Ramon Ferré han assegurat que
és viable compaginar la museït-
zació de les troballes de davant
de la catedral de Tortosa amb la
urbanització de la nova plaça.
Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, els responsables de l’exca-
vació al solar del carrer Cruera
van assenyalar la conveniència
de realitzar una tercera fase dels
treballs, i de posar en valor ele-
ments tan importants com el
tram de muralla romana, la gran
plataforma monumental del
segle I o l’absis de l’església vi-
sigòtica, datada el segle VI. L’al-
calde ja va afirmar que calia
esgotar totes les possibilitats, en-
cara que això puga retardar la
construcció de la plaça. Diloli va
coincidir amb Ferran Bel en què
és “una oportunitat única” per
conèixer la història de la ciutat. 
De fet, Diloli va insistir que cal-
dria museïtzar i fer visibles les
restes més importants, i que això
seria compatible amb la creació
d’un nou espai urbà.
D’altra banda, Diloli i Ferré
també van confirmar que la mu-
ralla romana que s’ha trobat al
solar no és del segle VI, com en

un primer moment havia estat
datada, sinó com a mínim un pa-
rell de segles anterior. La realitat
és que, tot i excavar uns tres me-
tres i mig, no han pogut assolir
encara els fonaments de la mu-
ralla, de la qual s’ha descobert
un tram de 40 metres. Ferré va
apuntar que l’origen de la mura-
lla romana podria remuntar-se
al segle II, i que tècnicament en-
cara és possible continuar exca-
vant per intentar datar-ne
l’antiguitat.
Els arqueòlegs també van afir-

mar que la monumentalitat de
les restes romanes es correspo-
nen amb l’antic fòrum de la ciu-
tat, perquè a la mateixa zona
coincideixen construccions de
caràcter cívic, polític i religiós.
També van detallar la importàn-
cia del complex de salaons d’è-
poca romana, un dels pocs
descoberts a Catalunya.
Per la seua banda, Bel també va
confirmar la voluntat de fer
compatible la construcció de la
nova plaça de la catedral i la po-
sada en valor de les restes ar-

queològiques. Segons l’alcalde,
les obres de la plaça haurien de
començar durant el 2018. També
va apuntar que l’Ajuntament i el
Bisbat treballaran conjuntament
per plantejar al govern de l’Estat
una neteja i rehabilitació de la
façana principal de la catedral.
Un projecte que, segons Bel, cos-
taria més d’un milió d’euros. 

Confirmen l’aparició de l’absis d’una església visigòtica del segle VI al solar del carrer Cruera

CULTURA

C
EL CÀNCER AMB ULLS DE NEN

Museïtzar les restes és
compatible amb la plaça 

ARQUEOLOGIA

LA BIBLIOTECAMarcel·lí Domingo va
acollir el 14 d’octubre la presentació a Tor-
tosa del llibre “Les Fades són calbes”, de
l’escriptora local Cinta Arasa. Una part
dels diners recaptats amb les vendes dels
llibres es destinaran a l’Institut d’Oncolo-
gia de Catalunya. I és que el conte narra
la història d’una nena, la Valèria, que es
troba en una situació difícil, ja que la seva

mare té càncer. Per tal de donar-li una ex-
plicació a la nena de la seva malaltia, la
mare li diu que és una fada i que totes les
nenes que aconsegueixen arribar a ser
fades han d’escollir entre tenir cabells o
tenir poders màgics. L’autora va explicar
que algunes de les feines més difícils van
ser trobar un il·lustrador i aconseguir que
el llibre no fos trist per als nens.  I.L.

QUAN ET  TROBESen
aquesta etapa de la vida en
què comences a deixar de ser
petit i avances, de forma inevi-
table, cap a l’edat adulta, et
diuen (t’alerten) que t’estàs
fent gran, que t’has de conver-
tir en un home, que certes lli-
cències que t’eren permeses de
xiquet, certes febleses, han de
passar a la història, a la teva
història, que has de madurar;
com si madurar tingués quel-
com a veure amb tornar-se
més dur per assumir digna-
ment les responsabilitats que
et pertoquen, els compromi-
sos, les obligacions.  Jo con-
fesso que sempre he estat de
maduresa lenta, que he arribat
a cadascuna de les etapes de la
vida amb una mica de retard
respecte els meus coetanis. Hi
ha hagut èpoques en què això
em preocupava, quan a com-
panys de classe els sortien pèls
de la barba, i a mi no; quan ex-
plicaven els primers acudits
verds que a mi no em feien
gràcia i més aviat m’intimida-
ven. 

MADURAR; quina tasca més
feixuga se m’afigurava llavors,
no sabia si en seria capaç. Però
si ens cenyim al món de la
fruita, madurar no representa
tornar-se dur, sinó tou.  Passats
els cinquanta, m’emociono
amb més facilitat que mai, i en-
ceto il·lusions cada dia, i em
“sento bullir la sang”, com deia
el Serrat. Amb els anys em faig
tou, més tou encara, i si fos una
fruita, no sé quina fruita seria,
alguna sucosa i dolça, espero.
Quan en un futur, llunyà si pot
ser, la meva carn es faci malbé,
vull creure que restarà una lla-
vor, rere meu, la llavor del xi-
quet que no es resigna a
créixer del tot.  

D’on prové el
mot madurar’?

Jesús M. Tibau
ESCRIPTOR

1
RACÓ DALT DEL MÓN

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’excavació ha posat al descobert la muralla romana i un absis del segle VI. // FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA.
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MADINA TURTUXA, una ciu-
tat de la qual tenim en desco-
neixença en la seva gran part,
fou pel que sabem una de les
ciutats d'Al-Andalus més im-
portants del llevant peninsular,
que s'enriquí gràcies a l'activi-
tat comercial. Situada a l'abric
del castell de la Suda, una im-
ponent fortalesa construïda en
temps d'Abd-al- Rahman III,
ens és descrita amb detall pel
poeta Al-Himyari: “la ciutat
pròpiament dita s'estén vers
l'oest i el nord de l'alcassaba i és
envoltada per un mur de pedra,
el qual fou construït pels
omeies sobre el traçat d'una
muralla antiga. Aquest mur, és
travessat per quatre portes,
totes elles recobertes de ferro”. 

A BANDA, Al-Idrisi ens parla
de la seva activitat comercial i
la seva producció de fusta per
fer vaixells i armament: “La
ciutat de Tortosa és una ciutat
bonica a la riba de l'Ebre. Des
d'ella fins a la mar de Síria hi
ha vint milles. Té un castell
fortificat i a les seves muntan-
yes s'hi fa una fusta de pi que
no té igual enlloc del món ha-
bitat ni per la bellesa de les
seves vetes ni pel seu gruix ni
per la seva llargada; és expor-
tada a totes les regions de la
terra, tant les pròximes com
les llunyanes; se'n fan edificis
reials i baguls, i també pals
dels vaixells viatgers, i ante-
nes, i diverses classes d'en-
ginys bèl·lics, com ara torres

d'assalt, bastides, escales i al-
tres”. 

DE LA FABRICACIÓ de vai-
xells avui dia ens queda com a
testimoni la làpida fundacio-
nal de les drassanes fundades
l'any 945, avui conservada i
exhibida a l'exposició perma-
nent de la Catedral de Tortosa;
el text inaugural, redactat en
escriptura cúfica florida, ens
dóna fe de la importància de
la Madina com a ciutat estra-
tègica: “Ordeno la construcció
d'aquest edifici per a ús de
drassanes per a equipaments
marítims i naus, el súbdit d'A-
llah Abd-el-Rahman, Emir
dels creients, al que Allah as-
sisteix, i el seu bastiment fou

acabat sota la direcció del seu
caid i servidor Abd-al-Rah-
man-ben- Muhammad, amb
l'ajuda d'Allah (...), en l'any
333 de l'Hègira. Escrit per
Abd-Allah-ben-Qulayb”. 

ELS DIFERENTS jaciments
arqueològics trobats en les di-
ferents campanyes al nucli
antic ens han dibuixat una
ciutat que, a banda de la Me-
dina, tenia dos ravals; al nord
(Remolins), al costat de les
drassanes, i al sud (Santa
Clara i Garrofer), un assoc
(mercat), 3 Maqbares (cemen-
tiris extramurs) i un Gaval al-
Khaf (oratori a l'aire lliure), si-
tuat a l'emplaçament de l’hos-
pital Verge de la Cinta. 

