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Abans de la represa dels treballs, el dijous 17 de novembre va ser l’últim dia en què es van veure opera-
ris al pont de l’Estat. El 22 de novembre, quatre responsables van fer una visita a l’obra. / FOTO: G.M.

UN MES DESPRÉS, LES OBRES DEL PONT DE
L’ESTAT DE TORTOSA JA ES PODEN REPRENDRE
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P EUROPA RENYA ESPANYA PER EVITAR UN SEGON ‘CAS CASTOR’

LA COMISSIÓ Europea ha exigit al
govern espanyol que apliqui la direc-
tiva sobre seguretat de les operacions
relatives al petroli i el gas mar endins.
Una normativa de la Unió Europea
que, segons l’eurodiputat català Fran-
cesc Gambús, garanteix que no hi
pugui haver “un segon Castor”. Se-
gons Gambús, Brussel·les ha donat dos

mesos a Espanya per aplicar la llei, si
no vol acabar al Tribunal de Justícia de
la Unió Europea. La normativa preveu
una sèrie de normes per prevenir i evi-
tar accidents i garantir que les empre-
ses amb llicències d’exploració i
producció tinguin “un finançament
sòlid”, els “coneixements tècnics ne-
cessaris” i es facin “plenament respon-

sables dels danys” que puguin causar.
Gambús va assenyalar que si el text
“hagués estat en vigor en el seu mo-
ment”, la normativa europea hauria
impedit que s’hagués produït la in-
demnització de 1.350 milions d’euros a
la concessionària del projecte Castor, la
promotora Escal UGS. El cas continua
sent investigat per la Comissió. C.B.PORTADA

L’ajornament dels Jocs del Medi-
terrani de Tarragona, ara previstos
per al 2018, és només una de les
conseqüències dels incompli-
ments del govern del PP amb el
Camp i l’Ebre. Però n’hi ha més. El
nou govern de Mariano Rajoy co-
mença la legislatura amb una car-
peta plena de temes pendents a la
província de Tarragona: les obres
del Corredor del Mediterrani, la
millora de les línies R15 i R16 de
Rodalies, la situació de l’N-340, la
revisió del Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre, la finalització de
les obres de neteja de l’embassa-
ment de Flix... Per no parlar del
tram pendent de l’autovia A-7,
entre la Jana i l’Hospitalet de l’In-
fant, o de la construcció de les va-
riants de  Gandesa i de Corbera
d’Ebre, projectes que s’arrosse-
guen des de fa més de 10 anys.

Reunió urgent per l’AP-7
El moviment veïnal per una AP-7
gratuïta van realitzar el 19 de no-
vembre passat el primer tall en
dissabte. Els veïns han decidit
traslladar els talls setmanals de di-
jous a dissabte durant l’hivern,
quan estan obligats a realitzar els
talls a les tres del migdia, per tal

de facilitar l’assistència de tots
aquells que setmana rere set-
mana, des de fa més d’un any, sur-
ten al carrer per demanar
l’alliberament dels peatges per so-
lucionar l’alta sinistralitat de l’N-
340. El portaveu del moviment
veïnal, Llorenç Navarro, va avan-
çar que en les properes setmanes
realitzaran una important activitat
de despatx. En aquest sentit, Na-
varro va explicar que han sol·lici-
tat una reunió urgent amb el nou
govern de l’Estat. “Vam començar
esperant que hi hagués un govern
a Madrid, perquè sabem que
aquesta decisió s’ha de prendre a
Madrid”, va remarcar Navarro.
“Fins ara, aquí les úniques mesu-
res que s’han pres són pedaços,
per intentar acontentar la conces-
sionària de l’autopista”, va afegir-
hi en referència a les bonificacions
per a transportistes que plantegen
des de Foment i la Generalitat.
“Alguns polítics lluiten perquè
l’empresa guanyi més diners dels
que ha guanyat, i nosaltres lluitem
per aconseguir la gratuïtat”, va
concloure el portaveu.
Finalment, el 7 de novembre no es
va celebrar la reunió entre el Mi-
nisteri de Foment, la Generalitat i
els alcaldes dels municipis afec-
tats per l'N-340. La formació del
nou govern espanyol i els canvis al
capdavant de Foment, que ara di-

rigeix Íñigo de la Serna, van obli-
gar el govern de l’Estat i la Gene-
ralitat a ajornar la reunió.  Tot i així,
el moviment veïnal va decidir
mantenir la protesta que havia
convocat pel dia abans a Am-
posta. Uns 150 veïns van tallar
aquell diumenge l’N-340 per rei-

vindicar la gratuïtat de l’autopista
AP-7 i també per reclamar als al-
caldes de l’Ebre que no canviïn la
demanda. De fet, els van reclamar
que no acceptin com a solució les
bonificacions per desviar els ca-
mions de l’N-340 cap a l’AP-7.

C.B. / G.M.
TORTOSA

tt La protesta veïnal a Amposta, per una AP-7 gratuïta. / FOTO: M.C.

Els deures de Rajoy a l’Ebre
La solució a l’alta sinistralitat de l’N-340 és el

tema més urgent que afronta el nou govern
Altres reptes de la legislatura per al PP

són la neteja de Flix i les obres ferroviàries

POLÍTICA

La PDE, 
pendent d’un
possible nou pla
hidrològic

La Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) afronta la
nova etapa del govern de
l’Estat amb un ull posat en
la revisió del pla hidrològic
de la conca. El Ministeri
d’Agricultura, Pesca, Ali-
mentació i Medi Ambient ha
iniciat el concurs públic per
a la realització dels treballs
de seguiment del polèmic
pla de conca, aprovat fa uns
mesos amb una previsió de
cabals ambientals que la
PDE considera insuficients
per al tram final de l’Ebre.
Segons el moviment anti-
transvasament, el govern de
l’Estat està fent una fugida
endavant, ja que no està te-
nint en compte les recoma-
nacions de la Comissió
Europea per al pla vigent, i
de fet està començant a im-
pulsar una nova planificació
per a la conca hidrogràfica.
A més a més, a la PDE des-
confien de les darreres de-
claracions de la ministra
Isabel García Tejerina, una
de les que ha repetit en el
consell de ministres. I és que
la ministra ha dit que una de
les seues prioritats serà tirar
endavant un nou “pacte na-
cional de l’aigua”, com a pas
previ a la realització d’un
nou Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN).
Al marge del sempre polè-
mic pla hidrològic, la minis-
tra de Medi Ambient també
té una altra carpeta oberta
que afecta directament el
territori. A l’embassament
de Flix s’han reprès els tre-
balls de descontaminació,
però encara no hi ha un ca-
lendari definitiu per a l’aca-
bament de les obres. De fet,
l’eurodiputat català Fran-
cesc Gambús, que aquest
mes de novembre ha visitat
Flix, va denunciar que la
Comissió Europea també
desconeix l’estat dels tre-
balls, tot i que ha finançat
les obres en un 80%. G.M. 

AIGUA
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PORTADA 

La Cambra de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tortosa va li-
derar aquest passat mes de
novembre una nova missió em-
presarial, en aquest cas al sud-
est del Marroc. Al llarg del 2016,
la Cambra va organitzar viatges
comercials a Guinea Equatorial,
Costa d’Ivori, Aràbia Saudita i
Camerun. Durant una entre-
vista a Canal 21 Ebre, el presi-
dent de la Cambra, José Maria
Chavarría, va recordar que l’ens
s’ha especialitzat en Àfrica, un
mercat emergent molt proper
que pot ser molt interessant per
a la internacionalització de les
empreses del territori. “El conti-
nent africà el tenim aquí a tocar,
és un continent molt verge, té
molt per a crèixer i per la quali-
tat de producte que tenim a les
Terres de l’Ebre pensem que
sectors com el de serveis, l’agro-
alimentari o la venda de compo-
nents genera oportunitats a les
petites i mitjanes empreses per
començar a exportar”, va afir-
mar Chavarria.
Per la seua banda, el gerent de
la Cambra, Francesc Minguell,
va avançar que la primera mis-
sió del 2017 també es farà al Ma-
rroc. A més, es tornarà a viatjar
a Guinea i Camerun, i també es
prepara la penetració en el mer-
cat xinès. “Estem allà en projec-
tes d’infraestructures molt
importants, ens pot donar molt
recorregut. I per primera ve-
gada, tot i que encara estem en
una fase embrioària, volem pe-
netrar a la Xina.  Fa més d’un
any que ho estudiem i creiem
que tenim oportuntiat en el sec-
tor gourmet i de l’oli extra
verge”, va dir Minguell. En

aquestes missions, la Cambra
de Comerç funciona com a
agent d’internacionalització de
les empreses interessades en
aquests mercats estrangers. S’o-
fereix el servei de consultoria
però també de seguiment de les
operacions que es tanquen i la
logística que se’n pugui derivar.
Aquest model de gestió ha co-
mençat a generar certs beneficis
a la Cambra de Comerç de Tor-
tosa en un moment d’impor-
tants ajustos econòmics.
Minguell va recordar que també
estan organitzant viatges co-
mercials a Andorra, per a les
empreses més petites que tenen
dificultats per introduir-se en el
món de l’exportació. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Els guardonats amb els Premis Cambra 2016.  // FOTO: CAMBRA DE COMERÇ.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Nous mercats al Marroc i la Xina
La Cambra de Comerç vol obrir nous mercats.

La primera missió del 2017 serà al Marroc
Es tornarà a viatjar a Guinea i Camerun i

es preparen per penetrar a la Xina

EXPORTACIONS

L’ocupació a
l’Ebre creix
però molt 
lentament 
L’ocupació continua crei-
xent a les Terres de l’Ebre
però s’eixampla negativa-
ment la diferencia amb la
mitjana catalana. Així ho re-
cull el Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local de les Te-
rres de l’Ebre del tercer tri-
mestre de 2016. Segons el
director de la Càtedra d’E-
conomia Local i Regional
del Campus Terres de l’Ebre,
Juan Antonio Duro, per desè
trimestre consecutiu ha
crescut l’ocupació al terri-
tori, tot i que a un ritme més
lent que a la resta de Cata-
lunya, i comparativament
també ha crescut una mica
menys que el trimestre ante-
rior. Així, el creixement en
termes relatius a les Terres
de l’Ebre ha estat d’un 2,3%,
0,2 punts menys que el
segon trimestre d’aquest
mateix any. En xifres absolu-
tes, el nombre total d’afiliats

a la Seguretat Social al ter-
cer trimestre del 2016 a les
Terres de l’Ebre ha estat de
48.247, és a dir, 1.081 afiliats
més que el tercer trimestre
de l’any anterior. 
Pel que fa als sectors, tots ex-
hibeixen creixements posi-
tius en l’ocupació. Per
municipis el creixement de
l’ocupació ve liderat  pel Pe-
relló, Sant Carles de la Rà-
pita, amb un creixement del
8,8 i el 8,6% respectivament.
Mentre que Flix i Roquetes
són els que més afiliats per-
den. L’atur ha continuat ac-
celerant la seva caiguda, fins
al 11,4%, valor molt proper
al rècord històric de 12,2
punts percentuals que es va
registrar l’últim trimestre
del 2015. 
Una altra dada positiva és
que el col·lectiu d’aturats de
llarga durada és el que ha
experimentat una major da-
vallada, un 4,2%. Ara bé, la
majoria de contractes labo-
rals que es formalitzen són
temporals. C.B. 

ECONOMIA

El creixement ha
estat d’un 2,3%, 0,2
punts menys que el
segon trimestre del
mateix any

L’atur continua
accelerant la caiguda

Es lliuren els Premis Cambra 2016

El passat dijous 24 de novem-
bre es va celebrar l’acte de
lliurament de la 4a edició dels
Premis Cambra, a Sant Carles
de la Ràpita. El lliurament
dels premis va estar presidit
pel president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José María
Chavarría, i pel president de
la Camara de Comerç d’Es-
panya, José Luis Bonet. En
aquest ocasió les empreses
guardonades van ser Faiges
SL i Gaton Africa en la cate-
goria internacionalització; Fa-
kolith Chemical Systems i
Fertelitzantes Gombau en la
categoria innovació; Laboren
Dertusa en la categoria res-
ponsabilitat social empresa-

rial; Padesa i Frutos i Piensos
Immaculada en la categoria
millor estratègia i iniciativa; i
finalment Serveis Agraris
Maiva i Royo Fruits en la cate-
goria emprenedoria. El jurat
també va acordar atorgar el
reconeixement dels Premis
Cambra 2016 a la Confraria de
Pescadors Verge del Carme de
Sant Carles de la Ràpita i a
Pobles Vius de la Ribera d’E-
bre.  També es va homentjar al
que fou durant nou anys pre-
sident de la Cambra, José Luís
Mora, qui va rebre en mans
del president de la Camara
d’Espanya la medalla d’or al
Mèrit de la Cambra Oficial de
Comerç de Tortosa. 
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PORTADA 

Després de 20 anys de reivin-
dicació a les Terres de l'Ebre,
un tren Euromed procedent de
Barcelona va fer aturada dis-
sabte 12 de novembre a l'esta-
ció de l'Aldea. La Generalitat
ha invertit 1,6 MEUR a aconse-
guir que aquests Euromed
facin parada a l'Ebre i 200.000
euros més per impulsar busos
llançadora. El conseller de Te-
rritori, Josep Rull, que va fer el
trajecte des de Barcelona fins a
l'Aldea en aquest primer Euro-
med, va assenyalar que
aquesta és “una mesura de xoc
per millorar la connectivitat
entre les Terres de l'Ebre i Bar-
celona”, tenint en compte les
deficiències que pateixen lí-

nies del territori. Així, els
usuaris podran viatjar des de
Barcelona a l'Aldea, o en el
sentit invers, a preu de regio-
nal en 1 hora i 40 minuts. El
servei de bonificació a Tarra-
gona, que encara no existeix,
s'estudiarà per al gener. Rull
ha explicat que calia negociar
tarifes, veure com es compor-
tava la mobilitat i saber quanta
gent l'utilitza. Pel que fa al sen-
tit sud, Rull va dir que li co-
rrespon a l'Estat perquè el
Govern no pot bonificar cap al
País Valencià. El conseller
també ha deixat clar que con-
tinuaran reivindicant l’aturada
d’Euromed de manera perma-
nent. Un fet que també va exi-
gir, l’alcalde de l’Aldea, Dani
Andreu, qui també va acudir a
rebre el primer Euromed que
parava a l’estació de tren del

municipi. Andreu va insistir
que la seva aturada a les Terres
de l’Ebre era una “necessitat”
per aconseguir la igualtat de
condicions en el transport amb
altres territoris. En aquest sen-
tit, l’alcalde de l’Aldea va re-
clamar que l’aturada de
l’Euromed no sigui una me-
sura conjuntural, sinó estruc-
tural i, per tant, de caràcter
permanent. 
Des de la Plataforma Trens
Dignes, que va organitzar un
acte a l'estació per donar la
benvinguda al tren, la seva
portaveu, Montse Castellà, va
celebrar que s'hagi complert
una reivindicació que institu-
cions, empresaris i sobretot
ciutadans demanaven des de
feia temps. Amb tot, Castellà
va insistir que cal solucionar la
bonificació entre Ebre i Tarra-

gona i que es pugui anar a
Castelló i València a preu d'Eu-
romed.

150 queixes per l’ATM
Dies després, la plataforma
Trens Dignes va lliurar a l'ad-
junt general del Síndic de
Greuges, Jaume Saura, les pri-
meres 150 firmes de ciutadans
que reclamen la creació de
l'Autoritat Territorial de Mobi-
litat (ATM) per a les Terres de
l'Ebre, aprofitant l'estada de
l'oficina itinerant de la institu-
ció a la capital ebrenca. Saura
va defensar que “no és com-
prensible” que aquest orga-
nisme de gestió de la mobilitat
no estigui instaurat a tots els
territoris catalans tenint en
compte com ha millorat la in-
tegració del transport públic
allí on existeix.

Cinta Bonet
L’ALDEA

t El primer Euromed apunt d’aturar-se a l’estació de l’Aldea enmig d’una forta expectació. // FOTO: ALBERT PASCUAL

L’Euromed ja para a l’Aldea
Després de 20 anys de reivindicacions, el 12

de novembre va parar un Euromed a l’Ebre
Per ara el bitllet de l’Euromed des de

l’Aldea només és vàlid per anar a Barcelona

MOBILITAT

L’R15 i l’R16
acumulen cada
dia gairebé sis
hores en retards

La plataforma Trens Dignes
ha comptabilitzat els minuts
de retards que incorporen
els nous horaris dels trens a
les Terres de l'Ebre després
que el passat dissabte, 12 de
novembre, entrés en vigor la
segona modificació dels
temps a l'R16 i la primera a
l'R15. A l'R16 els horaris in-
corporen 177 minuts de re-
tard en 20 freqüències, 8
minuts més respecte les mo-
dificacions d’horaris de l’a-
gost, mentre que els minuts
de retard de mitjana per tren
és de 9 minuts.  A l'R15 se
n'incorporen 150 en 12 fre-
qüències, el que suposa 12,5
minuts de retard de mitjana
per viatge. La portaveu de
Trens Dignes, Montse Caste-
llà, va detallar que en total,
entre les dues línies, els
usuaris perden 327 minuts
diaris, 5 hores i 45 minuts.
Des de la Plataforma Trens
Dignes denuncien que la
Generalitat al·lega que amb
aquestes modificacions els
horaris són més fiables. Una
afirmació que asseguren no
és del tot certa. De fet, Cas-
tellà va explicar que durant
tres mesos, des de l’11 de ju-
liol a l’11 d’octubre, la línia
R16 va acumular 28.896 mi-
nuts de retard, dels quals
11.661 van ser “camuflats”
als nous horaris implantats a
l’agost. Això, afirmen, equi-
val a 20 dies sencers. 
En canvi, des del departa-
ment de Territori i Sostenibi-
litat afirmen que els darrers
ajustaments d’horaris de les
dues línies de regionals han
permès incrementar els ni-
vell de puntualitat fins al
90%, en el cas de l’R16 o del
80% pel que respecta a l’R15.
En concret, el temps mig
previst als horaris comer-
cials en un trajecte de l'R16
entre Tortosa i Barcelona es-
tació Passeig de Gràcia és de
2 hores 28 minuts. El retard
mig en els primers deu dies
va ser de 4 minuts, assolint
un índex de puntualitat del
90%, una xifra que la Gene-
ralitat considera òptima. Pel
que fa al temps mig previst
als horaris comercials en un
trajecte de l'R15 entre Riba-
roja d'Ebre i Barcelona esta-
ció Passeig de Gràcia és de 3
hores 2 minuts. El retard mig
en els mateixos deu dies  va
ser de 6 minuts, assolint un
índex de puntualitat del
80%. C.B. 

HORARIS
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Tortosa fa 10 anys que espera un
miracle per poder alliberar i ur-
banitzar els antics terrenys de
Renfe al centre de la ciutat. Una
superfície de 56.196 metres qua-
drats en què, segons els veïns del
Centre-Nucli Històric, només
creixen les males herbes i on, da-
rrerament, fins i tot han aparegut
“rates i serps”. Aquest 16 de no-
vembre es van complir 10 anys
de la signatura a Madrid del con-
veni per a la millora de la inte-
gració del ferrocarril a Tortosa.
L’acte va estar presidit per la mi-
nistra de Foment de l’època, la
socialista Magdalena Álvarez. De
fet, suposava la culminació de les
llargues negociacions de l’al-
calde, el també socialista Joan
Sabaté, per recuperar per a la
ciutat els terrenys que Renfe va
deixar-hi en desús l’any 1995,
arran de la posada en marxa de
la línia del corredor del Medite-
rrani i el posterior desmantella-
ment de l’antiga línia ferroviària
entre Barcelona i València.
En els darrers mesos, l’actual al-
calde de Tortosa, el convergent
Ferran Bel, no amaga el seu dis-
gust amb l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (Adif)
per la situació dels terrenys de
Renfe. De fet, Bel ha reconegut
que serà molt complicat arribar
a un acord amb Adif, a qui ha
acusat de tenir “poca sensibilitat
i predisposició” amb les deman-
des de l’Ajuntament. Segons Bel,
el consistori ha obert diversos ex-
pedients sancionadors a Adif,
per l'estat de deixadesa dels te-
rrenys. “Em penso que ja anem
per les sancions de 6.000 euros”,
va dir Bel en declaracions a
Canal 21 Ebre. També va afegir-

hi que confia en desbloquejar el
tema amb els nous responsables
de Foment i d’Adif. “Perquè ja no
estem parlant de la capacitat de
disposar dels terrenys per part
de l’Ajuntament, que també,
sinó de la necessitat de conservar
l’espai de forma digna”, va con-
cloure l’alcalde, visiblement mo-
lest per l’actitud d’Adif.

L’oposició vol més fermesa
Els grups de l’oposició han apro-
fitat l’efemèride dels 10 anys de
la signatura del conveni entre
Tortosa i Adif per reivindicar la
importància estratègica d’acon-
seguir la reversió dels terrenys
per al municipi. El portaveu de
Movem, Jordi Jordan, va instar
Bel a tancar una qüestió que l’A-
juntament arrossega des de fa
una dècada. Jordan ha acusat
l’alcalde de posar “excuses de

mal pagador”, quan durant els
darrers anys ha recriminat a Sa-
baté la signatura d’un “mal con-
veni” per a Tortosa. “El senyor
Sabaté va ser vuit anys alcalde, i
el senyor Bel ja en porta més de
nou”, ha advertit Jordan. “El que
hauria de fer Bel, aprofitant que
ara és diputat i també que abans
ha estat senador, és negociar un
nou conveni en els termes que
ell consideri oportuns”, ha afegit,
tot remarcant que són uns te-
rrenys “centrals” per a Tortosa,
entre l’estació i el parc munici-
pal, que ara ofereixen una
imatge “dantesca” de la ciutat.
“El que demanem és que es
pressioni molt més a Adif, que es
netegi el solar i que s’actuï”, va
concloure Jordan, tot recordant
que Movem va proposar recent-
ment un pla integral de neteja
que tingués en compte la situa-

ció de “deixadesa” de diversos
solars públics i privats.  
Per la seua banda, Enric Roig ha
reivindicat la validesa del con-
veni signat per Sabaté el 2006,
que fixava un “preu polític” per
poder disposar dels terrenys.
“Quantes converses ha tingut
l’actual govern de Tortosa amb
Adif i Renfe?”, s’ha preguntat
Roig, tot recordant que l’Ajunta-
ment havia de pagar 3 milions
d’euros per poder alliberar els
terrenys. Segons Roig, la urbanit-
zació dels terrenys de Renfe és
“bàsica” per millorar la mobilitat
de la ciutat, però també per afa-
vorir el creixement econòmic.
“Hem de tenir al centre de Tor-
tosa un pol d’atracció comercial i
de serveis; però no sabem quan-
tes converses han tingut amb
Adif, perquè mai hi han cregut”,
ha lamentat Roig. 

