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P CONGELACIÓ CRIOGÈNICA AL CAT
DINS DEL PLA de millores de les in-
fraestructures, i tot executant el pro-
grama de manteniment preventiu de
les canonades, el Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT) ha aplicat una tecnolo-
gia tan innovadora com la congelació
criogènica. El cap de distribució del CAT,
Francesc Polo, ha detallat que aquesta
pràctica evita haver d’efectuar buidats

de la conducció, copsa que implicaria
llençar milers de metres cúbics o tallar
el subministraments als consorciats.
També permet reduir considerablement
el temps d’incidència. Actualment s’està
actuat al terme municipal de Perelló. El
pressupost és d’uns 200.000 euros i pre-
veu cinc noves actuacions en desguas-
sos situats a la població. C.B.PORTADA

Risc de nous transvasaments
La PDE afronta la nova etapa de política hidrològica

amb l’amenaça d’un nou Pacte Nacional de l’Aigua estatal

MEDI AMBIENT

Els antitransvasament alerten que l’Estat voldrà 
connectar els rius Ebre, Tajo, Duero i Guadiana

La Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) es va reunir el 17 de
desembre amb entitats ecologis-
tes i amb juristes, per articular
una nova estratègia per fer front
a les “agressions” que assegu-
ren arribaran aquest 2017.
Agressions “difuses”, que
poden venir en forma de conne-
xions d'abastiment d'aigua
entre conques des del canals de
reg, des de les capçaleres dels
rius o a través d'un Pacte Nacio-
nal de l'Aigua estatal. El porta-
veu de la PDE, Joan Antoni
Panisello, va explicar que l’ob-
jectiu de la trobada era recollir la
informació necessària per fer
front a aquesta nova etapa. 
De fet, Panisello assegura que
s’enfronten a la situació més
complexa amb què s’han trobat
en els darrers 16 anys. Panisello
afirma que s’està intentant ge-
nerar certa confrontació entre
uns usuaris que necessiten
aigua, i contraposar-la a les rei-
vindicacions de la PDE i de les
Terres de l'Ebre, amb un intent
de crear un xoc territorial, en el
qual no hi entraran.
Davant d’aquest escenari, la
PDE ha alertat que caldrà man-
tenir la capacitat de mobilització
i denúncia. Com ja havien predit
i alertat abans, la PDE veu en
aquest Pacte Nacional de l’Ai-
gua estatal “l'avantsala” d'un
nou Plan Hidrológico Nacional
(PHN) amb el qual s’aplicarà
una gestió hidrològica en xarxa,
que no descartaria connectar les
conques del Tajo, el Duero i el
Guadiana. 
A més, convençuts que l'aigua
del Segre acabarà abastint l'àrea
metropolitana i que el canal
Xerta-Sénia esdevindrà una

canal de transport d'aigua cap a
Castelló, la PDE avisa que seran
bel·ligerants com fins ara, i que
tornaran al carrer si torna a ser
necessari. 
A banda, la PDE també ha de-
nunciat que els governs català i
espanyol s'han “instal·lat en una
política de fets consumats”.
Mentre Europa “actua amb len-
titud”, envien missatges en favor
del medi ambient i la sostenibi-
litat, però no ho plasmen en fets.
La PDE ha insistit que generar
expectació entre uns usuaris que
necessiten aigua i contraposar-
la a les reivindicacions de la PDE
i de les Terres de l'Ebre és “un
intent de crear un xoc territo-
rial”.  

Cinta Bonet
TORTOSA

El pressupost de la Generalitat
per al 2017 no destina cap par-
tida al regadiu Xerta-Sénia. El
projecte havia de servir per
regar 16.480 hectàrees en 13
municipis del Baix Ebre i el
Montsià, però el Xerta-Sénia es
troba aturat perquè no hi ha
prou pagesos interessats en el
regadiu. Segons va publicar
Diari de Tarragona,  el Departa-
ment d’Agricultura i la Comu-
nitat General de Regants del
canal Xerta-Sénia reprendran
de nou el contacte amb els pa-
gesos potencials per tal d’in-

tentar posar en marxa almenys
una de les fases previstes, una
vella reivindicació del territori.
Fins ara, els contactes a Xerta,
Aldover, Tortosa i Roquetes no
han tingut èxit, i no s’ha acon-
seguit el mínim de pagesos su-
ficient per poder posar en
marxa una primera fase del re-
gadiu. Per això, ara l’aposta de
la comunitat passa  per captar
els regants necessaris a la zona
de Santa Bàrbara, un sector
amb les finques més extenses i
més planes, i amb gent més
jove al capdavant de les explo-
tacions, el que permet el relleu
generacional. El problema,
però, és que el canal només
està adequat fins a la zona de