Turtuxa, ciutat de frontera
PINZELLADES DE TORTOSA

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME

L'escriptor, polític i historiador
de Gandesa, Anton Monner,
acaba de publicar l'obra 'Voca-
bulari de la Terra Alta', un
volum enciclopèdic que recull
10.000 paraules a partir de les
quals radiografia la història,
l'economia i la societat de la
comarca. El gran valor d'a-
questa obra és la preservació
dels mots, la parla i els argots
que es van perdent a mesura
que perdem antics oficis, tradi-
cions i costums i, sobretot, a
mesura que la societat terral-
tina s'aparta de l'entorn rural i
natural que la nodria. 
Monner ha aprofitat el llibre
per reivindicar alguns dialec-
talismes i castellanismes pro-
pis, però que no reconeixen els
diccionaris ni les institucions
lingüístiques oficials. També
per recollir-hi tots aquells que
li són propis a la comarca. L'o-
bra recull molts mots caracte-
rístics de les Terres de l'Ebre,
en general, i altres que només
alguns municipis de la Terra
Alta conserven de l'herència
dels seus repobladors.
La petjada del Monner enamo-

rat de la història es troba en
cada entrada del volum, cada
paraula duu una forta càrrega
sociològica i en cada mot hi ha
una intenció clara per explicar
"qui són i qui han estat els te-
rraltins". "És molt més que
una obra lexicogràfica", ha re-
conegut l'autor. "És una enci-
clopèdia de la Terra Alta
adreçada a tots aquells que la
vulguin conèixer", ha afegit.
De fet, aquesta obra "ha salvat
de l'oblit centenars de parau-

les" que ni tan sols es troben
en altres diccionaris. 
Arran de llargues entrevistes
amb pagesos, boters, carreters,
esquiladors, ferrers, caçadors,
pescadors, historiadors, poe-
tes, sacerdots, escriptors i estu-
diosos d'àmbits molt diversos,
Anton Monner va decidir que
la seva obra havia d'anar més
enllà. Més trenta anys de feina
han aglomerat 10.000 paraules
carregades de vida terraltina i
l'autor, en moltes d'elles, no

s'ha amagat d'homenatjar tots
els seus "informadors". Ara
Monner confia que 'Vocabulari
de la Terra Alta' sigui un punt
de partida perquè "altres estu-
diosos" continuïn amb la re-
cerca i corregeixin i analitzin
l'obra que ell ha iniciat. 

Anton Monner recull el 
‘Vocabulari de la Terra Alta’
L’enciclopèdia incorpora 10.000 paraules,

algunes gairebé perdudes a la comarca
“És molt més que una obra lexicogràfica”,

reconeix l’autor, que li ha dedicat 30 anys

El riu 
abans es deia
‘Ebro’, no
era ‘l’Ebre’
Anton Monner volgut rei-
vindicar molts mots que
han quedat apartats dels
diccionaris oficials, (com
són "antes" –abans-, "asta"
–fins-, "faenada" –feinada-,
"este" –aquest-), però que a
la Terra Alta se segueixen
fent servir des de l'edat mit-
jana fins a l'actualitat i "que
són tan catalanes, que ho
poden ser més", ha defen-
sat l'historiador de Gan-
desa. Monner ha insistit
que, molts cops, es vol eti-
quetar aquestes paraules,
"de forma equivocada",
com si fossin castellanis-
mes. Per a Monner, un bon
exemple d'aquesta reivindi-
cació és la denominació del
riu. "Encara diem 'Ebro'. Ho
han dit els nostres pares, els
nostres avis i és com apareix
en tots els llibres escrits des
del segle XIX fins al segle
XIV. No apareix mai 'Ebre'.
'Ebre' l'usa Francesc Carre-
ras Candi – 'La navegació al
riu Ebre', (1937)- quan es-
criu sobre el riu a principis
del segle XX i l'Institut d'Es-
tudis Catalans creu que
aquest és el topònim co-
rrecte, però no ho és. Quan
escric 'Ebro' als meus arti-
cles, me'l corregeixen. Però
com 'Ebro' hi ha altres to-
pònims com 'Caro, Tormo,
Irto, Cardó', que s'han in-
tentat traduir però són prei-
bèrics i haurien de ser
normalitzats totalment",
diu Monner. 

LLENGUA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Anton Monner, fotografiat recentment a Gandesa. // FOTO: ACN.

G.M. / ACN
GANDESA
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US RECOMANEM
XX FIRA DE L’OLI NOVELL, DELS CÍTRICS

I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA
18, 19 i 20 de novembre 

Menjar i beure

Ulldecona
'Bhrava!' de L'Animé
Dissabte, 5 de novembre a les 18h
Lloc: Teatre Orfeó Montsià
Preu entrada 6 euros

Santa Bàrbara
'Llavis Molsuts' 
Dissabte, 5 de novembre a les 20h
Lloc: Smartcentre
Entrada gratuïta

Aprofitant el primer oli novell que tradicionalment surt de
les premses el tercer cap de setmana de novembre, Santa
Bàrbara celebra aquesta fira on acudeixen els principals
productors de la comarca. Paral·lelament s’organitzen les
Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli, en què s’o-
fereixen menús de degustació amb l’oli i els cítrics locals.

Tortosa

El bon pare
Escrita i dirigida per David Plana
Dissabtes, 19 de novembre
a les 22 h. Teatre Auditori Felip Pedrell

La vida d’en Roger Denís, l’alcalde d’una petita ciutat de
províncies, es desmunta de la manera més insospitada de
la nit al dia. Quan les coses no li podien anar millor en la
política, el retorn de la seva filla adolescent i un vídeo des-
cobert per internet fan que s’adoni que potser no és tan
bon pare com es pensa. I, és clar, quan tot comença a tor-
çar-se i les veritats surten a la llum només falta la interven-
ció d’una ex amb ganes d’afegir més llenya al foc per deixar
un home tocat i enfonsat.

Exposicions

Santa Bàrbara

XIX Jornades
Gastronòmiques
de la Cuina
de l’Oli
Fins el 27 de novembre 

Més info: santabarbara.cat

Fires

Tortosa
Mercat d'antiguitats,
col·leccionisme i 
joguines
Dissabte 19 de novembre, de
9 a 14h
PLaça Mestre Monclús 

Mercat d'antiguitats, col·leccio-
nisme i joguines, per comprar, tro-
bar i recordar objectes i peces de
temps passats. 

Amposta
“V Expoclick, un riu de
clicks”
De l’11 al 13 de novembre
Lloc: Pavelló firal
Entrada gratuïta

Gandesa
“Art & Fire”
Fins el 18 de novembre
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Municipal de Gandesa

La Fatarella
“Llums Ombres”
Fins el 31 de desembre
Lloc: Fundació El Solà

Mas de Barberans
“Cistells d’un paisatge”
Fins el 16 d’abril de 2017
Lloc: Museu de la Pauma

Mas de Barberans
“Lo Mas”
Fins el 27 de juliol de 2017
Lloc: Museu de la Pauma

TeatreMúsica

Tortosa
Música i poesia amb
“Sense Pistola”
Actuació músico-poètica en directe
de 'Sense Pistola', amb Arturo
Gaya (veu), Laia Oliveras (veu),
Paco Prieto (guitarra) i Kike Pellicer
(contrabaix). La formació ha posat
música a una tria de poemes del lli-
bre 'Bes Nagana' d'Enric Casasses.

Divendres, 11 de novembre, a les 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Entrada 10 euros

Amposta
Púrpura Pansa
En el marc del 22è Cicle de Música
Ciutat d'Amposta, concert del quar-
tat de saxofons Púrpura Pansa, sor-
git el 2009 a partir de les inquietuds
de quatre joves músics valencians,
amb l'objectiu de difondre, poten-
ciar i gaudir de la literatura musical
que ofereix aquest instrument. 

Dissabte, 5 de novembre, a les 22h
Lloc: La Fila
Entrada 10 euros

Jornades

Alcanar
XIV Jornada d’Etnologia de
les Terres de l’Ebre
Enguany sota el títol 'Les festes po-
pulars', una part molt important
del patrimoni popular, material i
immaterial, del territori.