Gustau Moreno 
TORTOSA

Els terrenys que Renfe va deixar en desús al centre de Tortosa separen l’Eixample i el Temple.  // FOTO: G.M.

Una dècada amb els terrenys enfangats
10 ANYS DEL CONVENI ENTRE TORTOSA I ADIF

Els veïns volen
l’alliberament
“a cost zero” 

La Federació d’Associacions de
Veïns de Tortosa ha intensificat
la seua pressió per reclamar la
reversió dels terrenys de Renfe,
en desús des de fa més de 20
anys. Sobretot, tenint en compte
la situació actual del solar, que
separa amb una gran barrera de
vies, pedres i males herbes els
barris de l’Eixample i del Tem-
ple. El president veïnal, Josep
Baubí, fins i tot va fer al setem-
bre una crida als 21 regidors de
l’Ajuntament, perquè marxin
junts cap a Madrid per reclamar
l’alliberament dels terrenys “a
cost zero per a Tortosa”.  
Després d’impulsar una comis-
sió de seguiment dels terrenys
l’any 2009, el primer govern de
Ferran Bel va aconseguir, el
2011, una primera cessió per
part d’Adif. Va ser quan, poc
abans de les municipals d’a-
quell any, es va fer l’obertura
del pas provisional entre l’Ei-
xample i el Temple. El 2013, Bel
va anunciar que havia obert una
nova negociació amb Adif per
alliberar els terrenys i aconse-
guir les millores necessàries a
l’estació. L’alcalde va assenyalar
que la voluntat del consistori
era canviar les condicions del
conveni signat entre Adif i l’A-
juntament durant l’etapa del so-
cialista Joan Sabaté. Segons Bel,
durant els anys de forta crisi
econòmica,  Tortosa no podia as-
sumir les condicions econòmi-
ques fixades al conveni. Així,
l’alcalde va destacar que l’Ajun-
tament i Adif també s’havien
pogut entendre per la retirada
del pont en desús de l’avinguda
de la Generalitat. 
Però, fins ara, no ha estat possi-
ble convèncer els responsables
d’Adif que l’Ajuntament de Tor-
tosa no tenia cap intenció de fer
cap negoci urbanístic o immobi-
liari amb els terrenys que Renfe
va deixar en desús. Sobretot, se-
gons va dir l’alcalde, el consis-
tori volia que els terrenys
s’urbanitzessin, tot posant-los a
un preu de mercat raonable. En
paral·lel, l’alcalde també va de-
manar a Adif que es fessin les
obres de recreixement de les
andanes, unes obres que es van
fer just abans d’emprendre la
recent repintada de l’edifici de
l’estació de Tortosa. G.M. 

L’Ajuntament ha començat a sancionar Adif per la
situació de deixadesa en què té el solar i les vies en desús

L’oposició i els veïns reclamen al govern municipal més
contundència per aconseguir la reversió dels terrenys
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La presidenta del Parlament, la
xertolina Carme Forcadell, de-
clararà com a investigada da-
vant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) el
dia 16 de desembre a les 9.30
hores. El Tribunal li imputa els
delictes de prevaricació i des-
obediència per permetre que
la cambra votés el 27 de juliol
les conclusions de la comissió
d'estudi del procés consti-
tuent. La citació de Forcadell
va arribar el mateix dia que el
ple del Congrés dels Diputats
va aprovarper 248 vots a favor
i 91 en contra el suplicatori del
Tribunal Suprem per poder
jutjar penalment l'exconseller
de la Presidència, Francesc
Homs, per la comissió de su-
posats delictes de desobedièn-
cia i prevaricació en
l'organització de la consulta
del 9N de 2014. La petició va
ser acceptada gràcies als vots
del PP, Grup Socialista i C's,
mentre que van votar en con-
tra Podem, En Comú Podem,
ERC, PDECAT, Compromís,
PNB, En Marea i Bildu. L'ex-
conseller de la Presidència va
rebre a Madrid el suport insti-
tucional i polític del Govern i
dels partits que van votar en
contra d'aquest suplicatori
perquè entenen que és un epi-
sodi més de judicialització del
procés independentista. En el
transcurs de l'acte el president
de la Generalitat, Carles Puig-
demont, va advertir que el ju-
dici a Francesc Homs “omple
de més pedres la maleta del
diàleg” i “converteix en retò-
rica la gesticulació" dissenyada
per l'equip de Rajoy per llan-

çar a Catalunya aquest mis-
satge.
Treballar el 6 de desembre
En aquest context, l'Associació
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) ha proposat que
els càrrecs electes de tots els
municipis, estiguin adherits a
l'entitat o no, treballin el 6 de
desembre organitzant accions
cíviques, socials i solidàries. A
més, proposen que ho acom-
panyin amb la lectura d'un
manifest que encara s'ha de
redactar però que defensarà
els drets de Catalunya i, proba-
blement, farà alguna referèn-

cia a la Constitució. La pro-
posta, debatuda a la reunió del
comitè executiu i el consell di-
rectiu de l'AMI a Tarragona,
només fa referència a càrrecs
electes i no inclou el funciona-
riat. La presidenta de l'AMI,
Neus Lloveras, va apuntar que
les actuacions de caràcter so-
cial, solidari i cívic se solen fer
en exteriors, i no en dependèn-
cies municipals. Lloveras va
explicar que els càrrecs electes
“treballen 365 dies a l'any” i,
per tant, considera que “no hi
ha cap fet excepcional en què
un alcalde o un càrrec electe

treballi en un dia festiu”.
Paral·lelament, l’AMI ha inciat
una nova campanya per expli-
car al món la situació política
de Catalunya. Així, diversos al-
caldes de municipis adherits a
l'AMI explicaran, mitjançant
uns fulletons, el procés de
construcció d'un nou estat a
representats i pobles d'arreu
del món. Aquest document es
farà arribar als més de 270
ajuntaments internacionals
que hi ha agermanats i, a
banda, a les 100 ciutats més
grans del món i a 194 capitals
mundials. 

C. Bonet / ACN
TORTOSA

Dalt, la presidenta del Parlament. Baix, membres de l’AMI un cop acabada la reunió.  // FOTO: ACN.

Criden a declarar Forcadell
La presidenta del Parlament declararà com a

investigada davant el TSJC el 16 de desembre
L’AMI proposa que tots els càrrecs electes

de Catalunya treballin el 6 de desembre

POLÍTICA

Sales i Rufián
asseguren que el
procés està en
la fase final

La presidenta del PDECAT a
les Terres de l’Ebre, Mònica
Sales, ha assegurat que el
procés per aconseguir la in-
dependència de Catalunya
està “enfiladíssim”. Sales va
participar el passat diu-
menge 13 de novembre en la
manifestació de Barcelona
per donar suport a les insti-
tucions catalanes i als més de
400 càrrecs investigats pel
procés sobiranista. Durant
una entrevista a Canal 21
Ebre, Sales va afirmar que
dos anys després de la con-
sulta del 9-N s’ha entrat en
una fase decisiva, i que per
això la societat civil no ha de
defallir en la seua mobilitza-
ció, fins aconseguir l’estat
propi. 

En la mateixa línia es va pro-
nunciar el portaveu adjunt
del grup parlamentari d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya al Congrés, Gabriel
Rufián, qui va donar el tret
de sortida a la campanya “La
República que farem” a les
Terres de l’Ebre, destacant
que s’ha passat d’una etapa
“d’èpica i mobilització” a
una etapa “més política per
fer la nova República que
volem”. Des d’Alcanar, on es
van aplegar set-cents assis-
tents, Rufián va explicar que
es busca “reflectir un país
decent del qual sentir-se or-
gullós de tots i per a tots, que
intenti interpel·lar a tothom”.
Aquest model de país el re-
publicà el va contraposar
amb el model de la llotja del
Bernabeu i de les indemnit-
zacions dels milions rebuts
per Florentino Pérez pel pro-
jecte Castor.
El republicà es va declarar
escèptic amb aquells que
volen pactar un referèndum
amb l’Estat espanyol, tot pre-
guntant-se com es pacta un
referèndum amb PP, PSOE,
Ciutadans i el Tribunal Cons-
titucional. G.M. / C.B.

POLÍTICA

Sales afirma que el
procés està 
“enfiladíssim”

Rufián diu que s’ha
entrat en la fase “més
política per una nova
República
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Òmnium Cultural reforçarà els
seus llaços amb els moviments
socials que contribueixen a la
vertebració, la projecció i la de-
fensa del territori, com ara la
Plataforma en Defensa de l’E-
bre (PDE), la plataforma Trens
Dignes o la plataforma de les
Terres del Sénia. Així ho va ex-
plicar la nova presidenta
d’Òmnium a les Terres de l’E-
bre, Dolors Róo, durant una
entrevista a Canal 21. Róo va
recordar que Òmnium està
promovent la campanya Llui-
tes Compartides, per reconèi-
xer la lluita dels moviments
socials en benefici del país, i
que molt sovint es prenen com
a model. Róo va recordar que
Òmnium vol donar suport a
totes aquelles causes i reinvi-
dicacions que, en un país nou,
han de tenir una solució.
Róo també va repassar l’ata-
peïda agenda d’activitats que
Òmnium ha programat per a
les properes setmanes. El  pro-
per 3 de desembre, a Ullde-
cona, es farà la trobada dels
clubs de lectura de les Terres
de l’Ebre. Serà amb la presèn-
cia de l’escriptor Pep Puig,
guanyador del premi Sant
Jordi a la Nit de Santa Llúcia
que l’any passat es va celebrar
a Tortosa, amb la seua obra “La
vida sense la Sara Amat” .

Nova junta
Aquest mes de novembre
Òmnium Cultural a les Terres
de l’Ebre va escollir la nova
junta rectora de l’entitat.
Acompanyarà Róo en el cà-
rrec de vicepresidènta,
Núria Gil. Róo va explicar
que entre els reptes de futur
hi ha la participació activa en

el procés de referèndum que
ha convocat el president Car-
les Puigdemont.  En acabar
l’assemblea, el president
d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, va voler pronunciar
unes paraules de suport a la
nova junta rectora. Cuixart va
aprofitar l’ocasió per defen-
sar que el sobiranisme és

“divers i plural”, i carregar
contra l’intent de l’Estat es-
panyol de “fracturar” la so-
cietat catalana.  

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

L’assemblea d’Òmnium Cultural Ebre on es va escollir la nova junta.  // FOTO: EMILIO ZARAGOZA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Enfortir els vincles socials
Òmnium Cultural vol reforçar els llaços amb

la PDE, Trens Dignes i la plataforma del Sénia
L’entitat vol reconèixer la lluita dels

moviments socials en benefici del país

ENTITATS

Els cercles de
Podem debaten
com serà el nou
subjecte polític
Podem ha començat l’ope-
ració “Marea Morada”, un
procés per crear un nou
subjecte polític a Cata-
lunya al costat de Barce-
lona en Comú, ICV i EUiA.
L’objectiu no és altre que
guanyar la Generalitat a
l’actual govern de Conver-
gència i Esquerra, en les
properes eleccions que es
convoquin. En clau territo-
rial, aquesta Marea Mo-
rada ha començat amb una
sèrie de debats als cercles
locals de Podem, que va
iniciar-se a Riba-roja d’E-
bre i que van continuar a
Tortosa i Amposta. En els
propers dies, també hi
haurà debats a Sant Carles
de la Ràpita, l’Aldea i Del-
tebre. El secretari general
de Podem a Tortosa, Joan
Serrallach, i la responsable
del partit a l’Aldea, Marina
Chavarria, van explicar a

Canal 21 Ebre com vol-
drien que fos aquest nou
subjecte polític. “El que es-
pero és que sigui un gran
èxit, i que funcioni d’una
manera molt horitzonal.
Volem que sigui una nova
política, trencar amb les
estructures de partits que
hi hagut sempre i fer les
coses amb més participa-
ció i transparència. El que
importa en aquest debat és
que la gent opini i s’ho
senti seu, serà com entre
tots vulguem que sigui”, va
dir Serrallach. Chavarria
va afegir que aquest nou
subjecte polític ha d’anar
de “baix a dalt”. Segons
Chavarria ha de ser “de-
mocràtic, defugir de les
quotes de partit, amb un
codi ètic i una limitació de
mandats”.
En aquesta línia, Serrallach
també va explicar que els
propers cercles de Podem
que es crearan a les Terres
de l’Ebre seran l’Ampolla i
Roquetes. G.M. 

PARTITS

L’objectiu és
guanyar la
Generalitat a
l’actual govern 

Ja hi ha hagut debats a
Riba-roja d’Ebre,
Tortosa i Amposta
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UNA PÀGINA en majúscules
de la història recent de Cuba
s’ha escrit al voltant de la fi-
gura de Fidel Castro, líder in-
discutible de la Revolució
cubana junt amb el Che Gue-
vara. Mor el Comandant Fidel,
un referent de l’esquerra llati-
noamericana i mundial i sím-
bol històric del segle XX, però
perviuen els seus ideals de
justícia i d’una societat sense
classes. 

RESISTÈNCIA, dignitat i soli-
daritat internacional són ca-
racterístiques que poden
definir el que és i ha estat
Fidel Castro i la Revolució cu-
bana per a milers de persones
en les seves lluites contra els
opressors i explotadors i per a
desenes de pobles en el seu
camí cap a la emancipació na-
cional. 

ÉS OBVI que Cuba no és un
paradís, que té moltes dificul-
tats -sobretot econòmiques- i
que ha d’avançar en drets cí-
vics, però cal també contex-
tualitzar la seva situació
complexa i comparar-la i ana-
litzar-la dins del que s’anome-
nen països en vies de
desenvolupament. Alhora, cal
tenir molt en compte el dany
que suposa un bloqueig eco-
nòmic, comercial i financer
que ja fa més de 50 anys li va
imposar el govern dels EEUU
per a que no prosperés el
model socioeconòmic cubà
com exemple d’alternativa per
a molts països. En aquest sen-
tit l’Assemblea General de les
Nacions Unides ha aprovat di-
verses vegades resolucions
instant els EEUU a posar fi a
aquesta situació a la que Cuba
resisteix. Una resistència no
sols al bloqueig sinó a les in-
vasions frustrades, als intents
de cops d’estat, als atemptats
i a les desinformacions inte-
ressades. 

LA UNIVERSALITZACIÓ de
l’educació i la sanitat pública
són uns dels èxits majúsculs
de la Revolució cubana a pre-
servar, els quals situen al país
amb un elevat Índex de Des-
envolupament Humà tot i la

baixa renda per càpita. Segons
l’Informe “Educación para
Todos” de la UNESCO, Cuba
és l'únic país que ha aconse-
guit complir amb tots els ob-
jectius per a 2015. Per altra
banda, Cuba té la taxa de mor-
talitat infantil més baixa d'A-
mèrica, inclosos EEUU i
Canadà. En aquest sentit,
l’OMS cita com a exemple al
sistema sanitari de Cuba, un
país del Tercer Món i amb re-

cursos limitats. Així mateix,
segons el PNUD, l'ajuda hu-
manitària que Cuba brinda a
l'exterior representa propor-
cionalment en el PIB un per-
centatge superior a la mitjana
dels 18 països més desenvolu-
pats, sent la lluita contra l’e-
bola a l’Àfrica o l’ajuda dels
metges cubans a les víctimes
del terratrèmol de Pakistan
dos exemples recents. Final-
ment, no podem obviar que
Cuba va rebre el reconeixe-
ment de la FAO per haver era-
dicat la gana. 

UNA ALTRA referència im-
portant a destacar és el paper
diplomàtic de Cuba amb l’e-
xemple més recent com a país
garant de les negociacions i de
la consolidació del procés de
pau colombià. Cuba i la seva
solidaritat internacional són
un referent de la lluita per la

independència i la sobirania
front a les forces colonials. La
col·laboració cubana per
posar fi al règim de l’apar-
theid a Sudàfrica és un altre
exemple del que el mateix
Nelson Mandela va dir: “Mai
oblidaré que en els moments
més foscos de la nostra pàtria,
en la lluita contra l'apartheid,
Fidel Castro va estar al nostre
costat”. 

TOTS AQUESTS -i més- són
èxits de la Revolució cubana,
al capdavant de la qual, amb
les seves llum i ombres, ha
estat Fidel Castro. Ara el
poble cubà rendirà un darrer
homenatge a Fidel en el que
se rememorarà la Caravana de
la Llibertat de gener de 1959
fins a Santiago de Cuba. Des-
prés de l’efemèride tocarà
continuar encarant una situa-
ció de dificultats presents del
dia a dia i de incertesa futura
on la propera arribada a la
Casa Blanca del president
electe Donald Trump pot su-
posar un canvi de rumb en la
reobertura de relacions diplo-
màtics entre EEUU i Cuba
que Obama i Castro (Raúl)

van iniciar. En aquest sentit
Trump va declarar que trenca-
ria les relacions diplomàti-
ques si Cuba no compleix les
seves exigències. Veurem si la
nova administració Trump
compleix la promesa electoral
o si aquesta era només una es-
tratègia per guanyar-se el
favor dels milers d’electors
cubans anticastristes de l’im-
portant Estat de Florida. 

CUBA enfronta a partir d’ara
una nova situació complicada,
amb els seus aliats llatinoa-
mericans en retrocés, sense
Fidel com a darrer gran líder
revolucionari i amb un nou i
imprevisible president de la
primera potència mundial, en
un període de crisi i de transi-
ció on Raúl Castro ja va anun-
ciar que al 2018 deixaria el seu
càrrec. Reptes actuals i futurs
que la Revolució cubana
haurà d’afrontar per aprofun-
dir i mantenir els seus èxits,
per obrir-se al pluralisme po-
lític i per resistir amb dignitat
i des de la solidaritat, tal i com
defensava Fidel, a la globalit-
zació neoliberal que s’estén
per tot el món. 

O
OPINIÓ

L’ANTIGA TEYCO NO FARÀ LA NOVA PISCINA
TORTOSA va anunciar, el 8 de no-
vembre, l’adjudicació de les obres de
la nova piscina coberta i del complex
d'aigües i esportiu, per un import de
4,8 milions d’euros. La unió temporal
d'empreses (UTE) formada per Top
Proyectos y Contratas SL i Construccio-
nes Jaén Vallés SL havia d’encarregar-
se de realizar les obres. Top Proyectos
y Contratas és el nou nom de l’antiga

Teyco, ara amb seu a Barcelona. És a
dir, una de les constructores esquitxa-
des en el cas del 3% de suposat finan-
çament irregular de Convergència. De
fet, un advertiment de la CUP a Delte-
bre, en aquest mateix sentit, va fer
que la mateixa empresa renunciés a
fer les obres de la segona fase de Riu-
mar. En aquell cas, l’Ajuntament de
Deltebre, també governat per CiU, va

acabar adjudicant els treballs de Riu-
mar a l’empresa local Servidel, que
havia quedat en segona posició. Més
enllà d’aquesta coincidència, a Tortosa
l’empresa Top Proyectos y Contratas
tampoc acabarà fent les obres de la
nova piscina. En aquest cas, perquè la
seua sòcia en el projecte, Jaén Vallés
SL, es trobava en concurs de creditors
i ho hauria ocultat a l’Ajuntament. 

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG

La Revolució Cubana sense Fidel

"Cuba enfronta
una nova situació
complicada, amb
els seus aliats 
llatinoamericans
en retrocés, sense
Fidel com a darrer
gran líder 
revolucionari i
amb un nou i 
imprevisible 
president de la
primera potència
del món” 

“
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L’arribada de l’Euromed, 
una fita que cal arrodonir 

Una escultura nova en
una façana bruta?

Acord per reactivar les
obres del pont de Tortosa

EDITORIALS

an hagut de passar 20
anys de reivindicació
a les Terres de l'Ebre,

perquè un tren Euromed pro-
cedent de Barcelona s’aturés a
l'estació de l'Aldea. També
mesos i mesos de mobilització
de la plataforma Trens Dignes,
per posar de manifest
les greus mancances
del servei ferroviari a
les Terres de l’Ebre. Fi-
nalment, la Generalitat
ha hagut d’invertir 1,6
milions d’euros per
aconseguir que els Eu-
romed facin parada a
l'Ebre, i 200.000 euros
més per habilitar busos
llançadora des d’Am-
posta i Tortosa. Es tracta d’una
mesura de xoc per millorar la
connexió entre les Terres de
l’Ebre i Barcelona, però no és
una actuació rodona. Com a
mínim, de moment. 

EL MATEIX 12 de novem-
bre, l’alcalde de l’Aldea va
acudir a l’acte de celebració
convocat per Trens Dignes.
Dani Andreu, que també és el
president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, va insistir
que l’aturada de l’Euromed
era una “necessitat” per acon-
seguir la igualtat de condi-

cions en el transport. Però, a
més, l’alcalde de l’Aldea va re-
clamar que l’aturada de l’Eu-
romed no siga una mesura
conjuntural, sinó estructural i,
per tant, de caràcter perma-
nent. De fet, al marge de ga-
rantir que l’Euromed seguirà

aturant-se a l’Aldea després
que s’acabin les obres de la
doble via entre Tarragona i
Vandellòs, també cal resoldre
un altre dèficit. I és que el ser-
vei de bonificació a Tarragona,
encara no existeix, sinó que
s'estudiarà per al gener. De la
mateixa manera, de moment
no és possible comprar bitllets
des de l’Aldea cap al sud, en
direcció a Castelló i València.

D’ALTRA BANDA, el presi-
dent de la Cambra de Comerç
de Tortosa, José Maria Chava-
rría, va fer el 18 de novembre

una valoració molt positiva de
l’aturada de l’Euromed a l’es-
tació de l’Aldea, que era una
antiga reivindicació de l’ens
cameral. A més, va reclamar
també la creació d’una Auto-
ritat Territorial de Mobilitat
(ATM) per a l’Ebre. Però, en

canvi, va assenyalar
que en el tema de la
mobilitat “s’estan
matant puces a cano-
nades”, sense voler
amagar el seu punt
de vista com a res-
ponsable d’una em-
presa de transports.
Així, amb les dades
de la primera set-
mana encara calen-

tes, Chavarría va advertir que
la Generalitat estava destinant
5.000 euros diaris per portar
set o vuit persones en cada
servei fins a l’estació de l’Al-
dea. Això representa una sub-
venció de 650 euros per
persona i dia que, segons
Chavarría, es podrien destinar
a altres prioritats, i no només
en l’àmbit de la mobilitat. Per
tot plegat, sembla clar que l’a-
turada de l’Euromed a l’Aldea
ha estat una fita per al terri-
tori. Però encara caldria abor-
dar alguns serrells, perquè
aquesta fita siga rodona.