Roquetes, ja que al sector de
Santa Bàrbara encara hi ha
l’antiga infraestructura cons-
truïda als anys setanta: el canal
Xerta-Càlig que mai es va arri-
bar a utilitzar. Siga com siga, a
la comunitat de regants creuen
que l’aigua es podria fer arribar
amb canonades fins a les fin-
ques de Santa Bàrbara, i que
una vegada que això passi, es
produirà un efecte crida amb la
resta de pagesos de la zona re-
gable. Per la seua banda, des de
la Unió de Pagesos també de-
fensen la necessitat de tirar en-
davant el Xerta-Sénia, però
sempre que sigui per regar el
territori, i no per transferir
aigua fora de la conca.  

Sense partida per al Xerta-Sénia

Un moment de la reunió de treball que va celebrar la PDE el passat 17 de desembre. / Foto: MANEL CAPELL.

Gustau Moreno
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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-El 17 de desembre van celebrar
una cimera per preparar la nova
etapa amb tècnics i juristes. Com
va anar la cimera, i com afronta-
ran la nova etapa?
-Són reunions que nosaltres pre-
parem amb molta cura i que
tenen una importància força ele-
vada. Serveixen per tancar una
etapa i preparar una altra. Són
una pluja d’idees en què sempre
obrim noves vies de treball. Si-
tuem com està la planificació hi-
drològica, com estan els recursos
al Tribunal Suprem, les queixes a
la Comissió Europea i la lluita al
Parlament Europeu, el tema amb
el Síndic... Tot això està analitzat i
ens situem en el moment actual,
amb el nou govern central, on
s’ha aprovat una proposició no de
llei que parla de fer un Pacto Na-
cional del Agua. A més, el presi-
dent de la Diputació d’Alacant
demana explícitament el transva-
sament de l’Ebre; el president
dels regants del Tajo-Segura
també ho fa amb la cara ben alta,
i les comunitats de regants de riu
amunt també ofereixen la venda
de l’aigua al País Valencià. Ens ve
un moment diferent, complex i
amb molta confusió, amb algunes
novetats en la planificació hidro-
lògica que dificultaran la feina de
la PDE. Els transvasistes tornen i
ho fan amb molta força; a més,
l’adversari no només estarà fora,
sinó que també el tindrem a dins.

-El fet que el PP no tingui la ma-
joria absoluta feia pensar que no
plantejaria un transvasament...
-La proposició no de llei sobre el
Pacto Nacional del Agua es va

aprovar amb els vots de PP i Ciu-
tadans, i l’abstenció del PSOE. La
falta de majoria del PP no és ga-
rantia de res. Però que tothom ho
entengui: nosaltres seguim sense
confiar en els suports polítics es-
tables. Que ningú s’ofengui, això
és de sentit comú. Les votacions
dels parlaments i les polítiques
que estan fent els governs, moltes
vegades, ens confonen o no ens
agraden. Per tant, creiem que la
nova situació política no influirà.
Serà l’activitat que realitzarem
des de les Terres de l’Ebre i el su-
port social que aconseguim fora
del territori, i també el suport que
tindrem de la Comissió Europea,
que sembla que en aquests mo-
ments és força sensible a les nos-
tres reivindicacions”. Els suports
polítics, benvinguts siguin, i

agraïts, però que entenguin que
tenim reserves, perquè la situació
política és molt volàtil. De vega-
des hi ha accions de planificació
hidrològica o votacions al Parla-
ment que sembla que no entenen
alguna cosa, o tant els hi fa.