Programa complet i inscripcions: 
http://etnologia.tte.cat
Dissabte, 5 de novembre

Gandesa
Jornada Mossèn Joan Bap-
tista Manyà amb motiu dels
40 anys de la seva mort
Divendres, 11 de novembre 
Lloc: Biblioteca de Gandesa

Amposta
SoMMeliers
En el marc del 22è Cicle de Música
Ciutat d'Amposta, concert a càrrec
del quintet clàssic SoMMeliers,
presentant el seu darrer treball
'Quinze d'abril'. 

Dissabte, 12 de novembre, a les 22h
Lloc: La Fila
Entrada 12 euros

Santa Bàrbara
Albert Caire Trio
En el marc de la cinquena edició del
Cultutardor, actuació d'Albert Caire
Trio, amb un repertori musical an-
glosaxó de pop, funk i soul del
blackmusic més autèntic traslladat
al terreny del jazz, sense oblidar-ne
les arrels i donant pas a la improvi-
sació. 

Dissabte, 12 de novembre, a les 20h
Lloc: Smartcentre
Entrada 5 euros

Teatre

Tortosa
'Les Supertietes'
Diumenge, 13 de novembre a les 12h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu entrada 3 euros

Tortosa
'Els homes són de Mart i les
dones de Venus'
Divendres, 2 de novembre a les 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Preu entrada 12 euros

Dansa

Amposta
Don Quijote
Ballet de Moscú
Dilluns, 5 de desembre a les 21h
Lloc: La Lira Ampostina
Preu entrada 35 euros

Literatura

Gandesa
Presentació llibre "Li deien
Lola" de Pilar Romera
Dissabte, 5 de novembre a les 11.30h 
Lloc: Biblioteca de Gandesa

Taller

Gandesa
smartphone majors de 55 anys
Dies 23 i25 de novembre 
Lloc: Biblioteca de Gandesa
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"A mi m’agrada
molt el tren de
Bot, que fem ser-
vir com a cafete-
ria i on juguem
amb tots els
amics"

P
PETITS ARTISTES

ELS TRENS A BOT

A L’ESCOLA SANT BLAI serà complicat arribar-hi amb
tren, però Bot és un poble amb molta afició per aquest mitjà
de transport, tant és així que a l’antigua estació del poble,
ara punt d’accés a la Via Verda, hi ha instal·lat un tren que
fa de bar i punt de trobada per a molts.
En aquesta pàgina de novembre, els més menuts de l’escola
Sant Blai recordaran el Sarmentero, el mític tren que recorria
el Ferrocarril Val de Zafán des de Tortosa fins a Alcanyís i la
Puebla de Híjar a l’Aragó solcant els paratges de les muntan-

yes de Pinell de Brai, Prat de Comte, Bot, Horta i Arnes.
A més, els xiquets de Bot també manifesten la seva fascina-
ció pels trens més ràpids com l’AVE, tot i que serà difícil veu-
re’l passar pel poble.

“Mireia Barrena
"Al tren de la Via Verda hi ha un parc on ju-
guem els nens del poble mentre els pares fan
un vermout dins el tren"

"El tren de Bot
voltava per les
muntanyes del
poble. Feia mol-
tes corves i treia
molt de fum"

2 PINZELLADES

Toni Falcó 

Guillem Robles

"Els meus iaios
coneixen el Sar-
mentero i sem-
pre m’explicaven
coses molt inte-
ressants"

"M’agrada el
tren de la Via
Verda on els
barrils servei-
xen per a seure
i pendre un re-

fresc"

Pep Carbó 

Inés Roda

"El que més
m’agrada dels
trens és que
van molt ràpid
i que hi ha un
bar restau-
rant"

"A mi m’agrada
el ferrobús de la
Via Verda de Bot
on pots jugar i
anar a passar el
dia amb els

amics"

Aleix Bosch 

Venus Pastor

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"M’encanta la
història del tren,
que va construir-
fa molts anys i va
arribar a Bot per
primer cop el
1938"

Laia Paia
"Abans amb el
Sarmentero po-
dies baixar fins a
Alcanyís o anar a
Tortosa, però
avui s’ha conver-
tit en un bar-cafeteria!"

Marcel Suñé 
"A mi m’agra-
den els trens de
dos pisos des
d’on es pot
veure molt bé el
paisatge per on
va"

Ainhoa Bosch
"M’agrada anar
a jugar a la Via
Verda i en aca-
bar menjar-me
un gelat al xirin-
guito de l’esta-
ció"

Òscar Garcia  

"El Sarmentero passant pel Val de Zafan amb
les muntanyes de Bot al fons. Actualment és
un tram de la Vida Verda!"

Blai Pallarés

"Aquesta és l’estació de Bot. A mi m’agrada
molt perque és un lloc molt gran per poder
jugar i al costat hi ha un tren de veritat."

Àxel Sabaté »

»

»
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CINEMA I FOTO DE MUNTANYA PER A LA MEMÒRIA
Recordar una persona estimada amb
allò que més li agradava, la seva gran
afició per l'esport i la muntanya que va
viure fins al darrer moment, és l'objec-
tiu de la cinquena edició de la tarda de
cinema i fotografia en memòria de l'es-
peleòleg tortosí Joan Sabaté Geladó.
Una mostra on el públic present va
poder recórrer en poques hores parat-

ges de tot el món, des de les muntanyes
més llunyanes del Kirguizistan, fins a
les més pròximes al Caro.
Aquesta proposta apadrinada per la
UEC Tortosa és una més d'aquesta asso-
ciació esportiva que també aposta per
les activitats culturals relacionades amb
el seu àmbit d'acció, i també l'excursio-
nisme i la muntanya. A.P.

Tivissa va ser l’escenari de la da-
rrera cursa a la 15a Copa Catalana
de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya. Aquesta
onzena edició de la cursa de Ti-
vissa també forma part del circuit
de curses per muntanya de les Te-
rres de l’Ebre, prova que acabarà
el pròxim 20 de novembre amb la
vuitena edició de la Cursa de les
Roquetes d’Horta de Sant Joan.

La prova de Tivissa va comptar
amb la participació de més de 250
corredors que cobriren els 24 ki-
lòmetres de distància amb un
desnivell acumulat de més de
1500 metres. Com a novetat de
l’edició d’enguany, una cursa
curta i nombroses activitats al
llarg del tot el cap de setmana
com passejades en família o sor-
tides per a iniciats en la mun-
tanya.

Copa Catalana
La competició més emocionant
va ser la prova femenina amb
Sílvia Puigarnau del Centre Ex-
cursionista Guissonenc, com a
guanyadora. Aquesta corre-
dora es jugava el títol amb l'al-
tra favorita, la reusenca Ester
Casajuana de l'Associació Ex-
cursionista Escola Treball.
Puigarnau va guanyar la cursa

tivissana amb un crono de 3:16
i Casajuana va plantejar-ho de
forma més conservadora aca-
bant segona amb 3:31, un
temps que va ser suficient per
guanyar la Copa Catalana.
Pel que fa a la categoria abso-
luta masculina, el guanyador
de la Copa va ser el corredor
del Centre Excursionista Te-
rrassa Just Sociats, però qui va

guanyar la cursa de Tivissa va
ser el representant de la Ca-
meta Coixa de Miravet, Pere
Aurell, en completar el recorre-
gut en un temps de 2:28. En se-
gona posició va entrar a la línia
de meta Xavier Espiña del Cen-
tre Excursionista Guissonenc, i
tercer al podi va acabar Sergi
Rodríguez del Centre Excursio-
nista Segarra. 

CURSES PER MUNTANYA

Tivissa decideix la Copa Catalana
Sílvia Puigarnau guanya la Copa però no la

cursa, que cau als peus d’Ester Casajuana

Albert Pascual
TIVISSA

Un moment de la Cursa de Tivissa. // FOTO: IVÁN TORRES.

250 corredors de
tot Catalunya,
presents”
“

Pere Aurell de la Cameta Coixa guanya
l’absoluta masculina i Just Sociats la Copa

El Rally RACC torna amb les especials a la Terra Alta
El Rally RACC va tornar a pas-
sar per la Terra Alta en una de
les etapes més interessants en
combinar asfalt i terra. L'edició
d'enguany la van guanyar
Ogier i Ingrassia de Volkswa-
gen. Sordo i Martí de Hyundai
van ser segons al podi.
L'etapa de la Terra Alta amb es-
pecials complicades durant la
primera part per la pluja i el
fang va  provocar molts dalta-
baixos a la classificació general

d’aquesta competició.
Com acostuma a passar en les
últimes edicions, aquest tram es
presentava com a decisiu amb
els seus 38,95 km i cinc canvis
de superfície.
L'únic abandonament durant
l’etapa de la Terra Alta va ser la
del cotxe format per Jari-Matti
Latvala - Miikka Anttila, amb la
suspensió malmesa en el Volks-
wagen al final de la segona pas-
sada per Caseres. A.P.