EL NOVEMBRE ha acabat
amb un acord, sembla que in
extremis, entre l’Ajuntament
i la unió temporal d’empre-
ses que durant més d’un
mes han tingut aturades les
obres del pont de l’Estat. Les
queixes de veïns i de comer-
ciants pel fet de tenir les
obres aturades, però sobre-

tot pels problemes de mobi-
litat que comporten els ma-
teixos treballs, no han estat
res al costat de la pressió
contra el govern que han fet
els grups de l’oposició. Que
l’obra tiri endavant és el mi-
llor per a Tortosa, però ha
faltat transparència en la
gestió d’aquesta crisi. 

Valentí 
Marín
SECRETARI GENERAL

DE LA UGT A LES 

TERRES DE L’EBRE

EL MUR

El servei de bonificació a
Tarragona encara no
existeix, i no es poden
comprar bitllets al sud

SERÀ NOTÍCIA

H

El successor de Wifredo
Miró, després de 16
anys en el càrrec de se-

cretari general de la UGT a les
Terres de l’Ebre, és Valentí
Marín. Fins ara era el responsa-
ble de la federació ebrenca de
treballadors públics de la UGT. 

Santi Vila
CONSELLER DE

CULTURA

El conseller de Cultura
ha compromès el suport
de la Generalitat per

posar en valor les restes arqueo-
lògiques aparegudes al solar de
davant de la catedral de Tortosa.
També la col·laboració del Go-
vern per urbanitzar la nova plaça.

Carme 
Navarro
PRESIDENTA DEL

CONSELL COMARCAL

DEL MONTSIÀ

El consell del Montsià
impulsa la redacció d’un
catàleg amb els recursos

industrials de tots els municipis,
amb l’objectiu d’atraure noves
empreses. L’acció s’emmarca en
l’Acord Territorial per a la Reacti-
vació Econòmica i l’Ocupació.

Vicent
Guimerà
XEF DEL 

RESTAURANT

L’ANTIC MOLÍ

D’ULLDECONA

Poques setmanes des-
prés d’haver rebut el
premi de millor Cuiner

de l’Any, el xef de L’Antic Molí
ha aconseguit la seua primera es-
trella Michelin. Ha estat la se-
gona estrella per a la cuina
d’Ulldecona, i la tercera de l’Ebre.

Dolors Roó
PRESIDENT

D’ÒMNIUM 

CULTURAL A LES

TERRES DE L’EBRE

La nova presidenta
d’Òmnium Cultural a
les Terres de l’Ebre vol

reforçar els llaços de l’entitat amb
els moviments socials del terri-
tori, com la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre (PDE), Trens
Dignes o la plataforma del Sénia.

EL PRESTIGIÓS escultor
andalús Marco Augusto
Dueñas ja ha començat a
treballar en la nova estàtua
de la Verge de la Cinta que a
partir del setembre del 2017
presidirà la façana principal
de la catedral de Tortosa. La
intenció de la Reial Arxicon-
fraria de la Cinta és beneir
l’escultura el proper 10 de
setembre, i l’autor calcula
que ja es troba al 40% del
procés creatiu. Dueñas, que
té el taller a la població ita-
liana de Pietrasanta, ha estat
de visita aquests dies a Tor-
tosa. L’escultor ha confirmat
que l’escultura tindrà tres
metres d’altura, ja que ha de

destacar i sobresortir sobre
la resta d’elements de la fa-
çana barroca de la catedral.
Però, durant la seua estada a
Tortosa, Dueñas ha remarcat
la importància de netejar la
façana principal de la cate-
dral. De fet, la Reial Arxi-
confraria creu que caldria
començar per millorar la
part central, on s’ubicarà la
nova escultura de la Cinta.
Segons Muñoz, la nova està-
tua de marbre de Carrara
s’adaptarà perfectament als
materials nobles amb què
està construïda la façana, i
que ara resten ocults. Con-
clusió: la catedral necessita
una neteja de cara.

EL 2 DE DESEMBRE la
Ràpita acollirà la jornada de
Turisme al Territori Sénia,
organitzada per la Manco-
munitat de la Taula del
Sénia en col·laboració amb
l’Ajuntament de la població.
La jornada comptarà amb la

participació de dos dels mà-
xims responsables en matè-
ria de Turisme de les
Generalitats catalana i va-
lenciana, Joan Aregio i Fran-
cesc Colomer, que tractaran
sobre  projectes turístics a
banda i banda del riu Sénia. 
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OPINIÓ

TENIM JA ja els desens pressu-
postos del senyor Bel, ara elabo-
rats per primer cop amb ERC, els
nous socis de govern. Uns comp-
tes que no aporten cap novetat,
atès que són la demostració fe-
faent de tots els projectes fallits
dels convergents, com les pisci-
nes, la manca de neteja o llum,
per citar alguns exemples, ara
amb el suport dels republicans
“d’esquerres” de Monclús.

UNS PRESSUPOSTOS conti-
nuistes, sense cap canvi, on
veiem com l’aportació d’ERC en
el govern és pràcticament nul·la,
i sobretot, les polítiques per a la
gent i de lluita contra l’atur, són
francament millorables per no
dir inexistents. És evident que
Tortosa necessita un vertader pla
de rescat social atès l’elevat atur i
índex de pobresa que afecta mol-
tes famílies tortosines. No ho
diem com una proposta retòrica
ni un missatge electoral, sinó com
una qüestió integral i anticipativa
per atendre les urgències i les ne-
cessitats que dia rere dia aparei-
xen i persisteixen a la nostra
ciutat.  És en este sentit que pen-
sem que cal unificar en un únic
pla el conjunt d’estratègies i ac-
tuacions que es porten a terme
des de l’Ajuntament, normativit-
zant i regulant els suports econò-
mics, coordinant de manera

transversal i dotant de suficients
recursos humans i econòmics per
al seu abordatge, sense favori-
tisme ni caciquisme.

PER AIXÒ cal fer canvis en els
impostos municipals, creant tota
una sèrie de bonificacions per-
què la gent pagui en funció de les
seues possibilitats com està fent,
per exemple,  Deltebre; o crear
una taula municipal per abordar
com lluitar contra l’atur, amb la
implementació de plans d’ocu-
pació i un reglament de subven-
cions per a empreses que
contractin persones aturades,
com defensem Movem Tortosa,  i
que ja està aplicant la veïna ciutat
d’Amposta. Mesures que serien
possibles si no ens gastéssim ele-
vadíssimes quantitats de diners
en les obres faraòniques del pont
de l’Estat (més d’un milió dos
cent mil euros) o no augmentés-
sim encara més partides com pu-
blicitat i propaganda, compra de
revistes, festes i jardineria, que en
relació al 2015 pugen 185.000
euros, tot i que el propi Monclús
ho criticava només fa dos anys. 

A MÉS, són uns pressupostos
que es faran en base a l’externa-
lització del servei de la neteja, és
a dir, la seua privatització, sense
haver fet abans ni tan sols un es-
tudi previ, com molts ajunta-

ments catalans estan fent i que
Movem Tortosa també hem exi-
git, per analitzar si seria més
barat tornar a remunicipalitzar el
servei, amb una gestió directa per
part de l’Ajuntament, sense em-
preses entremig: els tortosins pa-
garíem menys i tindríem un
servei més eficaç. Només cal
veure com està de bruta la ciutat
en tots els barris i pobles. Una
ciutat bruta que dóna una mala
imatge, especialment al turisme i
comerç, sense actuar en barris to-
talment degradats com el del
Castell -situat entre la Catedral,
el Parador i els Reials Col·legis- o
el de Sant Jaume i el call de Re-
molins, que juntament amb el
Centre i resta de barris de Tortosa
mostren una imatge de deixa-
desa total: sense llum, brutícia i
una via pública pròpia d’altres
èpoques, amb carrers i voreres en
mal estat.

FINALMENT,es torna a contem-
plar la construcció de la nova pis-
cina. Ho diem en singular perquè
ja no hi haurà dues piscines com
fins ara, només una. Després de
l’aberració de l’alcalde d’haver
destruït (fa gairebé 6 anys) de
manera populista i irresponsable
les anteriors instal·lacions de
l’Estadi per simular l’inici de les
obres dies abans de les eleccions,
ara torna a aparèixer un nou pro-

jecte de piscina, allunyat de les
pretensions faraòniques inicials,
que lluny del promès, naixerà
obsolet energèticament ja que no
funcionarà amb biomassa com
sempre s’havia defensat per tots
els grups, inclòs CiU i ERC.  Res
a veure amb la Sénia, on des de
fa temps tenen piscines noves i
amb energia de biomassa, sent
pioneres a les Terres de l’Ebre.
Sembla ser que en això tampoc
podem liderar el territori, creant
edificis poc sostenibles com si no
existís el canvi climàtic. 

EN CONCLUSIÓ, els pressu-
postos de 2017 són una demos-
tració més que Tortosa necessita
un canvi urgent de rumb. Un
canvi en les seues prioritats, en
les seues formes. El govern can-
sat i desgastat de CiU, que va
perdre més de 2.000 vots en les
darreres eleccions, salvat in ex-
tremis per una ERC incapaç de
liderar un govern de progrés,
comporta que Tortosa no avanci
com ho hauria de fer: al costat
de la gent lluitant contra l’atur,
amb una estratègia de desenvo-
lupament clar, exercint la capi-
talitat, de manera solidària, a les
quatre comarques de l’Ebre.
Des de Movem Tortosa, però,
seguirem treballant i lluitant
per una ciutat millor i de to-
thom. 

Els pressupostos de Tortosa: decepció total

Als ampostins, l'IBI municipal ens ofega
AQUEST MES és quan s’han
aprovat els impostos pel pro-
per any i aquí és quan tornem
a ser-hi perquè l’alcalde no vol
aplicar una rebaixa en l’Im-
post de Béns Immobles - la
contribució -, que afecti a to-
thom. És cert que la perversió
del sistema fa que de vegades
se n'afavoreixi qui menys ho
necessita com són el bancs,
però també és cert que no re-
baixar la contribució perjudica
la majoria dels ampostins, per-
què d’un total aproximat de
9.000 habitatges, els bancs en
tenen prop de 900, això suposa
al votant d’un 10%. A aquests
darrers, els bancs, els podem
incrementar els impostos de
moltes maneres sense que s’-
hagi de perjudicar al conjunt
dels ciutadans d’Amposta. 

JA SABEM que aquesta re-
baixa d’un 10% de la contribu-
ció que els socialistes
d’Amposta proposàvem l’any
passat i que hem insistit de
nou pel proper any 2017, fins
arribar al 20% al llarg del
mandat suposa menys ingres-

sos per a les arques munici-
pals, però en temps de crisi
l’Ajuntament ha d’estar al cos-
tat de la gent. I l’IBI que pa-
guem a Amposta és molt alt en
igualtat de condicions en rela-
ció a altres municipis del nos-
tre entorn en els que la
ciutadania paga molt menys.
Aproximadament, per un pis
de 90 m2 a Alcanar l’IBI su-
posa 258,50€, a Sant Carles de
la Ràpita 312.69€, i a Amposta
384.85€, i aquí no serveix de
res dir que a Amposta s’inclou
dins d’aquest impost la taxa
de clavegueram en el preu
total, tal com diu l’alcalde.
Això no justifica en absolut el
preu tan elevat que paguem a
Amposta perquè als altres
municipis propers ( Alcanar,
Sant Carles de la Ràpita ) no es
paga la taxa de clavegueram. 

DE MOMENT ja portarem 2
anys del govern d’Adam
Tomàs ofegant al conjunt dels
contribuents en no veure’s re-
baixat l’IBI. Cal tenir en
compte, també, que hi ha tot el
teixit comercial d’Amposta

perjudicat al estar exclosos de
l’ajut que dóna l’ajuntament a
través de la subvenció als pro-
pietaris d’habitatges de pri-
mera ocupació. Del conjunt
total d’habitatges, aquest any
només se n'han beneficiat
2.000, que ve a suposar 20€ de
mitjana per habitatge afavorit,
al no afectar a tothom i que a
la vista de la xifra total d’im-
mobles és insuficient, al no
arribar ni al 20% del total, per-
què no ha afectat a la majoria,
entre ells el petit i mitja co-
merç d’Amposta.

PODEM fer aquesta rebaixa?
Sí, i tant que podem, de moltes
maneres. Per una banda, no
cal tornar tants diners als
bancs quan estem pagant un
interès molt baix pels préstecs
que té l’Ajuntament, penseu
que l’actual govern ja ha tor-
nat prop d’1,5 milions d’euros.
I també el que ha de fer l’ad-
ministració municipal és ser
austera i administrar bé els di-
ners que tothom hem pagat
via impostos, per citar-ne al-
gunes. Per una altra banda

l’alcalde ha enviat una carta
avisant que hi ha una revisió
de la contribució. Aquesta re-
visió s’ha constatat en altres
municipis, on ja s’ha fet, que
suposarà més d’un 20% més
d’ingressos per a les arques
municipals. Aquí també hi ha
camí per recórrer i no ofegar la
gent. Per tant, baixar la contri-
bució es pot fer i es fa una ne-
cessitat si volem ser útils a la
ciutadania en temps de difi-
cultats. 

EN DEFINITIVA, ens cal un
canvi a Amposta. Un canvi de
maneres de fer, un canvi que
eviti les improvisacions, que
estimuli les aportacions en
positiu que només busquen
el benestar dels ampostins i
ampostines. Que no deixi
ningú de banda, que no divi-
deixi el poble entre bons i do-
lents. Tots som fills d'aquesta
gran ciutat i tots volem el seu
progrés amb llibertat i benes-
tar social. Podrem aconse-
guir-ho evitant els nyaps i,
sobretot, escoltant tothom
amb humilitat. 

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL PSC
D’AMPOSTA 
I DIPUTAT A LA 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA
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I CRECque mai més ben dit: des
de fa uns mesos els tortosins i
tortosines ens veiem obligats a
donar-li la volta a Tortosa pel
pont del Mil·lenari per poder en-
trar-hi, “gràcies” a les obres del
pont de l’Estat. I ja que en par-
lem, cal dir que les obres de re-
forma del pont de l’Estat
suposen l'enèsim fracàs del go-
vern de Bel, un govern que -com
diem els socialistes- està cansat,
sense il·lusió, i que no sap donar
resposta als problemes reals de
la ciutat, ans al contrari, en crea
de nou, com és aquest cas.

DES DEL PSC sempre hem de-
fensat que aquesta reforma del
pont no era necessària en la
magnitud que s’ha projectat.
Calia intervindre, però així no,
nosaltres ja vàrem ser els pri-
mers que vam dir que per als
vianants calien millores i segure-
tat. Però Bel fa aquesta obra per
tapar el fracàs de les piscines i
nou anys de promeses electorals
incomplides. Un fracàs que, a
més, perjudica a tots els tortosins
i tortosines que veuen un pont
tallat en un sentit de la circulació,
amb tot el que això comporta, i
que veuen que les obres no
avancen. Unes obres que s’atu-
ren a meitat del mes d’octubre i
s’al·lega un suposat xantatge de
l’empresa constructora; una cor-
tina de fum per no reconèixer la

mala gestió de Bel amb un altre
gran projecte, el de les piscines,
que ara costarà més diners i en el
que es va adjudicar l’obra a una
empresa amb manca de solvèn-
cia econòmica.

AMB LA NOVA adjudicació del
projecte de les piscines, aquest
mes de novembre, Bel ha tornat
a fer el ridícul tornant a adjudicar
el nou projecte a una empresa en
concurs de creditors i manca de
solvència econòmica, fet que
hem pogut demostrar des del
PSC. I en saber-ho, el govern, a
corre-cuita, es desdiu i al dia se-
güent canvia l’acord i adjudi-
quen a una altra empresa. Però
recordem que el primer projecte
de piscines va fracassar per la
manca de solvència de dos de les
quatre empreses i va acabar
sense pagar cap indemnització i
sense les piscines ni el pàrquing
del Rastre. Això sí, ens van deixar
l’ampliació de la zona blava i una
despesa de 300.000 euros.

JA HO VAM ADVERTIR, ja ho
vam dir per activa i per passiva, i
finalment el temps, una vegada
més, malauradament ens ha
donat la raó. Per això volem de-
nunciar el fracàs de les obres del
pont de l'Estat i demanem que
s'assumeixin responsabilitats
per part del Sr. Bel i la Sra. Roigé
davant aquest nou fracàs. Sí, per-

què cal que algú assumeixi la
responsabilitat de la mala gestió
del projecte del pont i de la crisi
posterior, perquè ens trobem en
aquesta situació perquè el go-
vern va adjudicar l'obra a una
empresa que s’ha demostrat que
no reunia la solvència econòmica
suficient i que ha deixat obres
sense finalitzar a altres ciutats.
Ara sembla ser que les obres es
reprendran a càrrec de l’altra
empresa adjudicatària, però tot
plegat suposarà un encariment
de l’obra de 217.600 euros, un
21,7% per sobre de l’adjudicació
inicial. No es pot afirmar quan
estaran acabades les obres, amb
les conseqüents molèsties i in-
convenients per veïns i comer-
ciants. I, com sempre, lluny
d’assumir els seus errors, el go-
vern torna a culpar als altres i
respon amb atacs personals.

AQUEST ÉS el resum del govern
de Bel, un fracàs darrere d’un
altre fracàs, una mala gestió i
sobre tot manca de credibilitat,
com el pressupost plantejat per a
2017, un pressupost tan poc creï-
ble com ho és l’acció de govern
de Bel. Poc creïble perquè no
aposta per l’ocupació, ni per la
promoció econòmica ni per la
justícia social. Poc creïble perquè
és continuista en la línia dels da-
rrers anys, reflex dels contractes
i obres fallides de Bel i, en defi-

nitiva, de la manca de projecte de
ciutat per a Tortosa del que sem-
pre han pecat els seus governs,
fent que la que hauria de ser la
veritable capital del territori, di-
nàmica i moderna, únicament
projecti foscor, envelliment i pa-
ràlisi.

TORTOSA i, sobre tot els torto-
sins i tortosines, no es mereixen
aquest govern, ni els seus ridí-
culs ni la seva deixadesa de cara
a la nostra ciutat. Tortosa es me-
reix molt més. Els i les socialistes
sabem quina és la ciutat que
volem, que defensem i per la que
lluitarem. Una ciutat que es pre-
ocupa pel dia a dia dels seus ciu-
tadans, dels seus neguits i de les
seves necessitats. La vàrem di-
buixar en el passat, durant els 8
anys de govern de progrés, i
tenim clar com l’hem de redibui-
xar per al futur.

SEMPRE HEM defensat que
Tortosa ha de ser la ciutat de les
oportunitats i que ha de fer tot
el possible per recuperar la
il·lusió i que la gent tingui
ganes de viure-hi. Però tal i com
està Tortosa avui i amb les polí-
tiques del govern de la ciutat,
aquesta continuarà estancada
molt de temps. Per això crec que
això ha de canviar i que entre
tots i totes ho hem de fer: Tor-
tosa, dóna-li la volta! 

Tortosa, dóna-li la volta!

OPINIÓ 

A FINALS DEL MES passat,
signàvem a Barcelona el Pacte
Nacional per a la Societat Di-
gital, amb el qual la Generali-
tat de Catalunya, les quatre
diputacions catalanes, els re-
presentants del món local i
Localret ens comprometem a
fomentar conjuntament el
desenvolupament de la socie-
tat digital a tot el territori ca-
talà i establir mecanismes de
col·laboració per assolir
aquest objectiu. Aquest acord
ens ha de permetre fer un pas
de gegant en la relació entre la
ciutadania i les administra-
cions públiques a través de
sistemes tecnològics, tot avan-
çant en agilitat, fluïdesa i bon
servei. Es tracta d’assolir un
punt sense retorn pel que fa al
nou model de relació entre ad-
ministració/administrats, el
model propi de les societats
digitals, que és el futur.

ELS TEMPS ACTUALS ens em-
penyen a adaptar-nos plena-
ment a la revolució digital, com
a eina de treball però, sobretot,
com a mitjà d'inclusió social i de
democratització. En aquest sen-
tit, serem més oberts, eficaços i
transparents en la mesura que
garantim el ple accés a la infor-
mació i als serveis, i puguem sa-
tisfer les necessitats de la
societat amb una major agilitat.
Construirem, en definitiva, una
societat amb més oportunitats,
benestar i qualitat de vida.
Conscients que aquest és el
camí, a la Diputació de Tarra-
gona ja fa més de deu anys que
apostem per l'administració
electrònica (e-Govern) en la
nostra relació amb els ajunta-
ments, i en definitiva, amb el
conjunt de la ciutadania, fet que
ens converteix en pioners en
aquest àmbit. D'aleshores ençà,
no hem parat de créixer, i la nos-

tra seu electrònica és avui el
principal canal de treball i de
servei amb el món local del
Camp de Tarragona i de les Te-
rres de l'Ebre, i un referent a tot
Catalunya pel que fa a l'adequa-
ció d'una administració a les
eines digitals. De la mateixa ma-
nera, hem estat capdavanters en
la creació, juntament amb la
Universitat Rovira i Virgili, d'un
model d'innovació i competitivi-
tat empresarial basat en la re-
cerca i la tecnologia: Tarragona,
regió del coneixement. I ho fem
perquè creiem en el paper de la
Diputació com agent efectiu de
transformació progressiva de la
realitat i de generació de noves
oportunitats. 

EN AQUEST CONTEXT, el
Pacte Nacional per a la Societat
Digital connecta plenament
amb les aspiracions d'un país
per organitzar i posicionar les

infraestructures, l'activitat, els
municipis, les potencialitats, la
cultura i les persones en una si-
tuació avantatjosa i competitiva.
La història ens demostra que
així ha de ser. Si tirem enrere
uns 200.000 anys, comprovem
com el procés d'humanització,
el pas d'homínids a sàpiens,
coincideix amb un progrés tec-
nològic clau en l'evolució, per-
què ens va convertir en una
espècie més intel·ligent que va
saber adoptar i adaptar noves
eines i va esdevenir més social i
cooperativa, factors essencials
per a la pròpia supervivència i
avenç. Així va ser en origen i així
continua sent ben entrat al segle
XXI, en un moment en què dei-
xem clar el nostre compromís
amb el present i el futur, i la
nostra voluntat de constituir-
nos com a nació europea plena-
ment identificada amb el model
de societat digital intel·ligent. 