-A Catalunya també? També en el
cas de la Generalitat?
-És públic que tenim a mig go-
vern enfadat amb nosaltres.  Però
és que no sé què esperen de la
PDE. Fa anys que diem que per
transvasar aigua fan falta conduc-
cions. Des del 2000 diem que el
transvasament de l’Ebre està pre-
vist que vagi cap al nord i cap al
sud. Han detectat que si el fan des
del tram final del riu, des de les
Terres de l’Ebre, hi haurà conflic-
tivitat. I estan buscant alternatives

i s’han inventat el canal Segarra-
Garrigues: és una conducció de
85 quilòmetres per regar 70.000
hectàrees de regadiu que no exis-
teixen. És un canal sobredimen-
sionat i que acabarà a pocs
quilòmetres de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Així, per un
costat tenim que la Generalitat
ofereix el suport a la PDE, però
per l’altre està finançant una obra
que és el transvasament a Barce-
lona. I com que no hi ha pagesos
que els interessi aquest regadiu,
ara estan buscant el suport de 30
poblacions per defensar el pro-
jecte. Si la PDE seguim denun-
ciant el canal, es dirà que
busquem la confrontació amb
una part de Catalunya. El Sega-
rra-Garrigues és una presa de pèl
per a les comarques de Lleida, i

una gran quantitat de mala llet
per torpedinar la lluita de les Te-
rres de l’Ebre.

-El Xerta-Sénia és un altre regadiu
que també té problemes per tro-
bar regants, tot i que ara es vol im-
pulsar a la zona de Santa Bàrbara,
on hi ha demanda...
-El canal Xerta-Sénia no està dis-
senyat per a regar. Com el Sega-
rra-Garrigues, és una conducció,
que serveix per portar l’aigua al
límit de les comarques de l’Ebre.
Al Baix Ebre i al Montsià la gent
ja està regant amb l’aigua de
pous, i l’aigua dels aqüífers és de
molta més qualitat que la del
canal. L’estructura de la propietat
agrària tampoc ajuda a què el
Xerta-Sénia siga rendible, perquè
els pagesos no recuperaran les
grans inversions que hauran de
fer. El projecta s’ha retardat per-
què la Generalitat no pot costejar
les obres fins que s’acabi l’altre
canal, el Segarra-Garrigues, però
necessiten suport social per al
Xerta-Sénia. Penso que la gent
que està impulsant el canal Xerta-
Sénia s’estima molt poc les Terres
de l’Ebre. Estan mirant altres in-
teressos, i no dic que siguin il·le-
gítims, perquè cadascú es munta
la vida com vol.  Però aquest canal
no té cap interès per al futur de
les Terres de l’Ebre, i només es vol
mantenir el projecte perquè,
quan vingui el nou Plan Hidroló-
gico Nacional (PHN), amb la nova
política de planificació, l’aigua
que no utilitzi la comunitat de re-
gants es podrà vendre al País Va-
lencià. I qui expliqui una altra
cosa, o té molt bona fe, o ens està
prenent el pèl. Hi ha altres fórmu-
les per regar, i els diners que
s’han destinat a formigó es po-
drien destinar a ajudar la pagesia.

-Com serà el 2017, per a la PDE?
-Serà un any de conflicte. Encara
no m’atreveixo a fixar objectius de
mobilització, però està cantat.
Sabem que s’està redactant un
nou PHN, i que el transvasament
de l’Ebre serà més amunt de Sa-
ragossa, via Duero i via Tajo, per
evitar la conflictivitat que hi haurà
si es plantegés des d’aquí. Es pen-
sen que si no veiem les canona-
des tindrem menys ganes de
mobilitzar-nos. I per tombar tot
això, farà falta força jurídica, força
social i suports institucionals. Es-
tarem preparats per fer-ho.  

El portaveu carrega contra la política de grans regadius de la Generalitat, perquè obre la porta als transvasaments

L’ENTREVISTA. MANOLO TOMÀS, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

Gustau Moreno

PORTADA 

“La gent que impulsa el Xerta-Sénia 
s’estima molt poc les Terres de l’Ebre”

Manolo Tomàs, en una imatge d’arxiu. / Foto: ACN.