El canareu Benja
Prades, rei de la
carretera al Japó

El ciclista canareu Benjamí
Prades del Team Ukyo està
passant per un moment
dolç al país del sol naixent.
El passat cap de setmana
del 15 i 16 d'octubre, Prades
va tornar a guanyar per
segon any consecutiu el
Japan Protour de Mina-
miuonuma, a les muntan-
yes de la prefectura de
Niigata (centre del país). És
una casualitat que aquesta
cursa la va guanyar ja fa tres
anys el seu germà Eduard
Prades. Així són tres anys
seguits que un ciclista de la
mateixa família guanya
aquesta prova.
Una setmana després,
Benja va aconseguir una
meritòria setena posició de
la general a la Japan Cup.
La cursa va anar amb nor-
malitat fins a la darrera pu-
jada on l'italià Davide
Villella ja marxava en soli-
tari cap al triomf final. Un
problema de coordinació
amb la resta del Team Ukyo
va evitar el podi del canareu
que va arribar molt cansat a
la línia de meta.
Des d'ara i fins al final de
temporada, Benja Prades
encara aspira al podi de di-
ferents proves a l'arxipelag.
Durant el mes de novem-
bre, Prades acudirà a la
Japan Pro Tour d'Oita a l'illa
de Kyushu i el 13 de novem-
bre tancarà la temporada en
un ambient tropical al Tour
d'Okinawa.  A.P.

CICLISME

Els cotxes del rally passant per Vilalba. // FOTO: RALLY RACC.
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MUNDIAL PATINATGE ARTÍSTIC

Els Aldeans, quarts al mundial de Novara

El Grup xou petit del Club pati
l’Aldea ha acabat quart al
Mundial de Patinatge Artístic
celebrat a Novara (Itàlia) amb
el programa de Manel Villa-
rroya "M’has de dir alguna
cosa". El Club Patí l’Aldea va
veure com en l’últim minut de
la competició s’esvaïa la meda-
lla de bronze en ser superat
per un equip brasiler. Les me-
dalles d’or i plata  van ser per
als representants italians New
Age amb "The light Inside", i
Division amb "Cruiser to Na-

ples". Amb el mundial acaba
una gran temporada per al
Club Patí l’Aldea on han estat
campions territorials, medalla
de plata a la competició cata-
lana, medalla d'or al campio-
nat d'Espanya i també sisens a
l'Europeu.

El paper d’Elisa Tomàs
Elisa Tomàs, patinadora del
Club Patí l'Aldea, també va ser
present al Mundial de Pati-
natge Artístic de Novara com a
membre de la selecció espan-
yola júnior.
La jove patinadora aldeana va
executar el programa curt al
costat de 33 representants

d'altres països. Algunes erra-
des la van situar en una posi-
ció desfavorable a la taula
classificatòria durant el primer
dia.
A la segona jornada del con-
curs, Tomàs va patinar el seu
disc llarg, i va poder remuntar
tres llocs, quedant definitiva-
ment en quinzena posició.
L'altra membre de la selecció
júnior femení, Carla Escrich,
va acabar el campionat en sisè
lloc. La medalla d'or en júnior
femení va ser per a Michela
Cima i la plata per Micol Zan-
goli, les dues italianes. El
bronze va recaure en la patina-
dora argentina Giselle Soler. 

Albert Pascual
L’ALDEA

Èxit de participació a la
III piraguada de la URV

Més de 130 inscrits i una nor-
antena de piragües van pro-
tagonitzar la tercera
piraguada del campus Terres
de l'Ebre de la URV, una
diada lúdica i esportiva amb
l'objectiu de promoure i re-
forçar l'esport a la universitat
i que també va comptar amb
la presència de molts alum-
nes estrangers que van gau-
dir d'un matí de bon sol al
riu, entre ells 19 estudiants
xinesos.
De fet, fomentar els lligams

entre els alumnes i donar a
conèixer l'entorn natural i el
paisatge fluvial del riu Ebre
des de dins als estudiants és
un dels objectius assolits per
l'organització.
Enguany el recorregut de la
piraguada va iniciar-se a
Xerta i el seu final va ser Tor-
tosa, una distància assequible
i tranquil·la per poder gaudir
del riu.
Una de les novetats d'aquest
any ha estat el lloguer d'auto-
busos per transportar des del
campus de Remolins i Tarra-
gona fins a Xerta els estu-
diants dels diferents campus
de la Rovira i Virgili. 

Albert Pascual
XERTA

AGENDA ESPORTIVA

Dissabte 5 de novembre
Presentació temporada 16/17 Club Bàsquet Cantaires.
CB Cantaires - CB Salou. Pavelló de Ferreries, Tortosa.

Diumenge 6 de novembre
10 km de Jesús.
Última cursa Running Series Terres de l’Ebre.

Diumenge 6 de novembre
VII Cursa per muntanya Camí de Sirga.
Móra d’Ebre.

Diumenge 13 de novembre
28a Marxa del Port.
Horta de Sant Joan.

Diumenge 20 de novembre
VIII Cursa per muntanya de les Roques.
Última cursa del circuit ebrenc. Horta de Sant Joan.

Elisa Tomàs, al mundial de Novara. // FOTO: C.P. L’ALDEA.
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500 PERSONES PARTICIPEN AL DINAR PEL CÀNCER
PROP DE 500 persones van participar
en el Dinar Popular pel Càncer que es va
celebrar al pavelló firal de Remolins, a
Tortosa. El president de la Lliga Contra el
Càncer de les Terres de l’Ebre, Francesc
Vallespí, va remarcar que l’únic objectiu
era recaptar diners per donar suport als
malalts de càncer i les seves famílies, i
també per contribuir a la recerca per tro-

bar la cura a aquesta malaltia. Vallespí va
afirmar que el repte en les properes edi-
cions és assolir les 600 persones i va fer
una crida als joves a que també se sumin
a aquesta jornada solidària. També va re-
cordar que la Lliga ha demanat a Salut
que es renovi l’accelerador lineal de l’Hos-
pital de la Santa Creu de Jesús per seguir
millorant l’atenció als pacients. C.B.

A Catalunya neixen cada dia, de
mitjana, dos nadons prematurs
extrems, que pesen menys d'1,5
quilos. Aquests nounats no
poden ser alletats per la seva
mare perquè encara no té llet i
les donacions al Banc de Llet
ajuden que aquests nadons so-
brevisquin. En la Setmana Eu-
ropea de la Lactància Materna,
l'Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa va impulsar la primera
trobada entre una trentena de
mares que alleten els seus fills,
llevadores i membres de la Co-
missió Territorial d'Alletament
Matern per donar-los suport
però també per animar-les a
fer-se donants de llet. Ara, a Tor-
tosa hi ha unes set mares do-
nants i, al país, unes 150
donants de mitjana. Núria Vila-
nova, metgessa del Banc de Llet
a la demarcació de Tarragona,
destacava que la dificultat de
captar donants es basa en el fet
que, a diferència de les dona-
cions de sang, la llet només es
pot donar “durant una època
molt concreta” i “és variable”.
“És una època de la vida molt

curta i, tal com en sang se'n pot
donar més –entre tres o quatre
cops a l'any-, la llet només es
pot donar fins que en tinguis, o
fins que et vagi bé”, va detallar
la metge del Banc de Llet a Ta-
rragona i Terres de l'Ebre.
La gran majoria de mares opten
per l'alletament matern. De fet,
segons la pediatra de l'Hospital
i coordinadora de la Comissió
d'Alletament, Neus Rodríguez,

al centre hi ha uns 1.200 parts
cada any de les quals un 90% de
mares són donades d'alta fent
alletament matern. Amb tot,
Rodríguez destaca que és difícil
fer un seguiment un cop do-
nada l'alta. L'alletament matern
té diversos beneficis per la seva
elevada qualitat nutricional que
no aporta cap altra llet artificial,
segons Rodríguez. A més, és

clau pel sistema immunològic
dels nadons, sobretot en nens
prematurs. Segons diversos es-
tudis, també pot aportar benefi-
cis en l'aprenentatge o major
agudesa visual, a més de refor-
çar el vincle amb la mare.
Segons Vilanova, la llet materna
“té uns beneficis que estan
constatats” i per això s'intenta
difondre el missatge que vin-

guin “força mares” a fer-se do-
nants de llet. Des del 2011, a Tor-
tosa han donat llet 17 mares i
amb les trobades que s’organi-
zen s'espera que s'incrementi el
nombre de donants. “A la mare
que li sobri aquesta llet, benvin-
guda serà al Banc de Llet per als
nens que neixen amb menys
d'un quilo i mig i necessiten llet
materna”, va apuntar.  