JOSEP POBLET
PRESIDENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

Pacte Nacional per a la Societat 
Digital: ciutadania i administració, un
nou model de diàleg

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA
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Les obres del pont de l’Estat de
Tortosa podran continuar. Un
mes després de la seua aturada,
l’Ajuntament ha desencallat la
paralització de les obres des-
prés d'una “complexa” nego-
ciació amb la Unió Temporal
d'Empreses (UTE) –formada,
fins ara, en un 80% per Bardera
i un 20% per Acciona. L’adjudi-
catària reclamava una modifica-
ció del projecte que l'encaria
més del 60%. L’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va avançar el 28
de novembre que les obres es
reprendrien el 30 de novembre,
després que Acciona hagi assu-
mit el 99,99% de la UTE davant
l'anunci de Bardera de presen-
tar un concurs de creditors.
Quatre dies abans,  i enmig de
fortes pressions de Movem, el
PSC i la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Tortosa, Bel ja
havia dit que l’acord per la re-
presa de les obres era qüestió
d’hores o de pocs dies.
Bel va explicar que legalment
no es podia trencar el contracte
amb Bardera fins que el jutjat
mercantil no acceptés el con-

curs, i que això suposava una
dilatació de la situació que es
podria haver allargat durant
mesos. A partir d'aquí, el con-
sistori de Tortosa va iniciar una
nova negociació amb Acciona
per reclamar que se'n fes cà-
rrec. Finalment, l'empresa ha
adquirit el 99,99% de la UTE, ha
fet un estudi de l'obra, pagarà
els proveïdors que hi han estat
treballant, i ha acordat amb l'A-

juntament algunes modifica-
cions. En concret, s'ha pactat
una modificació de l'obra que
l'encareix 217.600 euros, un
21,7% per sobre de l'adjudicació
però un 6,1% més del preu de
licitació de l'Ajuntament. Final-
ment, costarà 1.291.807 euros,
900.000 dels quals els finança la
Diputació. 
Bel va insistir que Acciona i el
consistori treballaran per recu-

perar en l'execució aquest mes
que les obres han estat aturades
i mantenir la previsió d'acabar
la reforma al mes d'abril. Bel va
reiterar que s'ha actuat “defen-
sant els interessos de la ciutada-
nia i prioritzant la represa de les
obres el més ràpid possible”.
L'alcalde va assenyalar que la
situació ha estat “sobrevin-
guda”, i no es pot atribuir a una
mala gestió del consistori. 

T
TORTOSA

Acord per les obres del pont
Bel pacta amb Acciona perquè la constructora es faci

càrrec del 99,99% de la UTE adjudicatària de la reforma
El projecte tindrà un sobrecost de 217.600 euros, però

el compromís és que els treballs acabin el proper abril

[ ] Bel va comparèixer acompanyat del regidor d’Hisenda, el republicà Marià Martínez. // FOTO: M. VELÁZQUEZ.

L’alcalde esclata
contra el PSC i
Movem per les 
crítiques al govern

Bel va carregar durament
contra els grups de l'oposició,
sobretot contra el portaveu
del grup municipal del PSC,
Enric Roig. Bel va qualificar
Roig de “mentider compul-
siu” per haver assegurat que
Bardera estava en concurs de
creditors quan se li va adju-
dicar l'obra. L'alcalde també
va criticar que es qüestionés
la feina dels tècnics de la
Mesa de Contractacions.
De la mateixa manera, Bel
també va lamentar que, ex-
cepte la CUP, cap dels grups
de l'oposició hagi intentat
adreçar-se a ell mateix o la
regidora d'Urbanisme, Me-
ritxell Roigé, per conèixer
quina era la situació, ni per
ajudar a desencallar-la. En
relació a la proposta de
Movem Torotsa de fer pas al-
ternatiu al pont mentre durin
les obres, l'alcalde va respon-
dre que aquesta decisió sig-
nificaria col·lapsar la ciutat.
I és que tant Movem com el
PSC s’han mostrat molt crí-
tics amb la manera com s’ha
gestionat la crisi. Jordi Jordan
(Movem) va criticar la falta de
transparència i va demanar la
reobertura del pont, així com
que ERC deixés el govern de
Bel. Per la seua banda, Enric
Roig (PSC) va anar més enllà
i va reclamar la dimissió de la
regidora d’Urbanisme, Me-
ritxell Roigé, i va denunciar
que el 2013 l’empresa Bar-
dera havia fet fallida.  

C.B. / G.M.
TORTOSA

POLÍTICA

TERRENYS EN VENDA?
EL PRESIDENT de la Federació de
Veïns de Tortosa, Josep Baubí, ha donat
a conèixer que als terrenys on s’havia
de construir el nou hospital de Tortosa,
al pla parcial de la Farinera, al barri de
Ferreries, ha aparegut el cartell de la im-
mobiliària Altamira, propietat del Banc
de Santander. El cartell es troba al costat
del que va instal·lar la Generalitat de

Catalunya anunciant la construcció de
l’equipament. Baubí s’ha preguntat de
qui són en realitat aquests terrenys i si
durant tots aquests anys s’ha venut fum
als ciutadans. Baubí també va avançar
que aquest desembre està previst que
s’enllesteixi el Pla de Mobilitat de l’HTVC,
un pla que presentarà el conseller de
Salut, Toni Comín, al mes de gener. CB.
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TORTOSA 

Després de gairebé quatre hores
de debat, el ple de l’Ajuntament
de Tortosa va aprovar el pressu-
post municipal per al 2017. Va
ser en el marc d’una sessió ex-
traordinària celebrada el diven-
dres 18 de novembre, i amb els
vots del govern de CiU i ERC, i
el vot afirmativa del PP. En
canvi, els grups de Movem Tor-
tosa, PSC i CUP-AE van votar-hi
en contra. El pressupost general
consolidat de l’Ajuntament i de
les empreses municipals és de
69,3 milions d’euros, un 4’22%
més elevat que l’any anterior.
Però si ens fixem només en el
pressupost de l’Ajuntament,
aquest és de 35,1 milions d’eu-
ros, amb un increment del
8’77%. La partida d’inversions
és de 4 milions d’euros, dels
quals 3,2 milions són per la nova
piscina i 340.000 euros per a la
reforma del pont de l’Estat. El
regidor d’Hisenda, Marià Mar-
tínez, també va destacar l'aposta
per la promoció i pel manteni-
ment i millora del suport als
col·lectius més desafavorits.
Amb tot, el regidor del PP, Xa-
vier Dalmau, va afirmar que era
un pressupost “poc social”, tot i
que finalment va donar suport
als comptes. Per la seua part, el
portaveu de la CUP-AE, Xavier
Rodríguez, va votar en contra
dels pressupostos municipals
perquè no prioritzen les políti-
ques d’igualtat ni les mediam-
bientals, o la justícia social. 
D’altra banda, el portaveu del
PSC, Enric Roig, va explicar que
votaven en contra dels comptes
per al 2017 perquè els conside-
ren “poc creïbles i perpetuen la
mala gestió del govern”. Final-

ment, el portaveu del Movem
Tortosa, Jordi Jordan, va justifi-
car el vot contrari perquè consi-
dera que els pressupostos de
Convergència i Esquerra són
“insuficients” des del punt de
vista social. 

El govern defensa els comptes
Durant el debat, l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va insistir en
què s’han congelat els tributs i
que s’ha reduït la taxa d’escom-
braries. Bel també va assenyalar
com a fet positiu la reducció de
l'endeutament dels últims anys,
que segons càlculs de l’equip de
govern deixarà el deute en el
65,26% a finals de 2017. Segons
Bel, aquestes xifres permetran
incrementar les inversions en
propers exercicis. 
Pocs dies després, a Canal 21
Ebre, el regidor d’Hisenda va re-

butjar les crítiques de l’oposició
al pressupost per al 2017. Sobre-
tot, aquelles crítiques dirigides
a denunciar el caràcter poc so-
cial dels comptes municipals.
Martínez va recordar que la re-
gidoria de Serveis Socials té un
pressupost d’1,5 milions d’eu-
ros, i que ja l’any passat es van
doblar les partides a petició del
grup d’Esquerra. De fet, va dir
que el govern de Tortosa ha
quintuplicat les partides socials
des del 2013. A banda, Martínez
es va mostrar sorprès pel fet que
el PSC digués, durant el ple d’a-
provació del pressupost, que
són uns comptes poc creïbles.
Així, va assegurar que fins i tot
són uns comptes “prudents”.
D’altra banda, el regidor d’Hi-
senda també va negar que el
pressupost siga el reflex de les
obres “fallides” del govern de

Ferran Bel, com va dir el socia-
lista Enric Roig. Segons Martí-
nez, tant l’equip de govern com
els tècnics municipals estaven
treballant per solucionar uns
problemes “que han vingut de
fora”, tant a les obres del pont
de l’Estat com a l’adjudicació
dels treballs de la nova piscina.
Finalment, el regidor d’Hisenda
va reiterar que ha estat molt
complicat quadrar els comptes
del 2017. De fet, va assenyalar
que la previsió és que el pressu-
post del 2018 es puguen em-
prendre noves inversions, i va
obrir la porta a arribar a acords
amb els grups de l’oposició. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

Un moment del ple del 18 de novembre, en què es van aprovar els nous comptes de Tortosa.  // FOTO: M. V.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El pressupost també els separa
L’aprovació dels comptes municipals del 2017

torna a enfrontar govern i oposició a Tortosa
Només el regidor del PP vota a favor del

del pressupost elaborat per CiU i ERC

POLÍTICA

La CUP lamenta
que “només” es
destinen 7.000
euros a igualtat
La portaveu de l’assemblea
de la CUP de Tortosa, Núria
Rodríguez, ha posat en
qüestió el nou Pla d’Igualtat
entre Dones i Homes que
l’Ajuntament va aprovar en
el ple ordinari de novembre.
Rodríguez va afirmar que el
nou pla és “un insult” per a
les dones, i va apuntar que el
govern de Convergència i
Esquerra va aprovar un do-
cument que, en realitat, l’A-
juntament havia de tenir per
optar a una subvenció. En
canvi, ha assenyalat Rodrí-
guez, es va rebutjar una
moció de la CUP sobre vio-
lència i desigualtat que pro-
posava la contractació de
personal tècnic qualificat,
així com l’aplicació efectiva
de polítiques d’igualtat amb
una partida pressupostària
“generosa”. 
Amb motiu del 25-N, la CUP
va convocar una concentra-

ció a la plaça de l’Àngel, per
rebutjar les diferents formes
de violència contra les dones
i reclamar la implicació de
les administracions amb
més finançament per a les
polítiques d’igualtat. En de-
claracions a Canal 21 Ebre,
Rodríguez ha insistit en què
cal que tant l’Ajuntament
com la Generalitat destinen
un pressupost important a
polítiques d’igualtat i de pre-
venció, per acabar amb les
violències masclistes. “No-
saltres vam demanar una
partida per poder realitzar
totes aquestes polítiques,
perquè sense diners això és
ciència-ficció; i ja estem far-
tes de bones intencions,
volem fets”, ha sentenciat.
De fet, ha denunciat que Tor-
tosa “només” destina 7.000
euros a polítiques d’igualtat
entre dones i homes. Una
xifra, segons Rodríguez,
menor que els 8.000 euros
que es destinen a protocol o
els 9.000 euros de la subven-
ció a la pista de gel. G.M. 

POLÍTICA

“Sense diners, les
polítiques 
d’igualtat són 
ciència-ficció. Ja
estem fartes de
bones intencions,
volem fets”
NÚRIA RODRÍGUEZ
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Congrés per
reivindicar el
paper de la dona
treballadora 

Més d'un centenar de dones
d'una vintena d'associacions
de la comarca van participar
en el I Congrés de Dones del
Baix Ebre, organitzat pel Con-
sell Comarcal del Baix Ebre.
Aquest primer Congrés, de
caràcter bianual, es va centrar
en el paper de la dona de la
comarca en el món laboral
dels segles XIX i XX. Històries
amb noms i cognoms de
dones treballadores d'oficis
molts dels quals ja desapare-
guts, explicades per les repre-
sentants de cadascuna de les
associacions participants, han
donat com a fruit “Més enllà
del silenci. Oficis i dones re-
llevants del Baix Ebre”, una
exposició que es va presentar
al Congrés i que es podrà vi-
sitar a la seu del Consell Co-
marcal del 22 de novembre al
15 de gener. La consellera co-
marcal de Serveis a les Perso-
nes, Maria José Beltran, va
explicar que l’objectiu és fer
visible el treball de dona.
També la delegada del consell
consultiu de dones al Consell
Comarcal i impulsora del
Congrés, la doctora Rosa
Queral, va explicar que es vol
donar veu a les dones que
han contribuït al desenvolu-
pament del territori i han
quedat en l’oblit. En 20 pa-
nells, l’exposició mostra el re-
sultat d’un treball de recerca
antropològica, amb fotogra-
fies antigues i descripcions
d'oficis com el de les mineres
de Benifallet, les apedaçado-
res de xarxa de l'Ametlla de
Mar, les segadores d'alfals
d'Aldover o les llatadores
d’Els Reguers. C.B.

B
BAIX EBRE

NOU POUM PER ALS 40 ANYS
EL PLE DE DELTEBRE va aprovar,
per unanimitat, el programa de parti-
cipació ciutadana per a la redacció del
nou Pla d’Ordenació Urbana Munici-
pal (POUM). Un procés que va quedar
aturat en l’últim ple del mes d’octu-
bre, però que finalment va tirar enda-
vant amb el suport de tots els grups
municipals. Segons l’alcalde, Lluís
Soler, Deltebre necessita un nou

POUM de manera “immediata, im-
prescindible i urgent”, per solucionar
els “problemes endèmics” del muni-
cipi. L’alcalde va dir que confiava
aprovar inicialment el nou planeja-
ment durant l’actual mandat. I és que
el 2017 farà 40 anys de la creació del
municipi de Deltebre, quan els pobles
de la Cava i Jesús i Maria es van segre-
gar de Tortosa. G.M.

Atzavara Jove, un projecte
presentat per l'Associació
Atzavara-Arrels de Tortosa
que fomenta la intercultura-
litat, la cohesió social i l'acció
comunitària entre els joves
nouvinguts i fills de la immi-
gració, ha obtingut el XIII
Premi Projecte Jove concedit
pel Consell Comarcal del
Baix Ebre. El jurat va consi-
derar que el treball formatiu
i d'integració que es desen-
volupa des de l'espai Atza-
vara Jove mereix enguany
aquest guardó, premiat amb
1.000 euros que es destinaran
a finançar el projecte.  Un
dels membres de l’Associació
Atzavara-Arrels, Yassin En
Nouny, va afirmar que
aquest diners els permetran
continuar avançant en el pro-
jecte. 
En aquesta edició s'ha ator-
gat també un accèssit de 200
euros al projecte “Transfor-
ma't. Teatre social i teatre
fòrum per a joves i adoles-
cents” de l'Associació Los
Lliris de Deltebre. Aquest
consisteix en realitzar tallers
de diverses sessions de teatre

social amb joves, amb la fina-
litat de promoure la defensa
dels Drets Humans, la lluita
per l’eradicació de les pràcti-
ques que generen exclusió
social i anar cap a la recerca
de models socials alterna-
tius. Una de les represen-
tants de Los Lliris, Laia
Castellà, va afirmar que
aquest premi suposava un
reconeixement a la feina feta.
El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Daniel

Andreu, va destacar, en l'acte
de lliurament del premi, la
qualitat dels sis projectes
presentats. “Són un bon
exemple del dinamisme i la
fortalesa que tenen les enti-
tats juvenils de la comarca i
que hem de continuar incen-
tivant des de les institu-
cions”,  va afegir.  Per la seva
banda, la coordinadora terri-
torial de Joventut de la Gene-
ralitat, Norma Pujol,  va
incidir en “la importància i la

diversitat de tots els projec-
tes presentats, de molta qua-
litat i de temàtiques diferents
però amb un sol objectiu que
és treballar i col·laborar en la
millora de la societat i dels
nostres joves”. 

El Baix Ebre premia Atzavara Jove
SOCIAL

També s’atorga un accèssit a l’associació Los Lliris de
Deltebre per un projecte de teatre social per a joves

Cinta Bonet
TORTOSA

Els guanyadors del Premi Projecte Jove 2016. // FOTO: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

El consell comarcal guardona l’Associació Atzavara-
Arrels de Tortosa amb el Projecte Jove 2016

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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La nova residència per a la gent
gran d’Amposta serà, finalment,
de gestió pública. L’Ajuntament
ha descartat privatitzar l’equi-
pament, tal i com havia previst
inicialment, després que la Ge-
neralitat haja anunciat que la re-
sidència tindrà 78 noves places
públiques, que se sumaran a les
77 ja existents. En total, la nova
residència tindrà 155 de públi-
ques i cinc de privades. Així ho
va confirmar el 15 de novembre
l'alcalde, el republicà Adam
Tomàs, qui va assenyalar que la
col·laboració de places per part
del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies permet
complir amb el compromís del
govern d’Esquerra Amposta de
mantenir la gestió de la residèn-
cia en mans de la FUSSMONT,
la Fundació Privada de Serveis
Socials del Montsià. 
Tomàs va recordar que, sense la
col·laboració d'aquestes places,
la residència havia d'assumir un
dèficit de 600.000 euros que el
govern d’Amposta considerava

“inassumible”. Segons l’alcalde,
el dèficit existirà però serà “bas-
tant més baix”. De fet, va agrair
la sensibilitat de la Generalitat
per fer viable el projecte. A més,
va explicar que també volen re-
negociar el finançament, per tal
de poder generar superàvit. 

A
AMPOSTA

REDUIR ELS VALORS CADASTRALS
EL GRUP municipal del PSC d’Amposta
ha instat al ple de l’Ajuntament a sol·lici-
tar la reducció dels valors cadastrals per-
què són “massa elevats”. El portaveu del
PSC, Francesc Miró, ha afirmat que des-
prés de 10 anys de l’aprovació dels actuals
valors cadastrals, la llei permet adequar-
los a la realitat. Miró afirma que l’IBI a
Amposta ofega els veïns i ha volgut posar
com a exemple el que paguen altres mu-

nicipis propers. “Els valors cadastrals
estan molt per sobre del preu real de mer-
cat, hem vist fitxes d’un solar de 64 me-
tres quadrats que està valorat en 30.000
euros”, ha detallat. Miró també ha dit que
la bonificació del 10% de l’IBI que aplica
l’Ajuntament d’Amposta als habitatges
de primera residència és insuficient, i que
considera més just reduir els coeficients
dels valors cadastrals.  C.B.

El govern d’Amposta descarta 
externalitzar la nova residència
La Generalitat concedeix 78 noves places i l’equip

d’Adam Tomàs decideix mantenir la gestió 100% pública
Inaugurada abans de les municipals del 2015, la nova

residència obrirà amb 155 places públiques i cinc privades

Convergència:
“La residència
era viable”

Cinta Bonet
AMPOSTA

La portaveu del grup muni-
cipal de CiU a Amposta, Isa-
bel Ferré, ha celebrat que
finalment la nova residència
d’avis puga obrir les portes
amb una gestió pública.
Ferré ha destacat que final-
ment s’hagi demostrat que
l’equipament impulsat per
l’anterior govern de CiU és
“viable”, i ha denunciat que
des que Adam Tomàs va
arribar a l’alcaldia d’Am-
posta “només ha posat excu-
ses” per no obrir-la. Ferré ha
recordat que el govern d’Es-
querra Amposta va dir que
no es podia fer el trasllat
perquè no hi havia cuina, i
finalment s’oferirà un servei
de càtering. També ha criti-
cat que hagin tardat 18
mesos en canviar una porta
per obtenir l’informe favora-
ble dels bombers o portar-hi
el subministrament elèctric.
Però per Ferré el més impor-
tant és que s’ha demostrat
que la seva capacitat, amb
150 places, era l’adequada.
En el moment del tanca-
ment d’aquesta edició, l’A-
juntament encara no havia
fet el trasllat a la nova resi-
dència, prevista per aquest
30 de novembre. 

SERVEIS SOCIALS

Cinta Bonet
AMPOSTA

De moment, només Amposta

La nova residència d’Am-
posta és una de les que podrà
beneficar-se de les noves pla-
ces col·laboradores que el de-
partament de de Treball,
Afers Socials i Famílies ha
anunciat. En concret, es pre-
veu subvencionar 750 noves
places per a gent gran, distri-

buïdes en 149 centres de tot
Catalunya. A l’Ebre només
estan confirmades 78 places
per a la residència d’Am-
posta, però sempre que hi
hagi demanda. Les places
col·laborades són aquelles
que subvencionen directa-
ment la plaça a l’usuari. 

L’alcalde d’Amposta i alguns regidors, a la nova residència. / FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.
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AMPOSTA 

Del 3 al 6 de desembre, la ciu-
tat d’Amposta celebrarà la 56a
edició de la Fira de Mostres.
Per segon any consecutiu, la
fira de la capital del Montsià
tornarà a ser gratuïta, tancarà
als migdies i comptarà amb un
centenar d’expositors repartits
entre l’espai firal interior de
5.000 metres quadrats, i l’exte-
rior de 25.000. Entre les nove-
tats d’aquesta edició, la
regidora de fires i presidenta

de Fira Amposta, Joana Esté-
vez, va explicar que s’ha volgut
donar més visibilitat a les em-
preses i comerços de nova cre-
ació. “Dels més de 100
expositors, més de 30 vénen
per primer vegada, i una de les
novetats d’enguany és que
hem volgut donar més visibili-
tat a totes les empreses crea-
des durant el 2016, que tindran
un espai diferenciat i més re-
duït, a un preu més assequi-
ble”, va assenyalar.
La Fira de Mostres s’inaugu-
rarà dissabte 3 de desembre, a
les dotze del migdia, de la mà

de l’alcalde de Saint Jean de la
Ruelle, ciutat agermanada amb
Amposta des de fa 30 anys. A
més, la Fira de Mostres va
acompanyada d'un programa
d'actes paral·lels. El mateix dia
de la inauguració es faran di-
versos tallers i també s’habili-
tarà una pantalla a l’auditori
municipal, junt amb la Penya
Barcelonista d’Amposta, per-
què els aficionats puguin se-
guir en directe el partit entre el
FC Barcelona i el Reial Madrid.
El diumenge 6 serà el Dia de la
Comarca, enguany dedicat a la
població d’Alcanar. També diu-

menge hi ha previst la trobada
de plaques de cava. Dilluns 5,
que és festa local, serà el dia
del xiquet, però també tindrà
lloc el tradicional concurs de
paelles i es lliuraran els Premis
a l’Excel·lència Universitària el
10è Premi de Recerca. El darrer
dia de la Fira, dimarts 6, conti-
nuaran les activitats infantils a
la zona de tallers. 
Per la seua banda, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, va
insistir que la Fira de Mostres
“funciona molt bé i és un pol
d’atracció”. “Pensem que la
Fira d’Amposta és un referent

al territori, pels expositors i la
gran quantitat de gent que ens
visita; pensem que els exposi-
tors queden satisfets”, va dir.
El cartell d'enguany, fet amb la
tècnica de la papiroflèxia, vol
mostrar el diàleg entre empre-
ses i clients, i és obra de l'exa-
lumne de l'Escola d'Art i
Disseny d'Amposta, Andreu
Castells, veí de Deltebre. 