A la PDE seguim
sense confiar en
els suports 
polítics estables.
La política 
és molt volàtil”

“
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PORTADA 

Xarxa ferroviària a precari

EL 2016 EN NOTÍCIES

Més enllà de l’aturada del reivindicat Eu-
romed, si l’any 2016 ha estat marcat per
alguna a les Terres de l’Ebre han estat els
continus retards i incidències tant a la
línia R16 com a la R15. Un dels incidents
més destacats es va produir el 7 de juliol,
quan 200 persones van haver de ser eva-
cuades d’un tren per una avaria a la xarxa
de subministrament elèctric entre l’Amet-
lla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. A l’a-
gost van començar a funcionar els nous
horaris provisionals pactats amb Renfe i la
Generalitat en un intent d’acabar amb els
continus retards en aquesta línia, uns ho-
raris que es van tornar a modificar al no-
vembre coincidint amb l’arribada de
l’Euromed, tant a la R16 com a la R15. Però
el deficient estat de la línia no ha resolt
aquesta problemàtica. De fet, la Plata-
forma Trens Dignes va denunciar recent-
ment que la R15 i la R16 acumulen cada
dia gairebé sis hores de retards.  Per la
seva part, el departament de Territori i
Sostenibilitat va presentar un recurs con-
tenciós administratiu contra Adif per de-
nunciar la “inactivitat” d’aquest
organisme públic depenent del Ministeri
de Foment en el compliment de les seves
obligacions per posar la infraestructura en
condicions per prestar un bon servei a Ro-
dalies i Regionals. Paral·lelament la Plata-
forma Trens Dignes ha reclamat la creació
de l’Autoritat Territorial de Mobilitat. 

Cinta Bonet
L’ALDEA

El primer Euromed que va parar a l’estació de l’Aldea el passat novembre.  // FOTO:  ALBERT PASCUAL.

Les línies R15
i R16
acumulen 327
minuts diaris
de retards, el
que representa
gairebé sis
hores 

“

Un any d’incidències 

L’incident a la línia R16 del passat 7 de juliol.  // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

[ LA DATA ]

12-N
és el dia que l’Euromed
per fi es va aturar a les
Terres de l’Ebre

Després de 20 anys de reivindicació a
les Terres de l'Ebre, un tren Euromed
procedent de Barcelona va fer aturada
per primera vegada a l'estació de l'Al-
dea.  Va ser el 12 de novembre. La Gene-
ralitat ha invertit 1,6 MEUR per a
aconseguir que aquests Euromeds facin
parada a l'Ebre i 200.000 euros més per
impulsar busos llançadora. El conseller
de Territori, Josep Rull, va assenyalar
que aquesta era “una mesura de xoc per
millorar la connectivitat entre les Terres
de l'Ebre i Barcelona”, tenint en compte
les deficiències que pateixen línies del
territori.  
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PORTADA 
EL 2016 EN NOTÍCIES

Diumenge tràgic 
Tretze joves moren en un accident
d’autocar a Freginals

Accident mortal
El sinistre es va produir diumenge
20 de març, sobre les sis del matí,
quan el conductor de l’autocar va
perdre el control del vehicle. / E.Z.

Puigdemont va decretar dos
dies de dol oficial
El primer ministre italià, Matteo
Renzi es va desplaçar a Tortosa per
visitar familiars i ferits. / ACN

Manifestació per reivindicar la
gratuïtat de l’AP-7
Uns 150 veïns es van manifestar a
l’N-340 a l’alçada d’Amposta el
diumenge 6 de novembre. / ACN

Tretze persones van morir i altres 34 van
resultar ferides en l’accident d’un autocar
a l’autopista AP-7 al seu pas per Freginals,
el diumenge 20 de març. El sinistre es va
produir pels volts de les sis del matí, quan
el conductor de l’autocar va perdre el con-
trol del vehicle, va travessar la mitjana de
l’autopista i va acabar topant amb un tu-
risme que circulava en sentit contrari. L’au-
tocar formava part d’un comboi de cinc
vehicles que tornaven cap a Barcelona des-
prés de veure les Falles a València, amb
motiu d’una excursió organitzada per l’as-
sociació Erasmus Student Network. A l'au-
tocar, de l'empresa Autocares Alejandro,
de Mollet del Vallès, hi viatjaven el conduc-
tor i 60 persones, joves de diverses nacio-
nalitats. Les 13 víctimes mortals eren noies
i tenien entre 19 i 25 anys. Set d’elles eren
d’Itàlia, dues d’Alemanya i, la resta, de Ro-
mania, França, Àustria i Uzbekistan. Tot i
que en un primer moment es va considerar
que el conductor estava il·lès, hores des-
prés de l’accident va haver de ser ingressat
amb una  contusió pulmonar amb estat crí-
tic durant dies. El conseller d’Interior, Jordi
Jané, va ser la primera autoritat del país en
arribar al centre de comandament que es
va habilitar a l’hotel Corona de Tortosa. El