L'Hospital de Tortosa anima les
mares que alleten a fer-se donants 

LACTÀNCIA MATERNA

Cada dia neixen dos nadons prematurs extrems, que
pesen menys d’1,5 quilos, i necessiten donacions de llet

El centre impulsa la primera trobada per donar suport a
l'alletament matern després de l'alta hospitalària

La trobada de mares a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.  // FOTO: ACN.

C. Bonet / ACN
TORTOSA

Les donacions
són congelades
i duren tres
mesos

Els nens prematurs ex-
trems són aquells que nei-
xen pesant menys de 1.500
grams i que tenen una salut
precària. La llet materna és
el millor aliment per sobre-
viure perquè aporta tots els
nutrients necessaris per al
seu creixement. 
Quan no poden ser alletats
per la mateixa mare, la so-
lució és recórrer a la d'altres
mares que tenen llet sufi-
cient i en poden donar. Tot
el procés es fa sota pres-
cripció mèdica. Les dona-
cions de llet són
processades, congelades i
duren uns tres mesos.  

A l’HTVC hi ha
uns 1.200 parts
cada any, i el 90%
de les mares són
donades d’alta
fent alletament
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SALUT 

US VULL DONAR a conèixer la re-
cepta d’un xarop per a la tos amb in-
gredients naturals, que sempre va bé
saber-la, ara que comencen a baixar
les temperatures, i començarà el
temps dels mocs, tos, esternuts i re-
fredats. Si teniu criatures per casa, de
ben segur que ja els teniu tot els dia
amb les narius del nas rajant moque-
tes. I això seguirà així fins que arribi
el bon temps. Alguns pares i mares es
preocupen en excés, perquè es pensen
que el seu fill  té constantment mocs i
tos, perquè està baix de defenses i és
més bé al contrari. La tos i els mocs
són les primeres defenses del cos. La
mucositat serveix per embolicar els
virus i bacteris, enganxar-los en una
trampa mortal per impedir que pene-
trin en el nostre organisme. La tos i
esternuts tenen la funció d’expulsar
aquesta mucositat carregada de visi-
tants indesitjables cap l’exterior. Però
tossir massa, d’una manera persistent,
pot arribar a ser molt molest  i més
quan aquesta tos no deixa dormir, ni
descansar per les nits. Qui no recorda
haver passat una nit en blanc, tossint
sens parar?

ABANS, A CASA tots sabien què calia
fer quan algú tenia tos, febre, o mal de
ventre i si no ho sabien, sempre conei-
xien qui els podia ajudar, o a qui calia
anar a trobar quan passava això. Cal
recuperar aquesta memòria essencial
del coneixement del medi natural i la
utilització dels remeis més ancestrals,
que estaven molt provats i tenien una
gran eficàcia. Per això avui rescatem
una vella recepta d’un xarop per com-
batre la tos. L’olor d’aquest beuratge
no és gaire atractiva, però el gust no
té res a veure, és dolcet i  molt  agra-
dable. Aquest xarop se’l poden pren-
dre tots els membres de la casa
(adults i criatures) quan tinguin tos,
però també quan hi hagi mucositat,
mal de gola i tots els símptomes rela-
cionats amb el refredat.

ELS INGREDIENTS que hem de tenir
a mà són els següents: una ceba
grossa, vuit cullerades de sucre mo-
reno de canya, una cullerada de mel i
el suc d’una llimona. Per elaborar el
xarop hem d’agafar un pot que es
pugui tapar bé, on hi posem la ceba
tallada a trossets petits, el sucre de

canya, la mel i el suc de llimona. El
tapem i el sacsegem com si féssim un
batut, per dissoldre bé el sucre i la
mel amb el suc. Deixem el xarop repo-
sar tota la nit perquè el suc de llimona
i els sucres vagin absorbint tot el suc
de la ceba. L’endemà, el tornem a sac-
sejar i ja el podem colar per prendre
(va bé colar només la quantitat que
s’ha de beure per tal de deixar el
xarop barrejat amb la ceba). 

AMB UN ADVERTIMENT i una pre-
caució: els remeis naturals no estan
exempts d’efectes adversos, contrain-
dicacions, toxicitat o interaccions amb
altres medicaments. Cal utilitzar-los
amb prudència i amb les dosis ajusta-
des en funció de l’afecció i l’edat de la
criatura (o l’adult) i en cap cas per
substituir una medicació. Com si di-
gués que, en cas de dubte, s’ha de
consultar al metge o farmacèutic. Que
siguin naturals no vol dir que no pu-
guin tenir contraindicacions. Al cap i
a la fi, la cicuta és natural i pot matar.

Si tens tos....xarop de ceba!

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

HOSPITAL

L'Hospital Comarcal d'Am-
posta ha iniciat les obres de
construcció de la nova farmà-
cia. Aquestes instal·lacions
permetran que el centre sani-
tari tingui un servei farmacèu-
tic “autònom i independent”
que ha de suposar “una mi-
llora per als pacients”.  C.B.

Nou servei de
farmàcia a
Amposta 

AMBULÀNCIES

Conflicte pel transport sanitari

La vaga dels treballadors del
servei de transport sanitari de
les Terres de l'Ebre que s’havia
convocat a partir del 25 d’octu-
bre va quedar, de moment,
ajornada. La Plataforma Sal-
vem les Ambulàncies havia
anunciat l’inici d’una vaga in-
definida com a mesura de pro-
testa i per reclamar una
millorar del servei i atenció al
ciutadà. Ara bé, el portaveu de

la Plataforma, Artur Giménez,
va explicar que recentment
han rebut propostes per part
de la Unió Temporal d'Empre-
ses que gestiona les ambulàn-
cies de l'Ebre, la UTE
Egara-La Fuente, i també per
part del CatSalut a la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre. Se-
gons Giménez, no són les pro-
postes de millora que
reclamen des de la Plataforma
però sí un punt de partida a
partir del qual es pot treballar.
Així les coses, s’han convocat
dos assembles per tal que els

treballadors del transport sa-
nitari decideixin si s’accepten
les propostes o es continua en-
davant amb la convocatòria
d’una vaga. Els treballadors
van denunciar al departament
de Treball “els retards conti-
nus” que pateixen els pacients
per arribar als centre sanitari
de destí i les “llargues espe-
res” que suporten per tornar
dels centres als domicilis.
També reclamen que retorni el
centre de coordinació del
transport sanitari no urgent de
les Terres de l'Ebre a Tortosa. El

centre es va traslladar a la pri-
mavera cap a la ciutat de Tarra-
gona i amb l'objectiu, des
d'allí, de coordinar les regions
de l’Ebre, Tarragona i Lleida,
que gestiona aquesta unió em-
presarial. Però el SEM va expe-
dientar-los, al mes de maig,
pels problemes i la descoordi-
nació que va generar aquesta
unificació del centre de coor-
dinació. L'empresa s'havia
compromès a retornar a Tor-
tosa i a Lleida els punts de
control però només ho ha fet a
Lleida. 

Una altra de les peticions que
s'ha fet arribar a Treball és la
necessitat que Egara La
Fuente renovi els contractes
del personal eventual per evi-
tar hores extraordinàries al
personal fix. També s'estarien
incomplint les bases funcio-
nals en matèria de salut, pre-
venció i seguretat laboral, com
ara les mesures higièniques
per evitar contagis en el trans-
port de malalts. Els treballa-
dors també reiteren la
demanda per recuperar els
serveis retallats a l'any 2012.  