S.A. / G.M.
TORTOSA

La Fira, amb 30 nous expositors
Amposta celebra la Fira de Mostres del 3 al 6 de 

desembre, enguany de nou amb entrada gratuïta
Entre els actes paral·lels destaca la instal·lació d’una

pantalla gegant per veure el Barça-Madrid a la fira

L’Ajuntament posa
en funcionament el
Banc de Terres
d’Amposta
L’objectiu és recuperar els conreus 

abandonats i evitar incendis forestals

L’Ajuntament d'Amposta ha
posat ja en funcionament el
Banc de Terres, després que
el ple d'octubre aprovés de-
finitivament el seu regla-
ment. L'objectiu és afavorir
el manteniment dels cultius
agrícoles actuals i recuperar
conreus abandonats, “per tal
de facilitar l'accés a la terra
de nous agricultors o d'al-
tres que vulguin ampliar la
producció”. Així ho va expli-
car del regidor de Serveis
Municipals, Pagesia i Medi
Natural, Dani Forcadell. Se-
gons va afegir-hi, l’objectiu
també és “contribuir a la
prevenció d'incendis dins
del terme municipal d'Am-
posta”. De fet, totes les te-
rres han d’estar situades
dins del municipi.
Segons el consistori, el Banc
de Terres afavorirà la difusió
d'ofertes i demandes de te-
rres de conreu, així com el
contacte entre propietaris
que ofereixen terrenys per
llogar i els pagesos que vul-
guin llogar terres per culti-
var-les. Així, l'Ajuntament
crearà un registre, en el que
s'inscriuran les ofertes i de-
mandes d'arrendament de
les terres, principalment en

desús. El consistori també
disposarà de sengles formu-
laris d'inscripció al Banc de
Terres per a propietaris que
vulguin llogar les seves te-
rres, i per a persones que
vulguin terres per cultivar-
les en règim d'arrendament.
En aquests formularis, s'a-
notaran les dades de la per-
sona que signa, així com les
característiques de la finca,
en el cas de I'arrendador po-
tencial, i de preferències i
exigències pel que fa a la
finca, en el cas de I'arrenda-
tari potencial. 
D’altra banda, l’Ajuntament
adverteix que el banc de te-
rres no vol ser una eina ex-
cloent d’altres possibles
fórmules d’intermediació,
sinó complementària de les
iniciatives privades o públi-
ques que actualment ja exis-
teixen o bé que es puguin
desenvolupar en el futur. A
més, la intervenció de l’A-
juntament no té finalitat lu-
crativa, i no preveu actuar en
la formalització de possibles
acords que es puguin esta-
blir entre els arrendadors i
els arrendataris, funció que
correspondria a les parts i
als professionals. G.M. 

Mira el
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CATÀLEG DE SÒL INDUSTRIAL
EL CONSELL Comarcal del Montsià
impulsa la redacció d’un catàleg amb els
recursos industrials de tots els municipis
de la comarca, amb l’objectiu d’atraure
noves empreses. L’acció s’emmarca en
l’Acord Territorial per a la Reactivació
Econòmica i l’Ocupació, signat al març
d’enguany. També en el conseqüent
procés de participació ciutadana Mont-

sià 2026, que busca que les administra-
cions locals, les empreses i la comunitat
educativa de la comarca treballin con-
juntament per dinamitzar l’economia i
generar ocupació. La presidenta del
Montsià, Carme Navarro, va explicar
que la creació d’aquest catàleg, amb
terrenys públics o privats, és el primer
gran repte “a molt curt termini”. G.M.

El port de Sant Carles de la Rà-
pita es continuarà promocionant
com a escala de creuers petits
però també com a port base de
xàrters nàutics. La Generalitat,
l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita i la Cambra de Comerç
de Tortosa han signat un acord,
amb el suport del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarra-
gona a les Terres de l’Ebre, per
definir les línies estratègiques
per continuar amb la captació de
línies de creuers i impulsar el llo-
guer d’embarcacions nàutiques
sota la marca Delta Ebre Port.
L’alcalde de la Ràpita, Josep Ca-
parrós, va remarcar la importàn-
cia d’ampliar el ventall de
productes que pot oferir el port
rapitenc en benefici de tot el te-
rritori. Per la seva part, el presi-
dent de Ports de la Generalitat,
Ricard Font, va insistir que més
enllà de promocionar el port de
la Ràpita cal explicar la destinació
i tot allò que pot oferir al visitant.
L’adjunt a la direcció per les Te-
rres de l’Ebre del Patronat de Tu-

risme, Albert Folch, va afirmar
que la promoció de xàrters aju-
darà desestacionalitzar el turisme
a la zona mentre que el president
de la Cambra de Comerç, José
María Chavarria, va aprofitar l’o-
casió per reivindicar la potencia-
ció de la navegació fluvial. 

La Ràpita es promocionarà
com a port base de xàrters 
Es tracta d’una nova línia estratègica per

captar aquestes embarcacions de turistes
Els xàrters possibilitaran recórrer la costa però

també donar a conèixer la destinació 

Jornada de
Turisme al
Territori del
Sénia

Cinta Bonet
LA RÀPITA

La Ràpita acollirà divendres
2 de desembre la Jornada de
Turisme al Territori Sénia,
organitzada per la Manco-
munitat de la Taula del
Sénia en col·laboració amb
l’Ajuntament, que comptarà
amb la participació de dos
dels màxims responsables
en matèria de Turisme de
les Generalitats catalana i
valenciana, Joan Aregio i
Francesc Colomer. L’Esglé-
sia Nova serà l’escenari on
s’exposarà el contingut del
conveni signat pels presi-
dents de les dos institu-
cions, Ximo Puig i Carles
Puigdemont, i que ha de
permetre desplegar estratè-
gies turístiques conjuntes
en aquest territori a cavall
entre les dos comunitats.
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, ha assenyalat que
la jornada servirà també per
compartir diferents iniciati-
ves i projectes turístics que
s’estan duent a terme a
banda i banda del riu Sénia.
Entre d’altres, el president
de l’Associació Territori
Sénia, Jaume Antic, oferirà
una xerrada sobre Oleotu-
risme al territori Sénia. Al
llarg de la jornada també es
podran conèixer diversos
productes turístics de la
zona, com l’art rupestre lle-
vantí, els parcs naturals o la
gastronomia. 

TURISME

Fires i guia nàutica per al 2017

De cara al 2017, s'han plantejat
accions com la participació del
port de la Ràpita i la seva des-
tinació turística en el principal
aparador de la indústria creue-
rística del món, la fira Seatrade
Cruise Global que se celebrarà
al març de 2017, a Fort Lauder-
dale, a Florida, als Estats Units.

nit. Pel que fa als xàrters es
participarà en fires de París o
Düsseldorf. També es preveu
crear una guia nàutica de xàr-
ter amb la informació necessà-
ria per als futurs usuaris:
distàncies entre ports, itinera-
ris, activitats turístiques o
mapa de situació. 

Imatge d’arxiu de l’arribada de creueristes al port de La Ràpita. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

ECONOMIA
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Cinta Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA



20 // Desembre  2016 cop d’ull

MONTSIÀ 
GASTRONOMIA

El restaurant L'Antic Molí d'Ull-
decona, amb el xef Vicent Gui-
merà, ha aconseguit la tercera
estrella Michelin per a la cuina
ebrenca. De fet, és la segona per
a la restauració d'Ulldecona,
després de l'estrella que també
va aconseguir l’any 2013 el res-
taurant Les Moles, de Jeroni
Castell. La notícia de l’estrella
Michelin per a L’Antic Molí va
agafar el personal de vacances,
ja que el restaurant està tancat
fins el proper 1 de desembre. 
La primera estrella Michelin del
territori va ser, el 2009, la de Fran
López, el xef del restaurant de
l'hotel Villa Retiro de Xerta, que
enguany ha aconseguit la seua
segona estrella, aquesta vegada
per al restaurant Xerta de Barce-
lona. A banda, tant Les Moles
com el restaurant de l'hotel Villa
Retiro conserven les seues es-
trelles Michelin. A l'altra banda
del riu Sénia, ha guanyat la seua
primera estrella el xef Raúl Re-
sino, de Benicarló.

”Ara és quan comença tot”
Poc més de 24 hores després de
conèixer que el restaurant L’An-
tic Molí d’Ulldecona havia acon-
seguit la seva primera estrella
Michelin, el seu xef Vicent Gui-
merà, no dubtava en afirmar
que s’obria una nova etapa. Gui-
merà, que fa poc més d’un mes
també va rebre el guardó de mi-
llor Cuiner de l’Any, va assegu-
rar que l’estrella Michelin és un
reconeixement a l’esforç de tot
un equip i que “ara és quan co-
mença tot”.  Guimerà va obrir el
restaurant al 2004 amb 24 anys.
Primer va optar per una cuina
més senzilla i tradicional, però

colze a colze amb el seu equip
van anar creixent. Així, des de fa
tres anys s’ofereix una cuina
més innovadora i atrevida, sem-
pre amb productes de proximi-
tat.
Guimerà va afirmar que vol dis-
frutar del moment, de la cuina i
seguir treballant dia a dia amb
el mateix esforç, intentant defu-
gir de la pressió que significa
rebre una estrella Michelin. Tot i
estar de vacances, l’endemà de

la gala que es va celebrar a Gi-
rona, L’Antic Molí va rebre un
allau de reserves. Més enllà de
la carta el restaurant ofereix dos
menús degustació: el Petit Tour i
el Tour de l’Antic Molí, de 42 i 65
euros respectivament, a part el
celler.

Un orgull per a Ulldecona
L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, va felicitar ambdós cui-
ners els quals assegura situen el

poble com un referent en el
món de la gastronomia.Ventura
també va remarcar que aques-
tes estrelles Michelin posen en
valor els productes de les Terres
de l’Ebre però també del Terri-
tori del Sénia.  

G. Moreno / C. Bonet
ULLDECONA

El xef Vicent Guimerà treballant al restaurant L’Antic Molí.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Cuina ebrenca de Michelin
El restaurant l’Antic Molí aconsegueix la

tercera estrella Michelin per la cuina de l’Ebre
El xef Fran López aconsegueix la segona

amb el restaurant Xerta de Barcelona

La jutgessa 
arxiva el cas de
l'accident de
Freginals 

El jutjat d'instrucció nú-
mero 3 d'Amposta ha deci-
dit arxivar les investigacions
obertes per l'accident d'au-
tobús de Freginals, on van
morir tretze estudiants el
passat 20 de març. La deci-
sió s'ha pres en no trobar
indicis de la comissió d'un
delicte per part del conduc-
tor de l'autobús accidentat.
Segons argumenta en l'auto
de 8 de novembre, s'ha
constatat que no hi ha
hagut falla mecànica, la
conducció era estable i amb
la velocitat adequada, el
test d'alcohol i drogues ne-
gatiu, no es va produir dis-
tracció per la utilització de
dispositius mòbils, i es van
fer els descansos perti-
nents. La magistrada va
acordar el sobreseïment
provisional del cas després
de prendre declaració a les
víctimes, treballadors de
l'empresa d'autobusos i de
rebre els informes pericials
dels Mossos, del tacògraf,
de carreteres i dels foren-
ses. Víctimes de l'accident
de Freginals van confirmar
ràpidament que recorrerien
l'arxiu de la investigació ju-
dicial oberta perquè no
s'havia pres declaració al
conductor de l'autobús.
També ho faran altres re-
presentants legals de vícti-
mes mortals i la Fiscalia,
que ha decidit presentar un
recurs d'apel·lació al sobre-
seïment provisional. L'ad-
vocat de la dona que
viatjava al cotxe amb el que
va impactar l'autocar, Joa-
quim Fibla, va qualificar,
“d'inversemblant” i “il·lò-
gica” la decisió d'arxiva-
ment de la causa sense
prendre declaració a l'únic
investigat. El lletrat creu
que la jutgessa ha pres una
decisió “premeditada” i fora
de lloc. 
Per la seva banda, l'advocat
del conductor de l'autocar,
Sergi Atienza, va explicar
que la decisió de la jutgessa
és plenament legal i cohe-
rent amb el fet que cap in-
dici apunta que l'accident
fos causat per alguna negli-
gència del xofer. També va
recordar que si el conductor
no havia declarat davant la
justícia fins aleshores era
perquè havia estat ferit molt
greu, i en alguns moments
fins i tot en estat crític, du-
rant aquests mesos.  C.B.

SUCCESSOS
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RECUPERAR CAMPOSINES
L’ALCALDE de la Fatarella, Francesc
Blanch, ha assegurat que no renuncien
a desenvolupar el polígon industrial de
Camposines, un sector que fa dos anys
la Generalitat va decidir reconvertir en
una gran explotació agrària. Blanch ha
recordat que aquest polígon supramuni-
cipal es troba en un lloc estratègic, i ha
assenyalat que seguiran parlant amb
l’Incasol per mirar de tirar endavant

algun àmbit del sector, per implantar
empreses del ram agroalimentari o del
món de la bioenergia. En l’etapa del tri-
partit, la Generalitat va invertir uns 14
milions en impulsar el polígon de Cam-
posines, destinat a dinamitzar l'econo-
mia de la Terra Alta. Però el govern de
CiU, finalment, va decidir el 2014 arren-
dar una part dels terrenys per conrear-
hi ametllers i sobretot cirerers. G.M.

Joaquim Paladella va avançar el 2
de novembre, a Canal 21 Ebre,
algunes de les actuacions que té
previst incloure l’equip de go-
vern de Batea en el pressupost
municipal per al 2017. Paladella
va confirmar que es vol impulsar
un nou contracte del servei de
neteja, així com la intenció de
l’Ajuntament de recuperar la
gestió del subministrament d’ai-
gua potable, que ara realitza una
empresa privada. 
A banda, el govern de Batea vol
iniciar la rehabilitació de l’antic
castell templer de Sant Joan
d’Algars, per convertir aquest bé
cultural d’interès nacional en un
nou atractiu turístic i patrimonial
per a la població. 
Finalment, un dels projectes més
ambiciosos per al 2017 és la re-
forma integral de les piscines
d’estiu, després que aquest mes
d’octubre ha obert al públic la
nova piscina coberta. Segons Pa-
ladella, les obres també es faran
amb recursos propis, amb una

inversió de 300.000 euros. La pre-
visió és que les noves piscines
puguin estar operatives per a
l’estiu que ve.
El mes d’octubre, Batea va obrir
les portes de la nova piscina co-
berta. Un projecte de llarg reco-
rregut, molt esperat tant al poble
com a la comarca, i que el consis-
tori ha fet amb recursos propis,
sense haver de demanar cap

préstec. La piscina es va inaugu-
rar el passat mes de maig, però
no es va poder utilitzar fins a
l’octubre 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. La nova
piscina coberta té quatre carrils,
25 metres de llargària i 1,35 me-
tres de profunditat, i utilitza un

sistema mixt de climatització,
combinant energia solar i gas. La
piscina té un caràcter lúdic però
també terapèutic, amb cursets i
activitats adaptades. 

URBANISME

Batea es marca el repte de
renovar les piscines d’estiu
L’Ajuntament inclou el projecte en el

pressupost municipal per al 2017 
Paladella també vol impulsar un nou 

contracte de neteja i remunicipalitzar l’aigua

POLÍTICA

L’alcalde de Batea, Joaquim
Paladella, ha confirmat que
l’Ajuntament presentarà un
contenciós administratiu con-
tra la Generalitat, si abans de
la segona quinzena de gener
no es concerten les 30 places
pendents de la residència per
a la gent gran. Durant una en-
trevista a Canal 21 Ebre, Pala-
della va dir que arribarà fins
al final perquè el Govern
complisca el compromís que
va signar amb l’Ajuntament
de Batea. L’alcalde va assen-
yalar que hi ha llista d’espera
per ocupar les noves places, i
que les habitacions estan
equipades i preparades des
de fa quatre anys. 
En aquest sentit, Paladella va
apuntar a l’entorn de Conver-
gència a la Terra Alta, per ex-
plicar els obstacles que per la
concertació de les places de la
residència. De fet, va pregun-
tar-se què en pensa el delegat
de la Generalitat i alcalde
d’Arnes, Xavier Pallarès. 
Per intentar desbloquejar la
situació, Paladella va reunir-se
el 2 de novembre amb la pre-
sidenta del Parlament, la xer-
tolina Carme Forcadell. A
més, la setmana anterior, l’al-
calde es va trobar amb tots els
grups de la cambra catalana,
per informar-los que la Gene-
ralitat no ha respectat el man-
dat del Parlament que
obligava el govern a concertar
les 30 noves places per a la re-
sidència abans de l’1 de se-
tembre. La residència de
Batea va ser inaugurada per la
consellera Neus Munté al
gener del 2013. Però la resi-
dència ja va ser motiu de po-
lèmica entre la Generalitat i
l’Ajuntament, ja que l’edifici
portava construït des del pri-
mer semestre del 2011. Al des-
embre del 2012 es va arribar a
un acord perquè la residència,
de 60 places i gestionada per
Sagessa, es pogués obrir amb
un primer concert públic de
30 places.  C.B.

Ultimàtum a la
Generalitat per
les places de la
residència

Gustau Moreno
BATEA

Una imatge de la piscina coberta de Batea, inaugurada a l’octubre. // FOTO: E.Z.
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ALERTA PER L’ANTIC ABOCADOR
L’ALCALDE de Tivissa, Jordi Jardí, ha
advertit que l’antic abocador de la pobla-
ció generarà problemes greus en poc
temps. Durant una entrevista a Canal 21
Ebre, el 3 de novembre, Jardí va reivindi-
car que cal buidar i traslladar els residus
de l’abocador que es va clausurar fa vuit
anys. Segons l’alcalde, l’antic abocador no
estava impermeabilitzat, i es desconeix
quina és la quantitat de lixiviats que s’es-

tan filtrant al subsòl. Jardí va reclamar a
l’Agència de Residus de Catalunya que
agafi el bou per les banyes. De fet, va dei-
xar clar que l’Ajuntament de Tivissa no
vol la reversió dels terrenys, perquè tenir
l’antic abocador en aquesta situació és
“una temeritat”. Després d’una denúncia
pública del grup ecologista Gepec, l’al-
calde volia contraposar la gestió de l’ac-
tual abocador amb la de l’antic. G.M.

Nova pregunta a
Europa sobre la
neteja de 
l’embassament

“No té massa sentit fer
grans manifestacions en de-
fensa de l'aigua i del riu, fo-
calitzant-les en el Pla
Hidrològic que fa el seu trà-
mit a Brussel·les, i una qües-
tió tan concreta com la
descontaminació dels te-
rrenys la tractem amb lleu-
geresa”, va advertir Francesc
Gambús durant la seua vi-
sita a Flix. “Hi hauríem de
fer les mateixes manifesta-
cions perquè el risc del pla
hidrològic és potencial i el
risc per la descontaminació
de Flix és real", va insistir
l’eurodiputat independent.
La Comissió Europea ha
respost recentment una pre-
gunta del mateix Gambús,
tot assegurant que desco-
neixia l'estat dels treballs de
descontaminació el pantà de
Flix perquè l'estat espanyol
no li ha passat la informació,
tot i que ha finançat el 80%
de les obres. Gambús havia
demanat a Brussel·les una
anàlisi de la situació al
pantà, després de més de sis
anys de l’inici dels treballs.
Davant d’això, l'eurodiputat
català ha registrat una nova
pregunta, més concreta, per
esclarir el procediment pel
qual es preveu fer arribar
aquesta informació a la Co-
missió, quan es farà, i quines
són els "comunicacions"
dels responsables del pro-
jecte amb el govern espan-
yol i el Govern. "És un intent
per forçar-los i cridar-los l'a-
tenció perquè aquí hi ha al-
guns elements que potser
no s’estan fent de manera
adequada”.  G.M.

L'eurodiputat català Francesc
Gambús, que des que va aban-
donar Unió pertany com a inde-
pendent al grup popular del
Parlament Europeu, va visitar
Flix el passat 18 de novembre.
Gambús volia conèixer, sobre el
terreny i acompanyat de l’alcalde
de Flix, Marc Mur, la situació dels
terrenys industrials contaminats
d’Ercros, així com descontami-
nació dels llots tòxics del pantà.
De fet, segons va remarcar Mur,
l'interès i les preguntes que
Gambús ha traslladat a la Co-
missió Europea (CE) situen la
problemàtica en un “nou terreny
de joc, més important”. 
Ara bé, Mur també va reiterar
que és “fonamental” la creació
d’una comissió d’experts inde-
pendents, que puga avaluar la si-
tuació dels terrenys industrials i
el mateix procés de la neteja de
l’embassament. De fet, l’alcalde
de Flix confiava que el Govern
resoldria la creació d’aquesta co-
missió en la reunió que havien
de mantenir, aquest mateix 30 de
novembre, amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull. De la mateixa manera, Mur
també va demanar un canvi de

criteri a l’Agència de Residus de
Catalunya, per la “singularitat”
de la problemàtica dels terrenys
industrials d’Ercros.
Per la seua banda, l'eurodiputat
es va comprometre a mantenir
“una comunicació fluïda” amb el
consistori, i es va sumar a la pe-
tició de l'Ajuntament perquè és

creï una comissió d'experts inde-
pendents que avaluï la situació
dels terrenys i de la neteja de
l'embassament. En aquesta ma-
teixa línia, Gambús també va de-
fensar que potser caldria que el
país es plantegés manifestar-se
per la descontaminació dels te-
rrenys d’Ercros i l’aigua del

pantà de Flix, de la mateixa ma-
nera que es manifesta contra el
Pla Hidrològic de l’Ebre. 