president de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, va decretar dos dies de dol oficial i es
va desplaçar a Tortosa. També ho va fer el
primer ministre d’Itàlia, Matteo Renzi. Els
dos mandataris van visitar junts els fami-
liars de les víctimes al Parador de Tortosa  i
posteriorment es van desplaçar a diversos
hospitals on estaven ingressats els ferits
per interessar-se per la seva evolució, com
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. De
fet, el president de la Generalitat va visitar
els ferits en dues ocasions, també el mateix
dia de l’accident.
En conèixer el succés, nombroses persones
es van desplaçar a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC) per donar sang
pels ferits. Tanta va ser la solidaritat demos-
trada pels ciutadans que el Banc de Sang i
Teixits va decidir obrir de manera excep-
cional l’endemà dilluns i el dimecres se-
güent, fins i tot registrant cues en alguns
moments.
Gairebé vuit mesos més tard, el jutjat d'ins-
trucció número 3 d'Amposta va decidir ar-
xivar les investigacions obertes per
l'accident d'autobús de Freginals. La deci-
sió es va prendre en no trobar indicis de la
comissió d'un delicte per part del conduc-
tor de l'autobús accidentat. Les víctimes i
la Fiscalia van anunciar ràpidament que
recorrerien l’arxiu del cas perquè no s’-
havia pres declaració al conductor de
l’accident.

Més d’un any de talls sense solucions
Encara en matèria viària, el passat 25 de se-
tembre es va complir un any des que els
veïns van realitzar el primer tall a la carre-
tera N-340 per exigir la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7. Més d’un any més tard s’han
construït rotondes al tram ebrenc de l’N-
340, s’ha pintat doble línia continua a la ca-
rretera, però les barreres dels peatges no
s’han aixecat. Inclòs el RACC va recriminar
la passivitat del govern espanyol amb l’N-
340 amb una anunci a pàgina completa a la
premsa. Més enllà dels talls setmanals, el
diumenge 6 de novembre 150 veïns es van
manifestar a l’N-340 a l’alçada d’Amposta
per reivindicar la gratuïtat de l’autopista
AP-7 com a solució a l’elevada sinistralitat.
Desenes de veïns van fer una representació
en la qual es van estirar a banda i banda de
la línia continua, tapats amb llençols, per
recordar que l’N-340 és una de les vies amb
més sinistralitat. El portaveu del moviment,
Llorenç Navarro, va reclamar al conseller
de Territori, Josep Rull, que escolti la veu
del territori, que reclama la gratuïtat de
l'AP-7 en el tram de l'Ebre. Dies abans, el
secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio
Gómez-Pomar, va assegurar que el Minis-
teri de Foment tenia gairebé tancat un
acord amb la concessionària Abertis per al
desviament de camions de la carretera N-
340 a l’autopista AP-7 a la demarcació de
Tarragona. 

C. Bonet 
FREGINALS

El 25 de setembre es
va complir un any
des que els veïns
van realitzar el
primer tall a la
carretera N-340 per
reclamar una AP-7
gratuïta. Però a
hores d’ara encara
no s’han aixecat les
barreres dels
peatges.

“
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PORTADA 
EL 2016 EN NOTÍCIES

Any polític convuls

Millora lenta de l’economiaMillora lenta de l’economia

L’any 2016 començava força
convuls tant pel que fa a la
política catalana com espan-
yola. El 10 de gener Carles
Puigdemont era investit
130è president de la Gene-
ralitat de Catalunya després
d’arribar a un acord amb la
CUP que va portar Artur
Mas a renunciar al càrrec.
Però l’any no ha estat fàcil.
El no als pressupostos va
portar Carles Puigdemont a
sotmetre’s a una qüestió de
confiança al Parlament el
passat mes de setembre, on
va anunciar la convocatòria
d’un referèndum per la se-
gona quinzena de setembre.
Durant aquest 2016, l’Estat
espanyol ha continuat por-
tant al Tribunal Constitucio-
nal lleis aprovades a
Catalunya, s’han iniciat in-
vestigacions dels càrrecs
electes que han permès el
debat sobre el procés sobi-
ranista, i el passat 6 de
desembre, Dia de la Consti-
tució, van ser molts els