Cinta Bonet
TORTOSA
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Merkamotor 

Merkamotor, 25 anys

d’experiència en el món

de l’automoció

El concessionari oficial de Volkswagen i Audi
En el moment de comprar un vehicle, és necessari
comptar amb un bon assessorament i amb la con-
fiança de saber que elegim el millor cotxe.
A Merkamotor Tortosa porten 25 anys oferint al
client aquest servei, amb la garantia de la marca
Volkswagen, un dels vehicles més populars en ven-
des, i la marca Audi, líder absolut en el mercat pre-
mium. Merkamotor també ofereix als seus clients les
últimes novetats,  com el nou Audi Q2, que des d’a-
quest mes d’octubre es pot trobar al concessionari.

Merkamotor també és la solució en vehicles comer-
cials, i compta amb un gran ventall de vehicles d’o-
casió: el concessionari recompra els vehicles amb la
venda d’un cotxe nou; o bé cotxes d’ocasió de ge-
rència o rènting, o km 0. Tot, amb la garantia i qualitat
de Das WeltAuto.
Uns altres potencial de Merkamotor és el servei de
taller i el post-venda, amb facilitats de pagament.
Per tot, Merkamotor és una de les millors opcions a
l’hora de comprar un nou vehicle, amb marques de
qualitat com són Volkswagen i Audi. 

Josep Sunyé
Josep Sunyé és el director co-
mercial de Merkamotor Audi Tor-
tosa. Amb més de 20 anys
d’experiència en el sector, s’en-
carrega de gestionar les flotes
d’empresa, el contacte amb la
marca dels vehicles i dissenyar
els plans de màrqueting de Mer-
kamotor Audi. Josep es mostra
satisfet amb la seva feina ja que,
assegura, treballen amb ‘grans
marques’ i amb una ‘gran em-
presa’ que permeten oferir el mi-
llor vehicle als seus clients. 

Altadill Electrodomèstics

Qualitat al millor preu  
garantit és possible amb
Altadill Electrodomèstics
Més de 1000 articles en exposició
Altadill ha crescut de manera continuada ja
que sempre s’ha adaptat a les necessitats
del mercat.  Oferint tot allò que el client ha
demanat, amb un assessorament proper i
amb la confiança necessària a l’hora de com-
prar un electrodomèstic. També ho ha fet te-
nint en compte el millor preu garantit dels
seus productes, així com també oferint un
servei de confiança en la instal·lació i repara-
ció de tots els seus electrodomèstics.
L’any 2010 va ser una data important per
l’empresa, amb la creació de COMECS, un
servei dirigit als professionals dels sectors.

Més de 250 establiments ja confien amb
aquest grup i 25 es troben a les Terres de l’E-
bre. Una altra de les apostes d’Altadill ha
estat la  venda online. A través del web
www.electropremium.com l’empresa ofereix
la possibilitat d’adquirir tots els seus produc-
tes a la xarxa, amb assessorament directe de
professionals. Això permet que Altadill tingui
presència a tot el territori nacional i les Illes
Balears. L’èxit d’aquest portal ha permès fins
i tot reconeixements, com el guardó al servei
d’atenció al client, disseny i comunicació  pel
web www.atencionalconsumidor.com. 
Sens dubte, un altre encert del grup Altadill.  

Arturo Altadill
Arturo i el seu germà Ramon van iniciar la
seva aventura empresarial l’any 1995,
amb una gran experiència en el sector de
l’electrodomèstic i de la reparació tècnica.
Els resultats van ser satisfactoris des del
primer moment, i el negoci, segons Arturo
Altadill, gerent d’Altadill Electrodomèstics,
els van ‘enganxar’ i ‘animar’ a continuar
creixent, fins a dia d’avui.  

Tortosa

càpsulescomercials

Altadill Electrodomèstics
C/ Sebastià Juan Arbó Tortosa 977510792
www.altadill.com

Tortosa

Merkamotor Tortosa 
C-42 km 10 Tortosa 977446116
www.merkamotor.com
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

GUIMERÀ, CUINER CATALÀ DE L’ANY
Vicent Guimerà, del restaurant L’Antic
Molí d’Ulldecona, ha estat escollit Cui-
ner de l’Any. El nomenament es va pro-
duir aquest diumenge, 23 d’octubre,
durant la jornada inaugural del Fòrum
Gastronòmic de Barcelona, al qual opta-
ven quatre cuiners més de Catalunya.
Aquest premi es concedeix per un sis-
tema de votació per internet, que es va
obrir de l’1 al 16 d’octubre. Guimerà va

obrir l’Antic Molí el 2004 i ofereix una
cuina de “mercat, creativa i basada en el
producte de proximitat”. Fill d’una famí-
lia amb llarga experiència en el sector de
l’hosteleria -el seu pare va morir l’estiu
passat-, Guimerà va apostar pel seu propi
projecte fa 12 anys, quan ell només en
tenia 24. L’últim menú degustació de la
seua carta ofereix, literalment, un reco-
rregut pels productes de l’Ebre. G.M.

Ingredients

• 1 kg. de carn de vedella
• 2 cebes tendres
• 2 albergínies
• 4 patates
• 2 tomates madures
• 1 got de conyac
• 2 fulles de llorer
• 6 alls
• 1 cullerada de pebre roig
en pols
• pebre negre en pols
• oli d’oliva
• sal i salsetes

Guisat
de vedella

Elaboració

En una cassola de terra, feu
un sofregit amb un bon raig
d’oli, amb la carn prev̀ia-
ment tallada, els alls, les
cebes, les fulles de llorer i el
pebre negre. Remeneu-ho
bé per a que es lligue tot.
Quan comenci a enrossir,
tireu el pebre roig, les toma-
tes, el got de conyac i una
mica d’aigua. Deixeu que es
mesclen tots els sabors uns
minuts, sense deixar de re-
menar. Afegiu més aigua
per coure la carn, fiqueu la
sal i les salsetes.
A part, en una paella, fregiu
les pataques trossejades i les
albergínies a daus.
Quan el guisat ja sigue cuit i
el suquet espès, afegiu-li les
pataques i albergínies. Re-
meneu-ho tot i a servir.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Talleu a làmines els bolets.
2. Escalfeu el forn a temperatura
i posició de gratinar.
3. Col·loqueu les làmines dels
bolets en una safata que pugui
anar al forn però que també la
pugueu traure a taula.
4. Afegiu el timó, la flor de sal i
el pebre mòlt per sobre dels bo-
lets al vostre gust.
5. Escampeu la mozzarella per
damunt dels bolets.

6. Regueu-ho molt ben regat amb
un raig ben generós d’oli d’oliva
VE.
7. Gratineu els bolets durant uns
10 minuts a 180 graus i ja els po-
dreu servir.

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

Bolets a l’aroma de Timó

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Ara que és temps de
bolets us porto una
recepta ben senzilla
i ràpida de fer.
Pertany a la cuina
italiana, cuina
germana a la nostra. 
Hem d’aprofitar els
productes de
temporada!”

“
• Xampinyons tallats
en làmines. Podeu 
utilitzar qualsevol 
altre bolet de tempo-
rada, el que més us 
agradi.
• Mozzarella
• Timó (al vostre gust)
• Flor de sal o sal 
Maldon 
• Pebre mòlt
• Oli d’oliva VE

INGREDIENTS: 
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P
EL VI DE LA PASSIÓ

EL PATRONAT de la Passió de Vilalba
dels Arcs ja ha recollit la vinya d’on sor-
tirà el vi de la Passió, que enguany es
prepara per desè any consecutiu, i que
es podrà tastar durant la propera Set-
mana Santa. Les vinyes conreades són
de garnatxa blanca i tenen gairebé un
centenar d'anys. Els membres del Patro-
nat de la Passió, cistells en mà, van rea-
litzar la verema amb falçons i, un cop

recollit el fruit, el van dipositar dintre
una bullola per ser trepitjat pels xi-
quets. Finalment, aquest es va repartir
en gerres de terrissa a les quals s’hi van
afegir herbes aromàtiques. Un cop as-
sentat el most s’ha d’esperar a que fer-
menti per afegir-hi la mel i una vegada
s’hagi transformat en vi passarà a res-
guardar-se a les àmfores que s’obriran
en públic el proper Dissabte Sant. C.B.PAGESIA

ALCANAR

L’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, va manifestar el
seu neguit per la situació de la
collita de cítrics del municipi.
Montserrat va fer aquestes de-
claracions a Canal 21 Ebre
després que l’assemblea que
va tenir lloc  a la Cooperativa
Exportadora d’Agris d’Alca-
nar, un cop que es va constatar
la greu afectació que tindrà la
plaga de l’aranya en la collita
d’enguany. La preocupació
dels productors és màxima, ja
que es calcula que en alguns
casos es poden perdre entre el
60 i el 70% de les collites, per-
què la majoria de la fruita no
serà apta per a la seua expor-
tació. Montserrat es va decla-
rar contrariat per aquesta
mala notícia, ja que l’expecta-
tiva era que la collita de cítrics
havia de ser molt bona per als
productors canareus.