Implicar Europa en la neteja de Flix
MEDI AMBIENT

L’alcalde Mar Mur considera clau l’interès de la 
Comissió Europea en la descontaminació del pantà

L’eurodiputat Francesc Gambús visita la població
per interessar-se sobre l’evolució de les obres

Cinta Bonet
FLIX

t Marc Mur va acompanyar Francesc Gambús durant la visita de l’eurodiputat a Flix. // FOTO: ACN.

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

BENICARLÓ FA ELS DEURES
EL MONUMENT FRANQUISTA
dedicat a la IV Divisió de Navarra ja és
història. El passat dimecres 2 de novem-
bre van fer-se els treballs de retirada i
trasllat del monòlit franquista que com-
memorava l'entrada a la ciutat de les
tropes franquistes de la IV Divisió de
Navarra, el 15 d'abril de 1938.
El monòlit de quatre metres d’alçada i
15 de tones de pes estava situat a la ro-

tonda del final del Carrer Vinaròs, va ser
traslladat al Museu d'Història Militar de
Castelló en compliment de l'article 15
de la Llei de la Memòria Històrica.
Per altra banda el Ple municipal va apro-
var la proposta de denominació del pas-
seig sud de Benicarló com a passeig de
Manuel Azaña, darrer president de la
República Espanyola i autor de l'obra
'La velada en Benicarló'. A.P.

Benicarló ha posat el colofó a la pri-
mera edició dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló amb l'acte de
lliurament dels guardons a l'Audi-
tori Pedro Mercader i el sopar lite-
rari al Magatzem de la Mar. 
D’aquesta manera s’acaben nou
mesos d'intens treball. Des del pas-
sat mes de març, quan es van pre-
sentar oficialment els premis, fins
aquest mes de novembre, quan ja
s'han presentat les obres editades,
els Premis Literaris han passat de
ser un projecte a ser una realitat.
Fátima Fernández i Juan Hernaz
van ser els guanyadors del Premi
d'Àlbum Infantil Il·lustrat amb “La
maleta de l’avi”. Joan Garí amb
“L’única passió noble” ha estat
guardonat amb el Premi de Narra-
tiva Memorialística. Pel que fa al
Premi Internacional de Divulgació
Científica, el guanyador ha estat
Joan Borja i Sanz amb el text
“Sobre l’alquímia de la vida“. Tots
tres premiats han rebut una peça
de l'escultor basc Iñaki Ruiz de
Egino, i han aprofitat per agrair la
implicació de l'Ajuntament de Be-

nicarló, d'Onada Edicions i de la
resta d'entitats i empreses que han
fet possibles aquesta primera edi-
ció dels premis.
L’acte va estar amenitzat per la mú-
sica del grup benicarlando Free Jazz
Boleros que va fer l’acompanya-
ment musical a una gala presentada
per la periodista Reis Juan i l’actor
Francesc Añó que van realitzar un
diàleg cultural en un lliurament que
va entretenir a tots els presents. 
L'acte, presidit per l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, va comp-

tar també amb la presència del di-
rector territorial de Presidència,
Adolf Sanmartín, el director de
l'Institut Ramon Llull, Manuel For-
cano, i del president de l'Institut
d'Estudis Catalans, Joandomènec
Ros. Des del món de l’associacio-
nisme Acció Cultural del País Va-
lencià i Òmnium Cultural, així com
el Centre Integrat Públic de For-
mació Professional també van en-
viar representació. Per últim les
empreses Ashland Chemical, IFF i
Caixa Benicarló.

Posteriorment, en el sopar literari
celebrat al Magatzem de la Mar,
l'alcaldessa ha expressat el seu
convenciment que “aquests pre-
mis mostren tot allò que som i
que volem ser” i “suposen la pri-
mera pedra per a situar aquesta
ciutat nostra com a capital cultu-
ral i com a motor de desenvolu-
pament”. Per la seua banda, el
regidor de Cultura, Josep Bar-
berà, va insistir en la necessitat
que les institucions públiques
aposten per la cultura.  

El món de la cultura, reunit als
Premis Literaris de Benicarló
Joan Garí guanya el Premi de Narrativa i

Joan Borja el de divulgació científica
Les bases de la segona edició estaran

disponibles durant el mes de desembre

Premi per
reciclar
més vidre

Vinaròs ha rebut el guardó
"Iglú Verd" d'Ecovidrio per
haver superat la xifra de reci-
clatge de vidre respecte a
l'any anterior, dins de la cam-
panya "Pla Estiu 2016".
D'aquesta manera, tal com ha
donat a conèixer el regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Al-
sina, durant els mesos de ju-
liol i agost es van aconseguir
recollir 136.967 quilograms de
vidre, el que representa un
13,8% més respecte al 2015.
"96 establiments hostalers de
Vinaròs han col·laborat amb
aquest Pla i estem contents
amb els resultats obtinguts
després de l'augment de les
freqüències de recollida i
una millor coordinació grà-
cies a la utilització del sis-
tema d'incidències SIGO",
ha explicat Alsina.
El regidor ha afegit que es-
pera que continuen les millo-
res en aquest servei de cara al
futur. En aquesta mateixa
línia el regidor de Medi Am-
bient, Jordi Moliner, ha recor-
dat a la ciutadania "la
importància creixent del reci-
clatge per fer que la nostra so-
cietat sigui més sostenible".
Per la seva banda, Manuel
Sala, de la gerència de Lle-
vant d'Ecovidrio, ha agraït el
compromís dels vinaros-
sencs i la implicació de l'A-
juntament, el que permet
que la localitat es trobi ac-
tualment per sobre de la mit-
jana de reciclatge de vidre a
la província de Castelló.
En l'àmbit nacional el Pla ha
comptat amb la participació
de gairebé 10.000 establi-
ments hostalers de 94 munici-
pis costaners, amb la qual
cosa s'han aconseguit reciclar
més de 22.000 tones d'envasos
de vidre.  A.P.

PRIMERA EDICIÓ

Albert Pascual
BENICARLÓ

Els premiats del primer Premi Literari Ciutat de Benicarló. / FOTO: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

VINARÒS
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La Reial Arxiconfraria de la
Cinta ha enllestit un extens
programa d’activitats per cele-
brar el 400 aniversari de l’enti-
tat, fet que ha fet possible que
el papa Francesc hagi atorgat
l’Any Jubilar a la Diòcesi de
Tortosa. Sota el lema “Aquí
tens la teva mare”, s’ha previst
la celebració de més de 70 acti-
vitats al llarg de l’any 2017 i
que van des de les caire més
religiós fins a d’altres de tipus
institucional, cultural o pelegri-
natges. Un dels aspectes més
destacats serà la instal·lació
d’una escultura de la Mare de
Déu de la Cinta a l’espai cen-
tral de la façana principal de la
catedral de Tortosa. Una imatge
de tres metres feta amb marbre
de Carrara. L’obra ha estat en-
carregada a l’escultor Marco
Augusto Dueñas, un prestigiós
artista amb obres a l’exterior
de la basílica de Sant Pere, al
Vaticà, que també s’ha encarre-
gat de la finalització d’aspectes
escultòrics de la façana exterior
de l’Almudena, a Madrid. El
comissari del quart centenari
de la Reial Arxiconfraria, Luis
Javier Muñoz, va destacar el

prestigi de l’escultor. L’escul-
tura està previst que sigui be-
neïda el 10 de setembre de 2017
i costarà 105.000 euros. Les ac-
tivitats commemoratives co-
mençaran el 15 de gener de
2017 amb la missa solemne
d’obertura de l’Any Jubilar. A
les tradicionals dominiques o
l’estacional en festes se suma-
ran acte culturals que repassa-
ran la història de la Reial
Arxiconfraria. Així, s’ha previst

un cicle de conferències, diver-
sos concerts i també una expo-
sició sobre art al voltant de la
Cint al Museu de Tortosa.
Durant l’Any Jubilar també es
faran peregrinacions a la basí-
lica de Santa Maria del Pi, a
Barcelona, a Vic, a l’abadia d’À-
vila o a Villar de Cañas. En
aquest sentit, Muñoz ha avan-
çat que un orfebre de València
està fent un segon reliquiari.
El pressupost de tot el calen-

dari d’accions és de 169.750
euros, una quantitat que s’es-
pera aconseguir a partir de do-
nacions, aportacions i
ingressos que generin algunes
de les activitats. 

La imatge tindrà tres metres d’altura i es farà amb marbre de Carrara

CULTURA

C
PREMI A LA BIBLIOTECÀRIA

Una escultura de la Cinta
presidirà la catedral 

ESCULTURA

EL SERVEI de Biblioteques de la Gene-
ralitat ha atorgat el Premi l’Abanderat a la
directora de la Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo de Tortosa, Irene Prades. Aquest
premi és un reconeixement a la trajectòria
professional de bibliotecaris i bibliotecà-
ries vinculats professionalment a la biblio-
teca pública. El guardó té per objectiu
donar suport a la formació continuada i

fomentar l’adopció de les millors pràcti-
ques internacionals en matèria de biblio-
teconomia. Està dotat amb un ajut per a
una estada professional a l’estranger, per
tal que els professionals puguin aplicar
aquestes experiències a la seva vida labo-
ral a Catalunya i, així, millorar la seva
aportació al sector, potenciar la innovació
i la internacionalització.  C.B.

FA UNS DIES, en mirar
un pot de pintura, vaig
recordar una petita anèc-
dota amb mon pare (sem-
bla mentida la capacitat
evocadora que pot tenir
un objecte senzill). Mon
pare era bàsicament pa-
leta, però sabia fer, i feia,
de fuster, de ferrer, d’e-
lectricista, de lampista,
de pintor... Al contrari
que jo, que canviar una
bombeta fusa ja em fa an-
gúnia. Un dia que està-
vem pintant, ell va fer
broma sobre les instruc-
cions d’ús que es llegien
al pot: “déle una capa, y
si no queda bien, déle
dos”. Ens feia gràcia
aquella evidència tan
simple, i ens imaginàvem
una possible continuació:
“y si no, tres”.

DÈCADES DESPRÉS, la
visió d’aquest pot de pin-
tura em fa saltar en el
temps; no recordo el lloc,
ni el dia, ni l’any en què
va passar, només la sen-
sació, que no és poca
cosa. I el xiquet amb una
mica més d’experiència al
cos que sóc, es posa a ru-
miar. Potser aquestes ins-
truccions evidents, i en
aparença innecessàries,
ara prenen sentit. Potser
parlen de tenacitat, de
constància, de convicció,
de l’anhel de no rendir-
se. Potser parlen de com
era mon pare, de l’exem-
ple que em va donar.

POTSER  NO PARLEN
de pintura. Potser parlen
de la vida.  

I si no, tres

Jesús Tibau
ESCRIPTOR

1
RACÓ DALT DEL MÓN

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

L’escultura s’instal·larà a la part central de la façana de la Catedral. // FOTO: ALBERT PASCUAL.
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L’escriptora Francesca Aliern és
declarada filla predilecta de Xerta
Aliern va afirmar sentir-se molt satifesta per haver rebut

el reconeixement del seu poble natal en vida
L’alcalde, Roger Aviñó, va dir que aquest era un

reconeixement molt reivindicat i merescut

L’Ajuntament de Xerta ha
declarat l’escriptora Fran-
cesca Aliern filla predilecta.
En el marc de les Festes de
Sant Martí, es va celebrar un
sentit homenatge a l’escrip-
tora xertolina amb un acte
que va incloure un ple ex-
traordinari on es va aprovar
la declaració d’Aliern com a
filla predilecta. Un acte que
va omplir de gom a gom la
sala polivalent de l’Ajunta-
ment de xertolins i xertoli-
nes, escriptors i amics que
van voler acompanyar la

Francesca en un dia tant sig-
nificatiu. Aliern va afirmar
sentir-se molt satisfeta per
haver rebut aquest reconei-
xement en vida. L’alcalde de
Xerta, Roger Aviñó, va afir-
mar que aquest era un reco-
neixement “molt reivindicat
i més que merescut” a una
de les escriptores més repre-
sentatives i volguda de les
Terres de l’Ebre.
Aliern va explicar que està
treballant en la seva pròxima
novel·la i que malgrat els
problemes de visió que té
actualment, ja que es troba
afectada per cataractes, es-
pera poder tenir-la enlles-
tida per Sant Jordi.

Aliern basa la seva obra en
fets reals i quotidians prota-
gonitzats per personatges
als qui la vida no els ha estat
gens fàcil. L’escriptora té un
públic lector molt fidel i una
obra prolífica amb més de 20
llibres, entre les quals tro-
bem “No llores, Laura”
(1999), “La menestrala”
(2003), “Aigües fondes”
(2009) o “Cafè de París”
(2016).  

Cinta Bonet
XERTA

HOMENATGE

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçUn moment de l’homenatge a Aliern. // FOTO: M. CAPELL.

La Lira Ampostina inaugura el
Centre Professional de Música
El centre va iniciar el seu funcionament en començar el

curs 2016-2017 després d’anys de reivindicacions
El president de la Lira, Javier Escrihuela, va qualificar

la inauguració com l’acte més important del centenari

La Societat Musical La Lira
Ampostina va inaugurar di-
vendres el Centre Professional
de Música. El centre va iniciar
el seu funcionament a l’inici
del curs 2016-2017 però ha
estat ara quan la directora dels
serveis territorials d’Ensenya-
ment, Manolita Cid, n’ha des-
cobert el rètol oficial. Des de
l’any 1990, La Lira Ampostina
estava autoritzada pel departa-
ment d’Ensenyament per a im-
partir ensenyaments musicals.
Però no va ser fins al passat
mes juny que va rebre l’auto-
rització per poder impartir en-
senyament professionals de
música, fet que permet que els
alumnes del municipi d’Am-
posta i rodalies, no s’hagin de
desplaçar a Tortosa per conti-
nuar els estudis al Conserva-

tori de Música. El president de
la Lira, Javier Escrihuela, va
qualificar la inauguració com
l’acte més important del cente-
nari. El centre ofereix estudis
de grau professional en la ca-
tegoria d’instruments d’or-
questra i també polifònics.
L’acte inaugural va acabar
amb tres petites actuacions a
càrrec d’alumnes del centre,
mentre que a la nit va tenir lloc
el tradicional concert de Santa
Cecília. En el transcurs del
concert, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, va fer entrega de
la Medalla d’Or de la ciutat a
la Societat Musical, tal i com es
va aprovar en sessió plenària
de l’Ajuntament el passat mes
de juliol. 

Cinta Bonet
AMPOSTA

MÚSICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç La directora d’Ensenyament, Manolita Cid, inaugurant el Centre Professional de Música. // FOTO: E. ZARAGOZA
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QUAN A finals del segle XIX
la ciutat de Tortosa supera
els límits de les seves mura-
lles i es comença a construir
el segon eixample de la ciu-
tat,  de seguida es va veure la
necessitat de tenir espais
verds. A la zona coneguda
com el Camp de Titets neix
llavors un passeig de more-
res que seria l’embrió de
l’actual Parc Municipal Teo-
dor González; això succeïa
l’any 1848.

EL PARC NO ÉS l’única zona
verda que hi va haver a la
ciutat; l’any 1905 el senyor
Enric Nivera Mestres com-
pra al senyor Baltasar Noria
25 jornals d’uns terrenys si-
tuats a la zona propera al
turó del Sitjar (NE de la ciu-
tat). 

AQUELL SENYOR, de caràc-
ter emprenedor, aviat co-
mença un projecte que tenia
per objectiu crear una mena
de parc d’atraccions per al

gaudi de la gent de la ciutat
i de forma gratuïta. Ben aviat
cerca aquells terrenys i co-
mença a urbanitzar-lo amb
elements típics dels parcs de
l’època (pèrgoles, bancs,

pontets,… i fins i tot, un
petit zoològic, fruit dels dife-
rents viatges que feia a l’es-
tranger). Amb el temps es
convertí no només en una
atracció per als veïns de la

ciutat, sino també en visita
obligada per als turistes de
l’època.

EN AQUEST INDRET eren
famoses les tertúlies. El sen-
yor Nivera, gran afeccionat a
aquestes, atreia personatges
de renom com Francesc
Mestre i Noé, Joan Moreira i
Ramon Vergés Paulí.

A LA MORT d’Enric Nivera
(1919), el parc va restar obert
fins l’any 1921, moment en
què es converteix en finca
particular i queda tancat per
decisió de la família. 80 anys
després els últims propieta-
ris venen la finca a la cons-
tructora Subirats Berenguer,
que urbanitza els terrenys
amb xalets d’alt standing. 

ENCARA AVUI, en els ma-
teixos terrenys, es poden ob-
servar traces dels elements
decoratius que componien
aquell primer lloc de reunió
i tertúlia de la ciutat.  

Sobre el desconegut Parc Nivera
PINZELLADES DE TORTOSA

DAVID JIMÉNEZ
TÈCNIC DE TURISME
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A
AGE N D A

US RECOMANEM
8a Fira de Nadal d’Ascó

3 i 4 de desembre 

Menjar i beure

8a edició de la Fira de Nadal d'Ascó, on hi trobarem nombro-
ses parades de productes i regals nadalencs. La fira se celebra
paral·lelament a la 6a Mostra del Cava, que té lloc els matei-
xos dies. És una de les cites obligades del món del cava al sud
de Catalunya. Si t’agrada tot allò que es relaciona amb el
cava, podràs gaudir de tastos dels caves més representatius
de Catalunya, així com de degustacions gastronòmiques.  

Tortosa
Teatre 'Els homes són de
Mart i les dones de Venus'
Divendres 2 de desembre
Hora: 22.00h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Amposta

56a Fira de mostres d’Amposta
Del 3 al 6 de desembre
Recinte firal
Entrada: gratuïta

La Ràpita

XIV Jornades
Gastronòmiques
del Llagostí
Fins l’11 de desembre

En família

Tortosa
Pista de gel
Del 2 de desembre fins

al 8 de gener

Espectacles

Fires i festesMúsica

Ulldecona
Festa Olea Europea 
Dissabte 3 de desembre
Lloc: Oliveres Mil·lenàries de l’Arion
Més info: www.turismeulldecona.com

Ascó
6a Mostra del Cava d'Ascó
Dies 3 i 4 de desembre
Lloc: Rambla Catalunya
Més info: www.mostradelcava.cat

Literatura

Flix
XVIII Premi d'assaig Artur
Bladé Desumvila
Fins el 2 de maig
Més info: www.riberadebre.cat

Gandesa
Presentació antologia de
“Poemes al vent” i “Recital
poètic” 
Dimarts 20 de desembre
Lloc: Biblioteca de Gandesa

Ascó
XXIX Premi Literari “Vila
d’Ascó”
Fins el 10 de gener

Ascó
XII Premi de Poesia Joan
Perucho 'Vila d'Ascó' 
Fins el 12 de gener

Alcanar
XXIII Jornades Gastronòmi-
ques de la Clementina
Fins el 4 de desembre

Benifallet
XII Jornades Gastronòmi-
ques de Benifallet
Fins el 4 de desembre

La Fatarella
XVIII Festa de l'Oli de 
La Fatarella
Dies 3 i 4 de desembre
Lloc: Llocs diversos
Més info: www.lafatarella.cat

Els Muntells
XIV Fira de Nadal dels 
Muntells
Diumenge 4 de desembre

Tortosa
1a Fira del Disc
Diumenge 4 de desembre
Lloc: Sala Cool
Més info: www.laserradalmos.cat

Tivissa
V Fira de Nadal 
Dies 10 i 11 de desembre
Lloc: Nucli Antic
Més info: www.turismetivissa.com

Amposta
Don Quijote
Ballet de Moscú
Dilluns 5 de desembre
Hora: 21.00h
Lloc: La Lira Ampostina

Tortosa
Ballet 'El Trencanous' 
Diumenge 11 de desembre
Hora: 18.00h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

La Ràpita
Teatre 'El Balneari'
Diumenge 11 de desembre
Hora: 19.00h
Lloc: El Maset

Tortosa
Musical 
'Shakespeare on the beat'
Divendres 16 de desembre
Hora: 21.00h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Tortosa
Espectacle
'Els Pastorets d'Ulldecona'
Dissabte 17 de desembre
Hora: 18.00h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Tortosa
Lo Misteri de Nadal', amb
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries
Diumenge 25 de desembre
Hora: 20.00h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

La Fatarella
Mr. Highland
Dissabte 3 de desembre
Hora: 00.00h
Lloc: Casal Municipal

Tortosa

24è Saló Infantil i
Juvenil de Tortosa
Del 23 de desembre al 4
de gener

Literatura
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"Vaig començar a
tocar el violoncel
quan tenia nou
anys i em va en-
senyar a tocar un
amic del meu
pare. Des d'aquell dia em va agradar
tant que ara vaig a l'escola de música"

P
PETITS ARTISTES

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

A L’ESCOLA EL VERGER molts dels seus xiquets i xique-
tes participen de la colla de diables de Garcia, famosa pel
seu correfoc de les festes majors. Cada estiu els podrem tro-
bar tocant els diferents instruments de percussió que acom-
panyen el foc i els diables del poble. Però a més de molta
marxa, hi ha alumnes que també saben tocar altres instru-
ments, alguns més coneguts, altres no tant. El que sorprèn
és com tan joves com són els nostres petits artistes, en tro-
bem que toquen des del violoncel fins al clarinet passant

pel triangle o el xilòfon. Per descomptat la flauta, un dels
instruments més populars a qualsevol escola del món,
també la saben tocar, i qui no ha après a tocar la flauta a
l'escola?

“Alfred Muñoz
"A mi m'agradaria tocar la guitarra elèctrica
perquè m'agrada molt com sona. Una vegada
em van regalar una, però vaig tenir molt mala
sort i la vaig trencar. Voldria tocar-la i partici-
par en un grup de música!"

"El meu instru-
ment preferit és el
piano, i a més el
toco. Vaig fer piano
a l'escola de mú-
sica. Les primeres

cançons que vaig aprendre són Mol-
tes Felicitats i El Gegant del Pi"

2 PINZELLADES

Anahí Plosca 

Mariona Gaixet

"A mi m’agraden
les castanyoles.
Quan vaig provar
de tocar-les em
va agradar molt.
La meva iaia en
sap molt i jo ho porto a la sang. Les
meves són de color marró"

"A mi m’agrada
la bateria. La to-
cava a l’escola de
música quan
tenia sis anys.
Ara la toca a

casa. El que més m’agradaria seria
tocar en una banda de música amb
molta energia!"

Joana Perelló 

Sergi Sabaté

"El tambor és un
instrument que
toco des de fa un
any perquè a
Garcia tenim una
colla i la toquem
al correfoc de les festes"

"A mi m'agrada
la guitarra es-
panyola perquè
sona un poquet
fort i un poquet
fluix. Em va en-

senyar el meu germà i és amb qui
m'agrada tocar-la"

Joana Escoda 

Maria Bujo

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"El meu instru-
ment preferit és
la flauta. M’a-
grada des de pe-
tita i vaig comen-
çar a tocar-la
l’any passat a l’escola"

Júlia Gallego
"Jo tocava el cla-
rinet quan tenia
sis anys... però
abans de venir a
Garcia el vaig
deixar de tocar
perquè es va trencar"

Isaiah Ordóñez
"A mi em van
ensenyar a tocar
el xilòfon a P4.
Des d’aquell dia
em va agradar i
ara el toco una
mica. El xilòfon és de fusta i metall"

Mar Muñoz 
"Des de sempre
toco el triangle.
És molt fàcil de
fer sonar. El
triangle té forma
de triangle i el
toco amb un pal metàl·lic"

Paula Gallego 

Sefora Bujo

"El meu instrument preferit és la pandereta.
També sé tocar la flauta, vaig aprendre algunes
cançons a l'escola. Un altre instrument que
m'agradaria tocar és la guitarra."

Alexandra Colompar »

»

»
"A mi m'agradaria tocar el piano i anar a una
escola de música. Crec que és un instrument
que sona romàntic i molt suau. Voldria apren-
dre les cançons que més agraden a la gent!"
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LA VOLTA TORNA A CARO
Dos cops Caro ha estat l'escenari del final
d'una Volta, els anys 85 i 91.
26 anys després, la 97a edició, lo Caro tor-
narà a ser final d'etapa tal com es va
anunciar el 21 de novembre a Tortosa en
una roda de premsa amb la participació de
Rubén Peris, director General de la Volta,
i també de l'Alcalde de Tortosa Ferran Bel,
Josep Poblet, president de la Diputació de

Tarragona i representats territorials de
l’esport a Terres de l’Ebre.
La recuperació d'aquest atractiu final d'e-
tapa previst per al divendres 24 de març
servirà com a gran final per a una etapa
que començarà a Tortosa i es dirigirà pri-
mer cap al Delta de l'Ebre, per tornar a la
carretera de Caro on s'enfrontaran a 10
km d'ascens i rampes del 15%. A.P.

SAGAMIHARA, una ciutat
força més gran que el seu Al-
canar natal a mig camí entre
Tòquio i el mont Fuji és la
base on gran part de l'any ha
viscut Benja Prades, ciclista
professional de 33 anys que ja
en fa quatre va deixar el vell
continent provant sort al món
de les dos rodes japonès.
De quina manera va arribar a
córrer amb un equip profes-
sional? "Després de fer un
bon any al 2013, un company
japonès va ensenyar el meu
currículum i vaig tenir l'opor-
tunitat d'anar a un equip d'a-
quell país".
No es pot dir que estiga ena-
morat d'aquell país però les

condicions que ofereix són
molt bones "per a les meves
característiques és perfecte.
Són carreteres amb ports
curts però molt durs que van
molt bé per a entrenar."
La temporada 2017 incorpora
novetats, "començarem a fer
curses per Europa i després
algunes proves al Japó i Indo-
nèsia on he de fer bones ge-
nerals millorant i donant a
l'equip el que demanen: bons
resultats."
Tornar a casa o seguir amb un
equip asiàtic? "Igualar les
condicions que els ciclistes
tenim al Japó amb les que hi
ha a Europa és molt difícil."
Benja també avisa: "Els
equips japonesos cada cop
són més internacionals, cada
cop hi ha més afició al ci-
clisme."  A.P.

Faig el que

m’agrada i em

sento valorat”
“

Benja Prades
CICLISTA DEL TEAM UKYO

Un canareu
pedalant pel
Japó

1ENTREVISTA
Després d’un inici de temporada
desconcertant amb una derrota
per 1 gol a 3 enfront l’Olot (el
líder) el llunyà 20 d’agost, una vic-
tòria a l’estadi del Manlleu, i una
segona derrota al camp del Cas-
telldefels, el Futbol Club Ascó
abraça les posicions d’ascens a
Segona B gràcies a tretze jornades
seguides sense conèixer la de-
rrota.

L’equip entrenat per Santiago
Castillejo és quart amb 26 punts
gràcies als 18 punts aconseguits
per les sis victòries del conjunt ri-
berenc. Cal destacar els vuit em-
pats amb només dos possibles
resultats; l’empat a zero o a un gol.
L’equip demostra tenir un joc or-
denat i una bona defensa amb
només 15 gols encaixats, ara bé,
tampoc acaba de tenir el millor
encert de la Tercera Divisió amb

22 dianes a la porteria rival.
En aquestes 16 jornades el Fut-
bol Club Ascó ha passat d’ocu-
par la part mitjana de la taula
per assolir la quarta posició a la
jornada 16 després de la gole-
jada al Granollers per 3 a 0, l’em-
pat sense gols contra un rival
directe, el Palamós, i la victòria a
casa per 2 a 0 contra el Sabadell

B a l’últim partit de novembre. 
Al darrer partit de novembre
l’Ascó s’enfrontava no només a
un rival sempre complicat com el
filial d’un equip històric, el Saba-
dell, també al mal estat del te-
rreny de joc fruit dels intensos
aiguats de final de mes. Segons
Santiago Castillejo, l’equip, du-
rant el partit contra el Sabadell B

”ha sigut superior, i hauria pogut
marcar algún gol més”. I és que a
l’Ascó només li falta un major en-
cert de cara a porteria: “l’unic que
ens falta es que hem de crear
moltes més ocasións per marcar,
perque defensivament hem
avançat molt bé”, de fet l’Ascó en-
cadena tres partits sense encaixar
cap gol en contra.  

FUTBOL

Tretze jornades de rècord
22 gols a favor i 15 en contra, a l’Ascó

només li falla encertar més de cara al gol

Albert Pascual
ASCÓ

Un partit del F.C. Ascó a casa // FOTO: F.C. Ascó.

L’Ascó
ofereix bones
sensacions”
“

Jordi Martí i Victor Bertomeu són els
màxims golejadors amb cinc gols cadascú
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Fi de festa per als runners
ebrencs a Camarles

Punt final a la temporada 2016
del Running Series. El passat di-
vendres 19 de novembre, el casal
d'avis de Camarles va ser el punt
de reunió dels runners partici-
pants en aquesta prova que ha
recorregut onze poblacions de
les Terres de l'Ebre.
A l'acte també van participar au-
toritats locals com l'alcalde de
Camarles, Ramon Brull, qui va
fer un breu parlament on va rei-

vindicar la cursa del seu poble
com una de les pioneres del cir-
cuit.
Un històric de l'atletisme a les Te-
rres de l'Ebre, Rafa Flores, va ser
l'encarregat de cridar a tots els
premiats: 30 corredors en dife-
rents categories destacant els
guanyadors absoluts Juanma
Martínez, Azziz El Jihaoui i Xa-
vier Ortín en categoria mascu-
lina, i Andrea Drago, Pilar Rus i
Geni Batiste en categoria Feme-
nina.
També van ser reconeguts els
equips que millor paper han fet

durant l'any: l'Ultra Runners
Team, el Paleo Delta, el Montbike
Amposta, la Unió Runners Santa
Bàrbara i l'Ampolla Runners.
No va faltar el reconeixement als
disset valents que no han fallat a
cap de les onze cites del calen-
dari.
La festa va acabar amb l'anunci
de les deu proves que es dispu-
taran durant el 2017, una menys
que enguany, ja que no entrarà
dins el calendari els 10 km de la
Pobla de Massaluca. La prova
nocturna d'aquesta edició serà
Lo Balcó de Camarles.  

RUNNING SERIES

Albert Pascual
CAMARLES

10K de Jesús // FOTO: Running Series.

31è Descens de
l'Ebre, Primer Trofeu
de Rem Cambra

El riu va ser el gran protago-
nista durant el cap de set-
mana del 19 i 20 de novembre
amb el XXXI Descens de l'E-
bre. El temps, aquest cop sí, va
permetre realitzar el pro-
grama en dos jornades.
Així, 600 remers dels clubs de
rem de Tortosa i Amposta,
però també d'altres llocs de
Catalunya, el País Valencià,
l'Aragó i el País Basc van pro-
tagonitzar una primera jor-
nada amb regates esprints de
500 metres que decidiren
l'ordre de sortida del descens
de diumenge.
Amb sortida des de la histò-
rica seu del Rem Tortosa i
arribada enfront del Club
Nàutic d'Amposta, el vence-

dor absolut d'aquesta edició
va ser el Reial Club Nàutic de
Tarragona imposant-se en les
modalitats de 4x veterà fe-
mení, 4x cadet masculí i 1x
absolut masculí en la figura
de Jordi Rodríguez.
El Club Nàutic Amposta va
dominar en el 4x veterà
masculí aconseguint la se-
gona posició per clubs. Ter-
cer va ser el Club Nàutic
Banyoles guanyant el 2x ab-
solut femení. Pel que fa al
Club de Rem Tortosa, l'em-
barcació del 8+ cadet mas-
culí va ser la guanyadora.
Pel que fa a la baixada de Tor-
tosa a Amposta, el millor
temps el va registrar el 4x Ab-
solut masculí del Club Nàutic
Amposta format per Barrera,
Royo Elies i Forcadell en com-
pletar els 15 kilòmetres en 51
minuts i 22 segons. 

Albert Pascual
TORTOSA / AMPOSTA

Podi absolut del 31è Descens de l’Ebre . // FOTO: CN Amposta.
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NOU PROGRAMA DE CUES AL VERGE DE LA CINTA
L’HOSPITAL de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) ha posat en marxa un pro-
grama de gestió de cues a consultes ex-
ternes, pioner a Catalunya. El programa
atorga al pacient un número una vegada
passa la targeta sanitària pels caixers que
s’han instal·lat als accessos de l’hospital.
Un cop s’ha acceptat l’admissió del pa-
cient, el caixer imprimeix un tiquet amb

el número del pacient i també amb el nú-
mero de la consulta que li pertoca i el
metge que l’atendrà. Un cop a la sala
d’espera corresponent, el pacient serà
avisat de la consulta mitjançant pantalles
informatives, que també s’utilitzaran per
difondre consells de salut. Un sistema que
busca, també, millorar la confidencialitat
de l’assistència dels pacients. G.M.

Salut ha posat en marxa el pro-
grama ‘Pren-te el pols’, per
conscienciar la ciutadania de la
importància de prendre’s el
pols de forma periòdica per
prevenir l’ictus, primera causa
de mort en les dones i la tercera
en els homes. El programa s’ini-
cia a les Terres de l’Ebre, i
compta amb la col·laboració del
80% de les farmàcies del terri-
tori. És a dir, de 70 farmàcies de
les 89 que hi ha al territori. La
campanya 'Pren-te el pols' pre-
tén conscienciar la població de
la necessitat de prendre's el
pols periòdicament, amb l’ob-
jectiu de prevenir l'ictus. L'ictus
és una alteració brusca de la cir-
culació de la sang al cervell que
provoca que les cèl·lules cere-
brals d'una part del cervell
morin, provocant que un 45%
dels afectats quedi amb alguna
discapacitat.
Per estendre al territori la cam-
panya  ‘Pren-te el pols’, s'im-
planta la Ruta de la Fibril·lació
Auricular (FA), un programa on
les farmàcies prenen el pols als
usuaris i els deriven als Centres

d'Atenció Primària (CAP) si de-
tecten arítmies, per establir el
diagnòstic i actuar amb el trac-
tament de la fibril·lació auricu-
lar més adient per evitar
l'aparició de l'ictus. De fet, es
calcula que entre un 8% i un
10% de la població de més de 60
anys té arítmia. S'estima que
1.100 persones tenen aquest risc
a les Terres de l’Ebre sense co-
nèixer-ho, una xifra més ele-
vada que a la resta del país.
Durant la presentació de la
campanya a la regió sanitària de
les Terres de l’Ebre, el 14 de no-
vembre passat, el director del
Pla de la Malaltia Vascular, Mi-
quel Gallofré, va explicar que
l’objectiu és que qualsevol per-
sona que vagi a la farmàcia es
miri el pols en algun moment.
En la mateixa línia es va pro-
nunciar el metge especialista en
Medicina Familiar i Comunità-
ria, José Luis Clua, qui també va
voler insistir que entre un 8 i un
10% de la població de més de 60
anys té arítmies. 
Per la seua banda, el president
del Col·legi Oficial de Farma-
cèutics de Tarragona, Joaquim
Nolla, va remarcar que el món
de la farmàcia havia de partici-
par en aquesta campanya, en

tant que és “l’espai de salut més
proper a la ciutadania”. Final-
ment, el director dels serveis te-
rritorials de Salut, Ismael Piñas,
va aprofitar l’ocasió per reivin-
dicar una “millor atenció” a les
Terres de l’Ebre.
El programa 'Pren-te el pols' és
una estratègia de socialització i
sensibilització ciutadana que
busca donar a conèixer la rela-

ció entre una arítmia i la possi-
bilitat de patir un ictus i que a la
gent de 60 anys o més els pren-
gui el pols un professional de la
salut per promoure que la presa
del pols es converteixi en un
hàbit. Per vehicular la cam-
panya, el Departament de Salut
també ha creat una pàgina a in-
ternet amb molta informació, a
l’adreça www.prentelpols.cat. 

La majoria de les farmàcies de l’Ebre
prendran el pols per prevenir l’ictus  

CAMPANYA

Calculen que uns 1.100 ebrencs desconeixen el risc de
patir arítmies, una de les xifres més elevades del país

Salut desplega al territori el programa ‘Pren-te el pols’,
dirigida sobretot a la població major de 60 anys

Un moment de la prestanció de la campanya ‘Pren-te el pols’.  // FOTO: DEPARTAMENT DE SALUT.

C.B. / G.M. 
TORTOSA

Provoca més
morts que el
càncer de mama
i de pròstata

L’ictus afecta 13.000 perso-
nes cada any a Catalunya i
en molts casos es pot preve-
nir. El principal factor de
risc, la fibril·lació auricular
(el tipus d’arítmia més fre-
qüent), es pot diagnosticar
fent-se prendre el pols per
un professional de la salut,
a la farmàcia o a un CAP. Es
tracta d’una prova senzilla,
ràpida i gratuïta que pot sal-
var la vida o evitar un pro-
blema de salut irreversible.
En realitat, l’ictus provoca el
doble de morts que malal-
ties a priori tan temudes
com el càncer de mama o el
càncer de pròstata. 
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“TEMPUS FUGIT” és una locució llatina
que significa el temps s'escapa, i que
convida a no perdre'l. Sovint volem
temps, però tenim massa pressa, anem
massa atabalats, i veiem com el temps
passa i s'esvaeix com el fum. Avui, com
ahir, com demà, mirem l'agenda del
mòbil i està plena d'alarmes, de recorda-
toris que nosaltres hem posat, per fer-
nos memòria de tot allò que hem de fer.
Tasques laborals, projectes, activitats
que s'han de fer, tot i que la majoria d'e-
lles no ens motiven.

VIVIM immersos en un consum com-
pulsiu del temps, moltes vegades sense
viure'l intensament, sense fer un triatge
d'allò que hem de fer i d'allò que ens
agradaria fer. Un consum d'hores, de
minuts, de segons, que ens va absorbint
ràpidament els dies. Un temps que a poc
a poc, veiem com s'escapa sense adonar-
nos-en. Un temps disponible i real que
hauríem de dedicar-lo a nosaltres matei-
xos, al nostre interior. Temps que hau-
ríem de dedicar a conèixe'ns, a
observar-nos, a fer-nos qüestions. Temps
per construir allò que desitgem ser.
Temps per compartir, per regalar a qui

estimem. Se'ns escapa el temps i tenim
pressa perquè no tenim temps, tot ple-
gat una contradicció, una incoherència. 

SI SOU PARES I MARES, encara us ado-
nareu molt més ràpid del pas del temps,
perquè veureu com en un no res, aquell
nadó indefens, que no parava de plorar
i l'acaronàveu entremig dels vostres bra-
ços, ara s'escapa pedalant amb la bici-
cleta sense poder atènye'l. Els nostres
fills i filles ens demanen temps, ens ne-
cessiten aquí i ara. Avui i demà, cada dia,
tants minuts com puguem dedicar-los-
hi. Els fills creixen de pressa, massa de
pressa. Aquell xiquet o xiqueta que avui
tenim al nostre davant, ben aviat can-
viarà, aquella imatge que ara veiem,
aquest avui, demà ja no hi serà.

ÉS IMPORTANT mirar d'aturar el
temps per estar atents i receptius a les
demandes dels nostres fills. Sovint,
creiem que escoltem, però només sen-
tim, mentre creiem que els escoltem,
estem pensant en les nostres coses, cap-
ficats en les nostres cabòries i no parem
atenció a tot allò que ens volen dir els
nostres fills. Escoltar és obrir-se, parar

atenció, dedicar aquell instant a perce-
bre, a captar, a comprendre i desxifrar el
codi, d'allò que els nostres fills ens
volen explicar. Segurament haureu ob-
servat l'expressió d'alegria i felicitat que
irradien els ulls dels vostres fills, quan
perceben que són escolats amb total de-
dicació.

HEM D’APRENDRE a escoltar els nos-
tres fills, des de les edats primerenques,
perquè d'aquesta manera ells apren-
dran a compartir els seus pensaments i
sentiments i al seu torn, aprendran a es-
coltar i sentir allò que tractem d'ensen-
yar-los. És important no distreure'ns
mentre ells ens parlin, a no jutjar-los, ni
intentar acabar les seves frases. Escoltar
no és fàcil, cal un entrenament, perquè
no és el mateix escoltar, que sentir. Sen-
tir és simplement percebre sons, però
escoltar és entendre i comprendre allò
que sentim. Això implica intentar com-
prendre tot allò que la persona que ens
parla vol transmetre'ns, els seus senti-
ments, emocions i pensaments. Si voleu
que els vostres fills us escoltin, ells han
d'estar segurs que vosaltres esteu dis-
posats a escoltar-los a ells.

Tempus fugit

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

EMPRESES

Aperitius per a intolerants alimentaris

L’empresa tortosina Homatic ha
decidit fer un pas endavant, sen-
sibilitzada amb les persones que
tenen diversos tipus d’al·lèrgies
o intoleràncies alimentàries. Re-
centment, i a petició d’alguns
dels seus clients, han decidit
col·locar a les màquines expene-
dores tota una sèrie de productes
lliures dels ingredients que són
nocius per a algunes persones.
És el cas de les persones que

desitgen prendre un aperitiu o
bé un bon cafè amb llet de mà-
quina, però que no ho poden fer
perquè són intolerants a la lac-
tosa, al gluten, a l’ou o fins i tot al
sucre. “Ens preocupa el benestar
dels nostres clients, així que hem
adequat l’oferta de les nostres
màquines, molt abans que altres
empreses del sector, a les neces-
sitats dels nostres clients: menjar
sa i recentment envasat, com
peces de fruita o amanides fres-
ques; sense sucre; baixos en
greix”, ha explicat una responsa-
ble d’Homatic. “A més, ens hem

sensibilitzat amb les persones
que sofreixen alguna intoleràn-
cia al gluten, a la lactosa, a l’ou o
als fruits secs, i hem incorporat a
les nostres màquines aliments
lliures d’aquests ingredients no-
cius per a la seva salut”, va afe-
gir-hi. Els productes estan
degudament identificats a les
màquines, per a major seguretat
de les persones que els adque-
reix. “Poden gaudir del sabor de
la xocolata, entre altres produc-
tes, sense adonar-se de la di-
fere`ncia amb qualsevol altre
producte dolç”, va concloure. 

G.M.
TORTOSA

AMPOSTA

La Marató de Donació de Sang
d’Amposta, el 16 de novembre,
va ser tot un èxit. Després de 12
hores de marató, no només es
va assolir el repte de les 400 do-
nacions, sinó que es va superar
amb un total de 560 donacions.
A més, 130 persones no van
poder donar sang.  C.B.

Nou rècord a la
Marató de 
Donació de Sang

Un detall d’una màquina expenedora.  // FOTO: CEDIDA.
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Com9

La segona mà, de
garantia i qualitat
amb Com9

La segona mà de garantia
Cada cop hi ha més botigues de segona mà. Però a
l’hora de fer una compra o venda en aquests esta-
bliments, és important tenir la seguretat que el pro-
ducte està en bon estat. Aquest és un compromís
que Com9 té amb el client, ja que ofereix garantia
en tots els seus productes i ampliada a sis mesos
en el cas d’electrodomèstics.
Vizcarro explica que vendre productes de segona
mà és fàcil i ràpid. El client porta qualsevol tipus
d’objecte a la tenda i Com9 s’encarrega de revisar-

lo. Un cop es comprova el seu estat, es posa en di-
pòsit fins a la seva venda. El mes següent d’haver
venut el producte es  liquida amb el client el percen-
tatge acordat des d’un primer moment.
Aquest és el servei bàsic però Com9 va més enllà.
Des de fa poc, ha inclòs un nou servei de recollida a
domicili per a objectes grans, com mobiliari, un dels
productes més comuns en segona mà. També, a tra-
vés del web com9.es hi ha la possibilitat de comprar
online amb recepció en 24 hores. Per la garantia i la
confiança, elegir Com9 és una bona opció. 

Manel Vizcarro
Manel Vizcarro és encarregat
d’administració de Com9. Vizca-
rro explica que Com9 va néixer
amb l’objectiu de reaprofitar tots
aquells objectes o productes
que ja no s’utilitzen. D’aquesta
forma, no només es dóna un nou
ús al producte sinó també es pot
guanyar amb la seva venda. Viz-
carro ha explicat que la venda i
compra de segona mà cada cop
és una tendència més comuna
entre la gent de les Terres de 
l’Ebre pels seus beneficis. 