La sequera condiciona
La falta d'aigua de pluja a fi-
nals d’estiu va obligar els pa-
gesos del sector dels cítrics de
les Terres de   l'Ebre a regar
entre un 20% i un 50% més des
dels pous i va augmentar, de
mitjana, uns 200 euros per

hectàrea el cost del reg, que en
un any “normal” se situa
sobre els 650 euros per hectà-
rea. El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) va advertir que
la sequera ambiental també va
provocar una major incidència
de determinades plagues, so-
bretot 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 fitosani-
taris, que han passat de 612

euros per hectàrea, de mitjana,
a 1.200 euros per hectàrea.

Més producció a Bítem
En canvi, Bítem va celebrar la
Fira de la Clementina aquest
passat mes d’octubre, amb
bones notícies per al sector. I
és que enguany la producció
de clementina ha augmentat
un 30% respecte l’any passat.
De fet, les empreses exporta-
dores de cítrics de Bítem ja
van començar a enviar a prin-

cipis d’octubre les primeres
clementines a d’altres països
europeus.

Competeció amb Sud-àfrica
D'altra banda, els pagesos
veuen amb preocupació l'a-
cord signat per Brussel·les,
que ja ha entrat en vigor i be-
neficia un dels competidors
directes, Sud-àfrica, que podrà
importar durant més temps
del que ho feia ara els seus cí-
trics. 

Neguit per l’aranya en els cítrics
U Els pagesos d’Alcanar estan preocupats
per l’afectació de l’aranya en la fruita

Es calcula que en alguns casos es poden
perdre entre el 60 i el 70% de les collites

Un treballador de l’empresa Cítrics Terres de l’Ebre SAT triant les taronges. // FOTO: ACN

G. Moreno / C. Bonet
ALCANAR

Clot d’Encís,
Premi Vinari
d’Or de
Negres Joves

Cinta Bonet
BOT

Els vins de la DO Terra
Alta, amb la garnatxa
blanca i negra com a la
seva varietat estrella, van
tornar a tenir un paper
molt destacat en el lliura-
ment dels Premis Vinari,
enguany a Vilafranca del
Penedès. El palmarès de la
Denominació d’Origen
Terra Alta en el 2016 es
concreta en quatre Vinaris
de Bronze, sis Vinaris de
Plata i un Vinari d’Or en la
categoria de Negres Joves

pel Clot d’Encís Negre
2015, de Sant Josep Vins.
Pel que fa als Vinaris de
Plata els premiats van ser
Gamberrillo Mistela, de
Pagos de Hibera; Ilercavò-
nia, d’Altavins; Estones
Únix PX, de Mas Sersal;
Edetària Selecció Blanc,
d’Edetària; Almodí Petit,
d’Altavins; i El Sender, de
Lafou. Quant als vinaris de
bronze els guardonats van
ser l’Equinox Garnatxa
Blanca, de Celler Batea;
Llàgrimes de Tardor Mis-
tela, de Sant Josep Vins;
Almodí, d’Altavins i L’Es-
tel, d’Herència Altés. La
garnatxa de la Terra Alta,
que continua captivant als
professionals i prescrip-
tors, és ja la varietat domi-
nant a la Denominació
d’Origen -ja en 2015 va su-
posar la meitat de la collita
-22 milions de quilograms-
repartida a parts iguals
entre blanca i negra. 

VI

La garnatxa de
la Terra Alta va
tornar a captivar
als Premis Vinari
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TELEVISIÓ

PANTALLES

P LA WIKIPEDIA, FONT D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA
UN DE CADA tres internautes es-
panyols consulta l’enciclopèdia per a
informació científica i tecnològica.
Aquesta és una de les conclusions del
primer estudi sobre el contingut cien-
tífic de la Wikipedia en espanyol rea-
litzat per la UOC. El treball, que
compta amb el suport de la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecno-

logia, constitueix la recerca més ex-
tensa i aprofundida que s’ha fet fins
ara al món sobre aquest tipus de con-
tingut en qualsevol versió lingüística
de l’enciclopèdia en línia. Fruit de la
recerca, la UOC ha publicat una guia
de recomanacions i bones pràctiques
per a editar el contingut científic diri-
gida a institucions científiques. C.B.

L'empresa ebrenca Filmsnòma-
des ha impulsat el festival primer
festival internacional de cinema
turístic de Catalunya. El “Terres
Catalunya International Eco &
Tourism Film Festival” es farà a
Tortosa entre el 31 de maig i el 3
de juny i compta amb el suport
de l'Ajuntament de Tortosa, l'A-
gència Catalana de Turisme i la
Diputació de Tarragona, així com
d'empreses turístiques del terri-
tori com SB Hotels o Villa Retiro
Group. Dins del festival concur-
saran en tres categories.  D’una
banda, la Comunicació Turística,
destinada a produccions audiovi-
suals de promoció de ciutats o de
regions, entre altres; també en la
secció Documentals per a films
que exploren la realitat i la pro-
moció de l'experiència del viatge,

posant especial èmfasi en el res-
pecte pel medi ambient i la bio-
diversitat; i per últim, la categoria
Comunicació Corporativa, amb
peces comunicatives sorgides
d’organitzacions, com poden ser
institucions, ONG's o empreses,
que tracten temàtiques relacio-
nades amb el desenvolupament
sostenible. 
Un dels seus promotors, Santi
Valldepérez, va defensar la crea-
ció del festival davant dades d'es-
tudis recents que indiquen que
“1 de cada 5 turistes viatja moti-
vat per les pel·lícules, les sèries o
els espots de publicitat que ha
consumit”.
El festival de Tortosa també neix
apadrinat i associat amb
“ART&TUR”, el Festival Interna-
cional de Cinema Turístic de Por-
tugal, únic fins ara a la península,
amb el qual es compartirà el
Premi Iberia i del qual rebran tot
el suport logístic i comunicatiu.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va destacar que és un projecte
“il·lusionant, que pot generar
molt de valor afegit”, i va fer una
crida perquè el territori s'hi im-
pliqui amb l'objectiu de fer-lo
créixer i consolidar-lo.
La vessant més professional
també es reforçarà amb el “Te-
rres Lab”, una plataforma de
debat i treball, coordinada i diri-
gida pel professor de la UB Jordi
Tresserras, que es farà coincidint
amb les jornades de projecció del
festival. Els interessats en ins-
criure els seus films podran fer-
ho a partir del 2 de novembre i
fins al 31 de març de 2017. El pro-
cés per fer-ho és a través del web
terres.cat.  

Cinta Bonet
TORTOSA

Festival de cinema turístic a Tortosa
Un de cada cinc turistes viatja movitat per pel·lícules,

sèries o espots de publicitat que ha consumit
Es portaran a concurs audiovisuals de promoció

turística, documentals i comunicació corporativa

Presentació del festival de cinema turístic. // AJ. TORTOSA

TECNOLOGIA

El Xiaomi Mi Mix, avenç del futur en smartphones 
per Jaume Querol

El fabricant xinès de productes electrònics Xiaomi
acaba de presentar el que probablement és el telè-
fon intel·ligent més avançat del món, el nou Mi Mix.
La principal característica la trobem en el frontal,
ocupat amb el 91’3% per una gegantesca pantalla
sense bisells, cosa que ha permès als xinesos inte-
grar un gran “display” amb no més espai del d’un
dispositiu de 5’5” equivalent de la competència. El
resultat final és, simplement, espectacular! Però això
no és tot, ja que en el disseny Xiaomi ha comptat
amb un especialista de luxe: el dissenyador francès
Philippe Starck, un autèntic expert en idear concep-
tes d’electrònica moderna, que ha aportat el seu toc
particular emprant materials de primera línia com
la ceràmica, el cristall i metalls de primera qualitat.
Però els tècnics de Xiaomi s’han hagut de superar a
si mateixos, ja que com no disposaven de l’habitual
espai en el frontal, han reubicat els elements de ma-
nera realment enginyosa. Així, per exemple, el sen-
sor de proximitat s’ha situat al darrera de la pantalla
i s’activarà per ultrasons. La càmera frontal s’ha re-