Restaurant La Llar

La Llar, el restaurant
que aposta per la
cuina de tota la vida
Cuina casolana i de qualitat
‘La meva dona i jo vam començar de zero
però amb ganes’, explica Joan Lleixà, res-
ponsable del restaurant i servei de càtering
La Llar de Santa Bàrbara quan ja s’han com-
plert set anys des que van obrir les seves
portes. Ara, La Llar és reconeguda pel seu
menjar casolà, no només entre els veïns de
Santa Bàrbara sinó també entre les pobla-
cions veïnes. Segons Lleixà, la clau de l’èxit
es troba en la constància i el treball dur. ‘Si
el client torna al restaurant, la feina es veu
recompensada’, assegura Lleixà. A l’hora de
recomanar plats, no dubta en suggerir el ba-

callà gratinat amb allioli, els arrossos o les
carns a la pedra com  a plats estrella de La
Llar. I no es pot marxar d’aquest restaurant
sense abans haver tastat el flam de for-
matge casolà. Un dels millors moments per
visitar La Llar és en divendres a la tarda,
quan preparen ‘bocadillets a un euro’. Més de
120 varietats! També destaquen els dinars
de diumenge, amb menús per un preu de  12
euros amb tot inclòs. Per emportar, es reco-
manen els magnífics pollastres a l’ast o bé
el servei de càtering a escoles i particulars.
No ho dubtis, gaudeix de la bona cuina al
restaurant La Llar de Santa Bàrbara.

Joan Lleixà
Joan Lleixà i Begoña Blay són els respon-
sables del restaurant i càtering La Llar de
Santa Bàrbara. Tot i no tenir experiència
en el món dels fogons, Joan va decidir en-
gegar un nou projecte gastronòmic a la
població. L’any 2010, Joan va adquirir la
concessió de la llar de jubilats i ho va con-
vertir en un restaurant d’allò més popular
entre la gent del territori, a dia d’avui.

Santa Bàrbara

càpsulescomercials

Restaurant i càtering La Llar
Passeig de les Escoles núm.3 /   977718955
http://catering-la-llar.webnode.es/

Tortosa

Com9
Passeig Jaume I núm.24 / 977077438
www.com9.es
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

PRESTIGI A LA CUINA DE LA CLEMENTINA
Des del 18 de novembre i fins aquest 4 de
desembre, un total de 13 restaurants
d'Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar
Platja ofereixen propostes culinàries amb
els cítrics com a protagonistes, amb
motiu de les XXIII Jornades Gastronòmi-
ques de la Clementina. L'oferta dels di-
ferents restaurants participants, per
segon any, es basa en propostes que re-
cull el receptari de “La clementina d'Al-

canar”, creat per la Fundació Alícia. Els
menús de les jornades gastronòmiques
combinen els cítrics amb peixos, carns,
arrossos o postres, i el seus preus
oscil·len entre els 25 i els 38 euros. Du-
rant la presentació d’aquesta cita gastro-
nòmica, l’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, va afirmar que les XXIII Jor-
nades Gastronòmiques de la Clementina
combinen “prestigi i qualitat”.  C.B.

Ingredients

• 1 cuixa de corder
• 400 grs. de cebes de Figueres.
• 200 grs. de prunes seques 
• 3 cullerades de mel
• 1 rameta de frígola
• 5 alls
• 100grs. d’ametles torrades.
• 1 got de rom
• 1 copa de vi negre 
• 2 claus d’espècie
• 1/2 got d’oli
• 1 got d’aigua
• 1 polsim d’alfa ̀brega
• sal i sucre

Cuixa de corder
amb cebes de 
Figueres

Elaboració
Adobeu la cuixa del corder
amb l’alfa ̀brega, els alls, els
claus d’espe ̀cie, la copa de vi,
el rom, la frígola i la mel.
Trossegeu-la a talls mitjans i
col·loqueu-la al damunt
d’una plàtera de forn. Li tireu
un bon raig d’oli pel damunt
i deixeu que repose uns 10
minuts. Mentrestant fregiu
les cebetes i les caramel·lit-
zeu amb sucre. Reserveu-les.
Poseu la cuixa al forn i li
tireu l’aigua i la sal. Durant
la cocció, li aneu tirant, pel
damunt, tot el suc que amo-
lle. Quan la carn comence a
estar cuita, feu una picada
amb les prunes, les ametles i
una mica d’oli i ho tireu per
damunt de la cuixa. Deixeu-
ho daurar. El temps de cocció
sol ser d’una hora. Per acabar,
col·loqueu les cebetes cara-
mel·litzades pels costats i ho
regueu tot amb la salseta que
s’ha fet durant la cocció.

LA CUINA DEL

DELTA

1. En un bol barregem la carn amb la
molla de pa mullada en aigua, la sal, la
canyella, el pebre, la ceba tallada ben pe-
tita o ratllada, la ratlladura de llimona i
l'ou batut. Ho barregem molt bé.          
2. En una paella posem a escalfar un bon
raig d' oli d'oliva  i sofregim la carn du-
rant uns 10 minuts. Anem removent i
procurem que la carn ens quedi solta. La
retirem del foc.
3. Posem l'aigua a bullir i procedim a
coure els galets. 

4. Quan tenim els galets bullits els hem
de refredar molt ràpidament en abun-
dant aigua freda. Els posem a escórrer,
amb molta cura de que no es trenquin.
Si ho podeu fer amb dos escorredors,
millor.  
5. Farcim els galets amb la carn i els
anem col·locant en una safata apta per
anar al forn. 
6. Els empolvorem amb una mica de pa
ratllat i formatge. Els gratinem durant
uns 5 minuts.

Galets de Nadal farcits de
carn a l’aroma de llimona

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquests galets els
plantejo com un 
entrant, per picar.
Igual que posem unes
croquetes en un 
aperitiu també poden
posar uns galets, que
són molt nostres. No
us sembla? I a més...
són fets al forn. 
És molt important que
els dos ingredients
principals siguin 
d'excel·lent qualitat,
tant la carn picada
com els galets. 
Desitjo que passeu
unes Bones Festes
acompanyats de qui
més estimeu! ”

“

• 1 paquet de 250g de galets 
•Aigua per bullir la pasta
• 400g de carn picada de 
vedella.
• 1 ou 
•Ratlladura d’una llimona
petita.
• 50g de molla de pa
• 1/2 ceba petita picada (o a
trossets molt petits) 
•Canyella, pebre, sal 
• Formatge ratllat i  un 
polsim de pa ratllat.

INGREDIENTS: 
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P
EXCÉS DE BUROCRÀCIA

EL SENADOR ebrenc d’Esquerra, Mi-
quel Aubà, ha presentat diferents inicia-
tives parlamentàries per demanar al
govern de l’Estat més recursos i accions
per agilitzar els terminis d’autorització
de nous productes fitosanitaris, que pot
arribar a ser de 60 mesos. Acompanyat
per l’alcalde de la Fatarella, Aubà va afir-
mar que la inoperància i l’excés de bu-
rocràcia espanyola perjudica de manera

molt  greu el sector agrari. Per la seua
banda, Francesc Blanch va detallar  que
en el cas de les Terres de l’Ebre, dos dels
sectors més afectats són l’arrosser i el de
la fruita seca de la Terra Alta, però
també les cireres de la Ribera d’Ebre.
L’alcalde de la Fatarella va remarcar que
hi ha pagesos que no saben si alguns
productes fitosanitaris podran ser utilit-
zats en la campanya següent. G.M.PAGESIA

CAMPANYA

L’acord de la Unió Europea
amb Sud-àfrica per ampliar la
importació de cítrics ha en-
fonsat el mercat a Catalunya.
Fins ara, Sud-àfrica estava au-
toritzada a importar cítrics a
Europa del juny al 15 d'octu-
bre amb petits aranzels. A
partir de l'acord de l'Euro-
cambra, Sud-àfrica –i altres
països africans- han pogut en-
trar cítrics a Europa fins al 30
de novembre amb un petit
aranzel que acabarà desapa-
reixent del tot el 2025. Segons
Unió de Pagesos, la major
abundància de fruita ha per-
mès als intermediaris pressio-
nar els preus en origen a la
baixa en perjudici dels pro-
ductors catalans. Un factor
més a sumar als problemes
de preus que aquest sector sol
tenir, on a més hi ha conflictes
per col·lapses en la producció
en certs moments de cam-
panya.
Així les coses, les grans cade-
nes de distribució europees
han pogut proveir-se de ta-
ronges a preus baixos just
abans que comenci la comer-
cialització de la taronja cata-
lana i valenciana, fet que des

del sindicat agrari denuncien
que comportarà que després
ja no en tinguin necessitat.
En aquest context, citricultors
catlalans i valencians, convo-
cats per Unió de Pagesos i la
Unió de Llauradors del País
Valencià, van denunciar la si-

tuació davant la representació
de la Comissió Europea a Bar-
celona. Demanen una avalució
de l’impacte ambiental de l’a-
cord present, l’establiment de
contingents d’importació a
partir d’octubre per evitar la
pertorbació del mercat comu-

nitari en el període de comer-
cialització de les varietats eu-
ropees i un protocol sanitari
de control de les importan-
cions africanes per tal d’evitar
que entrin malalties o pla-
gues, com la coneguda com a
taca negra.

Sud-àfrica enfonsa els cítrics
U L’acord de la Unió Europea per ampliar la
importació de cítrics enfonsa el mercat

L’abudància de fruita ha permès els
intermediaris pressionar els preus en origen

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

Cinta Bonet 
ALCANAR

Els pagesos
denuncien
retallades de
mig milió 

Cinta Bonet
GANDESA

El sindicat Unió de Pagesos
va protestar a Gandesa per
les retallades del departa-
ment d'Agricultura als ajuts
agroambientals de la pro-
ducció integrada, l'agricul-
tura ecològica i l'apicultura,
però sobretot per la reduc-
ció de les indemnitzacions
compensatòries de les zones
amb limitacions naturals. El
sindicat calcula que la page-
sia de la Terra Alta pot per-
dre uns 507.000 euros
d'ajuts que afecten entre 537

i 574 beneficiaris. Una
marxa lenta de tractors,
acompanyats per una cin-
quantena de pagesos, va ta-
llar durant una hora la
principal avinguda de la ca-
pital de la Terra Alta. El co-
ordinador comarcal d'UP a
la Terra Alta, Miquel Bosch,
va reclamar que es reestruc-
turi el pressupost del Pro-
grama de Desenvolupament
Rural complint amb els
compromisos assolits pel
Departament. Per la seva
part Carles Vicente, Mem-
bre de la Permanent Nacio-
nal d’Unió de Pagesos, va
recordar que han començat
a treballar “el tràmit legisla-
tiu” perquè es reconegui el
deute en les propers pressu-
postos i es retorni els diners
retallats a la pagesia. La pro-
testa va acabar amb l’en-
trega d’un document a
l'Oficina comarcal d'Agri-
cultura, a Gandesa.

TERRA ALTA

Les retallades
haurien afectat
entre 537 i 574
beneficiaris de la
comarca
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TELEVISIÓ

PANTALLES

P APLICACIÓ PER TROBAR FINQUES, premi Ruralapps
ALEXANDRE LLAÓ, veí de l'Am-
polla, ha guanyat la tercera edició del
Ruralapps, uns premis que el departa-
ment d'Agricultura impulsa per al
desenvolupament d'aplicacions mò-
bils que contribueixin a millorar el
sector agroalimentari i el medi rural.
Llaó es va endur el premi per iRural-
Navigator, una aplicació que serveix

per a la recerca de finques rurals a tot
l'Estat espanyol. Si s'introdueix una
finca i una parcel·la, el programa cal-
cula una ruta aproximada fins
aquesta. Per tant, pot ser molt útil per
a qualsevol servei d'àmbit rural com
ara veterinaris, repartidors o comer-
cials, entre altres. El premi està dotat
amb 3.000 euros. C.B.

Canal 21 Ebre ha comptat amb la
col·laboració del cor de joves de
LaBinota de Tortosa en el seu
anunci de felicitació del Nadal.
Un grup de noies del cor, dirigi-
des per Maria Lombarte, canten
nadales des del bell mig del cen-
tre de la ciutat, al carrer Sant Blai,
per felicitar les festes nadalen-
ques als espectadors d’aquesta
televisió de les Terres de l’Ebre.
L’anunci es podrà veure a partir
del pont de desembre. En
paral·lel, Canal 21 Ebre prepara
una programació especial per
Nadal amb el recull informatiu
del més destacat de 2016, però
també amb una edició especial de
magazin Districte 21 i del progra-
mes Gent del Barri i Petits Artis-
tes. També s’oferirà una selecció
delsmillor gols de l’any.  

Redacció
TORTOSA

LaBinota, per Nadal amb Canal 21
Amb unes nadales, les joves feliciten les festes de Nadal

als espectadors de la televisió de les Terres de l’Ebre
El cor de joves de LaBinota de Tortosa és el

protagonista de l’anunci de Nadal de Canal 21 Ebre

Un moment de l’enregistrament de l’anunci de Nadal de Canal 21 Ebre al carrer Sant Blai de Tortosa. // FOTO: C21

TECNOLOGIA

El nou Surface Studio de Microsoft, l’ordinador del futur
per Jaume Querol

El fabricant de Redmon demostra que torna a l’avant-
guarda del hardware amb el nou dispositiu presentat re-
centment, el nou “Tot en un” (AIO) Surface Studio, un
autèntic súper ordinador amb pantalla multi tàctil de 28”
ultra prima, dirigit principalment al món professional del
disseny gràfic i la fotografia digital.
En la fabricació d’aquest nou equip de la línea Surface
s’han emprat els millors materials i tecnologia actuals. Així,
el xassís és totalment d’alumini i l’espectacular display tàctil
de 28” farà les delícies dels fans de la tecnologia més avan-
çada; això sí, serà apte per a qui el preu no sigui problema. 
La màxima resolució. La pantalla de 28” anomenada
tecnologia Microsoft PixelSense, presenta una impres-
sionant qualitat de 3840x2160 píxels (13,5 milions en
total), és a dir, per damunt de les especificacions 4K; a
més, és multitàctil i amb una precisió absoluta. El seu
gruix és de només 12,6mm, amb el qual, la sensació dels
acabats és total, possiblement un dels més avançats del
mercat. Un Surface Pen i un Surface Dial, petit poten-
ciòmetre digital que ens permetrà interactuar i disposar

del màxim control sobre les nostres creacions digitals,
complementen els innovadors accessoris.
Un ordinador-tablet. Un altra de les possibilitats la trobem
en el suport del panell (que integra la CPU dels sistema), to-
talment adaptable i que ens permetrà posicionar la gran
pantalla segons les necessitats i gust de l’usuari. Podríem dir
que Microsoft Studio és un ordinador, o una gran tablet, la
més gran, quant l’ajustem segons la posició a sobre la taula.
Preus i models. Què podem dir dels diferents models i
preus? De moment, Microsoft Studio estarà disponible en 3
diferents versions:
⁃ Intel Core i5, 8GB RAM, Gràfica de 2 GB y 1TB HDD: 
2.999 dòlars
⁃ Intel Core i7, 16GB RAM, Gràfica de 2 GB y 1TB HDD: 
3.499 dòlars
⁃ Intel Core i7, 32GB RAM, Gràfica de 4 GB y 2TB HDD: 
4.199 dòlars
Com ja hem comentat, el nou ordinador de Microsoft no
busca ajustar-se a les nostres butxaques, més aviat està dirigit
a clients molt professionals de les arts gràfiques i a usuaris

que busquen la millor tecnologia del moment, sense impor-
tar el seu elevat cost. La seva disponibilitat serà molt limitada,
però Microsoft ja accepta reserves i les primeres unitats s’es-
peren a partir del 15 de desembre.
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Fer apologia de trastorns alimen-
taris com l’anorèxia o la bulímia
per mitjà d’internet no és delicte.
Hi ha milers de webs que els pro-
mouen no com a malalties men-
tals, sinó com un estil de vida que
s’ha de seguir. I no són il·legals. De
fet, no hi cap llei que reguli
aquesta mena de continguts, que
ja no es limiten als webs, que són
més fàcils de monitorar, sinó que
han arribat a altres xarxes més vo-
làtils i incontrolables com Snap-
chat, Twitter, Facebook, Pinterest i
Instagram, la xarxa de moda entre
els que promouen els desordres
alimentaris. Més de 4,5 milions de
fotos penjades en aquesta xarxa
porten l'etiqueta #anorexia. 
Etiquetes com #A4Paperchalleger,
#iphone6challenge o #collarbone-
challenge són l’últim crit a les xar-
xes i proposen reptes que
fomenten l’extrema primesa com
a estereotip per seguir. Es tracta
d’aconseguir, per exemple, que la
cintura sigui més estreta que un
full DIN A4 o que els dos genolls

junts siguin més estrets que un
iPhone 6, i per a demostrar-ho, cal
penjar-ne les fotos.
Marga Serra és especialista en
trastorns del comportament ali-
mentari (TCA) i alerta que les xar-
xes socials encara són un perill
més gran que les pàgines web,
perquè fan més invisibles aquest
tipus de missatges que corren, per
exemple, per grups de Whatsapp
privats, en els quals s’intercanvien
el que s’anomenen tips o trucs per
a aprimar-se, vomitar o amagar el
trastorn als pares. De fet, un estudi
de la Universitat de Haifa (Israel)
revela que hi ha una relació di-
recta entre el risc de patir aquests
trastorns alimentaris i el temps
que les adolescents (de 12 a 19
anys) destinen a les xarxes socials.
“A internet no hi ha filtres, qual-
sevol persona hi pot posar el con-
tingut que vulgui”, afegeix
aquesta professora de la UOC,
que reclama una legislació per a
controlar aquest tipus de contin-
guts com la que tenen altres paï-
sos com França i Itàlia. De
moment, aquí el Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona elabora una
proposta perquè es pugui legislar

la prohibició dels webs que pro-
mouen la bulímia i l’anorèxia a
l’Estat espanyol.  Serra també in-
sisteix que “la prevenció és essen-
cial” i s’ha de treballar la imatge
corporal positiva, els estils de vida
saludables, l’autoestima... L’ex-
perta en educació nutricional re-
comana que els pares facin
almenys un àpat al dia amb els
fills.

Creix el nombre de webs
Si es busca a Google “com es pot
deixar de menjar” en castellà
(“cómo no comer”), en menys
d’un segon apareixen més de 84
milions de resultats. Només fa dos
anys, segons un estudi que va fer
el nutricionista Javier Cuerda a la
Universitat d’Alacant, el 2014 apa-
reixien 23 milions de resultats i el
2010 eren 9 milions, cosa que vol
dir que en sis anys s’ha multiplicat
per nou el nombre d’aquest tipus
de pàgines. La majoria de pàgines
pro-Ana i pro-Mia, que defensen
aquestes malalties com un estil de
vida, són fetes per noies que pa-
teixen algun tipus de trastorn de
conducta alimentària. I el perfil
d’usuari majoritàriament també

són dones d’entre catorze i vint-i-
un anys. Segons alguns estudis
fets per l’Agència de Qualitat
d’Internet (IQUA) i l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB), entre el 2006 i el 2011
aquests webs van augmentar la
presència el 470% i el 75% dels
usuaris són menors d’edat.

Risc a l’adolescència
Els trastorns de conducta alimen-
tària apareixen generalment a l’a-
dolescència i afecten prop del 5%
de la població jove. Es considera
que són la tercera malaltia crònica
entre adolescents. Nou de cada
deu persones afectades per tras-
torns de conducta alimentària són
dones d’entre dotze i vint-i-un
anys. Cada vegada es detecten
casos de nenes més joves que pa-
teixen un desordre alimentari i
cada vegada també hi ha més
casos d’adults. La bulímia és el
trastorn que afecta més gent, tant
dones com homes, més que l’ano-
rèxia nerviosa i que la ingesta
compulsiva.
L’adolescència és una etapa en
què el cos canvia tan ràpidament
que fa complicada l’adaptació al

“nou cos”, la qual cosa genera
molta inseguretat, explica la pro-
fessora de la UOC. És per això que
el 65% de les nenes adolescents
no es troba a gust amb el seu físic.
A més, afegeix Marga Serra, ens
emmirallem en els cànons de be-
llesa actuals, que estableix el món
de la moda: “En el món en què
vivim el cos prim està molt valorat
i la imatge d’una persona prima
es relaciona amb l’èxit professio-
nal, amb la vida social, amb el fet
de tenir parella...”. Un estudi que
analitza la imatge corporal dels
estudiants de les universitats de
Navarra constata que més de la
meitat dels universitaris té una
percepció distorsionada de la seva
imatge corporal. A les dones els
passa més que als homes, i se
solen veure més grasses del que
estan.
Davant d’aquesta percepció, la re-
acció dels nois i de les noies és di-
ferent. Els nois no acostumen a fer
dietes per aprimar-se, sinó que es
poden obsessionar amb la mus-
culació, cosa que es coneix com a
vigorèxia o complex d’Adonis. Es
calcula que a Espanya hi pot haver
uns 700.000 nois afectats. 

PANTALLES 
COMUNICACIÓ

Xarxes socials i trastorns alimentaris

Redacció
TORTOSA

Instagram és la xarxa de moda, amb reptes que
inciten a la primesa extrema com a estereotip a seguir

Les xarxes socials fomenten a l’ombra trastorns com
l’anorèxia i la bulímia com un estil de vida 

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

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

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

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

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

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

16.00 Ple municipal de
Batea / Anem de festa

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

20.30 Recull de notícies

22.00 Anem de festa

08.00 Calaix de sastre
08.30 Anem de festa

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

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

13.30 Recull de notícies

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

17.30 Ple municipal de
Tortosa / Anem de festa

20.30 Recull de notícies

22.00 Anem de festa

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

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

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

PROGRAMACIÓ DE CANAL 21 EBRE La televisió d’aquí, feta aquí.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

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



La Cambra de Comerç
vol obrir nous mercats
al Marroc i la Xina

Una dècada amb el
terrenys enfangats.
Tortosa vol alliberar els
terrenys de Renfe

El Consell Comarcal
del Baix Ebre premia el
projecte Atzavara Jove i
l’associació Los Lliris

La Fira de Mostres
d’Amposta tindrà 30
nous expositors, de nou
amb entrada gratuïta

La Ràpita es
promocionarà com a
port base de xàrters 

L’alcalde de Flix,
Marc Mur, considera
clau l’interès d’Europa
en la neteja del pantà

L’escriptora
Francesca Aliern és
declarada filla
predilecta de Xerta

La majoria de les
farmàcies de l’Ebre
prendran el pols per
prevenir l’ictus
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Tortosa:
Av. Remolins, 24
43500
977 58 80 32
info@uncopdull.com

EN      ULLADA

#p4