duït fins a un 50% de la mida dels models conven-
cionals i queda ubicada en la part inferior del telè-
fon. També una altra de les novetats la trobem en
l’anomenat “Cantilever Piezoelectric ceramic acous-
tic technology”, que no és més que un altaveu basat
en vibracions sobre cristall, que representa una au-
tèntica revolució en la reproducció del so.
El nou Mi Mix destaca també pel seu acurat disseny,
ja que integra tota la tecnologia en un cos de només
7’9mm de gruix i un ajustat pes de 209gr, gens ma-
lament si tenim en compte que parlem d’un dispo-
sitiu amb pantalla de 6’4 polzades. 
Hi trobarem dues versions disponibles: la més
econòmica amb 4Gb de memòria RAM i 128Gb
d’emmagatzematge i la de luxe amb 6Gb RAM i
256Gb. Els preus aproximats seran de 479€ per al
primer i 550€ per al segon. Si tenim en compte a
la competència, són preus realment molt ajustats.
Per últim, destaquem la seva disponibilitat, ja que
els nous Mi Mix estaran a la venda durant el mes
de novembre.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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Actualment un de cada quatre
assetjaments ja es fa per mitjà
de les xarxes socials i del
mòbil, segons revela un estudi
de la Fundació Anar que s'a-
caba de publicar sobre ciberas-
setjament escolar, el conegut
com a ciberbullying. La meitat
dels menors reconeix haver
patit ciberassetjament en algun
moment i el 45%, haver agredit
per mitjà de la xarxa. Els joves
que han estat víctimes d'al-
guna mena d'assetjament tant
dins de la xarxa com fora tenen
més tendència a tenir conduc-
tes agressives en línia.
Amb l'arribada d'internet i
dels mòbils el fenomen de l'as-
setjament ha traspassat les pa-
rets escolars i ha pres formes
noves. Amb el ciberassetja-
ment la persecució es pot arri-
bar a donar les vint-i-quatre
hores del dia, set dies a la set-
mana i, a més, per múltiples
canals. Hi ha tantes formes de
ciberassetjament que per als
experts resulta complicat estu-
diar el fenomen. I és que pot
incloure des d'amenaces o
missatges desagradables per
correu electrònic, missatges de

text o xat fins a publicacions en
pàgines web o difusió d'imat-
ges humiliants. La professora
de criminologia de la UOC
Irene Montiel ha fet un estudi
amb prop de 4.000 adolescents
espanyols d'entre dotze i disset
anys. Per a Montiel, que és ex-
perta en ciberdelinqüència, hi
ha una dada que s'ha de tenir
molt en compte, i és que el 67%
dels ciberassetjadors abans
n'han estat víctimes, cosa que
vol dir que haver patit ciberas-
setjament pot ser un factor de
risc de convertir-se també en
agressor. De fet, segons
aquesta professora, “els joves
que s'involucren en comporta-
ments de ciberassetjament
també tenen més probabilitats
d'haver estat víctimes fora de
les xarxes, sigui de violència in-
terpersonal, física o sexual”. 
El perfil del ciberagressor més
habitual és un noi d'entre ca-
torze i quinze anys, mentre
que les víctimes més freqüents
solen ser noies de setze-disset
anys.  Els nois tenen més ten-
dència a enregistrar amb el
mòbil tota mena d'agressions
per a penjar-les després a la
xarxa i les noies solen recórrer
més a la difusió de rumors i al-
tres agressions de tipus rela-
cional amb l'objectiu

d'aconseguir l'aïllament de les
víctimes. En general, com més
ús d'internet i de telèfons mò-
bils entre els joves hi ha, més
probabilitats tenen de ser víc-
times o agressors per mitjà de
la xarxa. Entre els factors de
més risc hi ha l'orientació i la
identitat sexual. Els joves
LGTB tenen tres vegades més
probabilitats de ser intimidats
o assetjats en línia que la resta.
Montiel recomana molta pru-
dència a l'hora de buscar
amics nous per internet, agre-
gar desconeguts a la llista de
contactes, inventar-se identi-
tats falses i enviar informació
personal o fotos a descone-
guts. El suport dels pares a
l'hora d'accedir a les TIC es
considera un factor protector
tant en l'assetjament tradicio-
nal com en el ciberassetja-
ment, i l'absència del control
parental és un factor de risc.
Moltes vegades es pensa errò-
niament que el fet que esti-
guin tancats a la seva habitació
vol dir que estan protegits,
però no és així”, afegeix. Se-
gons Montiel, promoure l'edu-
cació en valors, desenvolupar
la intel·ligència emocional i fer
un ús racional i responsable de
les TIC és fonamental per a
prevenir aquesta violència. 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

Incrementa el ciberbullying 

C.B.
TORTOSA

Un estudi de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) i
la Universitat de Carolina del
Nord ha demostrat, mitjançant
simulacions per ordinador, que
els amics de les xarxes socials
són un factor determinant a
l’hora de subscriure’s a aplica-
cions premium a internet. A
més, mitjançant una nova me-
todologia, pionera a Espanya,
els autors de l’estudi  –Manuel
Chica i William Rand– han estat
capaços de predir el nombre de
nous usuaris de pagament que
se subscriuran a una aplicació
digital a curt i mitjà termini.
Segons el treball, publicat a la
prestigiosa Journal of Marke-
ting Research, editada per l’As-
sociació Americana de
Màrqueting, els usuaris que fan
servir la versió gratuïta d’una
aplicació tenen més possibili-
tats de subscriure’s a la de pa-
gament si els seus amics
digitals de les xarxes socials o
de la xarxa de l’aplicació ma-
teixa ja ho han fet. Això es deu
a la pressió social que exercei-
xen per mitjà del boca-orella.
El treball, finançat pel Minis-
teri d’Economia, ha analitzat

mitjançant tècniques de simu-
lació intel·ligent un joc en línia
de National Geographic per a
públic infantil –el model de ne-
goci és el mateix que en els
adults– amb l’objectiu de co-
nèixer les possibilitats que un
usuari se subscrigui a la versió
de pagament en funció dels
seus amics a les xarxes socials,
entre altres paràmetres. 
No influeix tant el nombre d’a-
mics total que es tingui com
tenir un mínim d’amics que ja
siguin premium. A partir d’a-
quest mínim d’amics amb apli-
cació de pagament, l’usuari
s’hi sol subscriure amb una
alta probabilitat, argumenta
Manuel Chica, investigador del
grup de recerca Internet Com-
puting & Systems Optimiza-
tion (ICSO) de l’Internet
Interdisciplinary Institute de la
UOC.  
L’estudi ha permès, per pri-
mera vegada, categoritzar el
comportament dels usuaris
d’aplicacions premium mitjan-
çant aquestes tècniques pione-
res a Espanya, la qual cosa pot
ser de gran utilitat en campan-
yes de màrqueting en perme-
tre identificar i focalitzar molt
millor els destinataris a l’hora
d’aplicar les diferents campan-
yes.

COMUNICACIÓ

Els amics i les APPs

C.B.
TORTOSA

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 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de set-
mana a les Terres de l’Ebre.

13.30 Recull de notícies
Les principals notícies de la
setmana, per posar-te al
dia de l’actualitat ebrenca.
15.00 Fem una ullada
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
íntegrament.
11.30 Districte 21
12.30 Fem una ullada
Reviu les festes i actes 
culturals del cap de
setmana a les Terres de
l’Ebre.
13.30 Recull de
notícies
15.00 Fem una ullada
16.00 L’Entrellat
17.30 Fem una ullada
20.00 Fet aquí / Gent
del Barri
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



Turisme dóna llum
verd a la base nàutica
del Trabucador 

La Plataforma Trens
Dignes reclama la creació
de l’Autoritat de
Mobilitat a les Terres de
l’Ebre

L’oposició rebutja  al
ple iniciar la redacció
del nou POUM de
Deltebre

Ulldecona declara
tolerància zero amb
l’incivisme i el
vandalisme

Móra d’Ebre preveu
invertir 1,7 milions
d’euros el 2017 

Tivissa decideix la
Copa Catalana per a
Sílvia Puigarnau

L’HTVC anima les
mares que alleten a
fer-se donants de llet

Neguit entre els 
pagesos d’Alcanar per
l’afectació de l’aranya
en la collita de cítrics
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