ajuntaments, també de les
Terres de l’Ebre, que van
obrir les seves portes per
treballar ja que considera-
ven que no hi havia res a ce-
lebrar. 
I a la segona, també in ex-
tremis, Mariano Rajoy, va
ser investit novament presi-
dent del govern espanyol,
gràcies als vots de Ciuta-
dans i l’abstenció d’un
PSOE desfet que va portar
Pedro Sánchez a renunciar a
l’escó al Congrés dels Dipu-
tats. 
A nivell local destaca el
pacte de govern entre CiU i
ERC a l’Ajuntament de Tor-
tosa el passat mes de maig,
quan es complia un any de
l’Acord de Governança Es-
table, amb 37 punts progra-
màtics. El portaveu d’ERC,
Josep Felip Monclús, va ex-
plicar que després de valo-
rar el compliment de l’acord
així com “relació de con-
fiança” que s’havia establert
entre el govern i grup
d’ERC, es va considerar que
el millor per Tortosa i els
seus veïns era tancar aquest
pacte de govern.

Cinta Bonet
TORTOSA

Carles Puigdemont en el moment de ser investit 130è president de la Generalitat.  // FOTO: ACN.

Nou president, eleccions i pactes

La nova residència d’avis d’Amposta ja està oberta.  // FOTO:  MANOLO VELÁZQUEZ.

L’ocupació encara creix poc
[ LA XIFRA ]

4’1 milions
d’euros per canviar el model
econòmic de les Terres de l’Ebre
Durant el 2016, l’ocupació a les Terres de l’Ebre ha crescut però
ho ha fet molt lentament. També preocupa la qualitat de l’o-
cupació ja que la major part dels contractes són temporals i
els sous baixos. Amb l’objectiu de canviar el model econòmic
de l’Ebre, el COPATE impulsa un projecte d’Especialització
Competitiva Territorial. Aquest pla recull un total de 12 ope-
racions a realitzar en tres anys per valor de 4’1 milions d’euros.
D’altra banda, el finançament de 78 places col·laboradores per
part de la Generalitat ha permès a Amposta obrir i mantenir
la gestió pública de la nova residència d’avis. 
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Cas Efial
Escorcolls a la Cala, Tortosa i Ascó
[ LA XIFRA ]

48
entrades en
ajuntaments,
despatxos,
entitats i
domicilis

Diferents moments dels escorcolls a l’Ametlla de Mar, Tortosa i a Ascó.  // FOTOS: ARXIU.

El 5 de juliol el cas Efial esquitxava les
Terres de l’Ebre. A primera hora del matí,
la Guàrdia Civil iniciava l’escorcoll dels
ajuntaments de Tortosa, l’Ametlla de Mar
i Ascó. 
En la batejada com operació Termyca, la
Guàrdia Civil va realitzar 48 entrades i
escorcolls simultanis en diversos ajunta-
ments, despatxos, societats mercantils,
entitats públiques i domicilis per supo-
sats delictes contra l’administració pú-
blica relacionats amb l’activitat de la
consultoria Efial. Dirigida pel jutjat d’ins-
trucció número 1 del Vendrell, es tractava
d’una peça separada del cas 3% després
que s’iniciés una investigació a l’Ajunta-
ment de Torredembarra el 2014 i es detin-
gués el seu exalcalde, Daniel Massagué.
El primer lloc on van entrar els agents va
ser a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar,
d’on en va sortir detingut l’enginyer de
La Cala Gestió, Jaume Bertran. Els agents
també van detenir a primera hora del
matí l’exalcalde, Andreu Martí, però no
va ser fins l’endemà que la Guàrdia Civil
va escorcollar el seu pis de l’Ametlla de
Mar, on s’hi van trobar nombroses escrip-
tures i documents que calia revisar. L’al-
calde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni,
llençava un missatge de tranquil·litat i
avançava que en breu presentarien una
auditoria de processos de gestió.

El govern municipal d’ERC i el PSC va
donar a conèixer que Efial va cobrar 3’5
MEUR de l’Ametlla de Mar amb un 5%
de cada adjudicació durant el temps que
va tenir adjudicada l'administració de la
societat municipal La Cala Gestió.

Més de setze hores a Tortosa
A Tortosa, i després de més setze hores
d’escorcoll, la Guàrdia Civil es va endur
de l’Ajuntament de Tortosa totes les fac-
tures, contractes i notes de contractació

de la societat urbanística GUMTSA amb
Efial Consultoria SL i va acabar bloque-
jant, per revisar-lo posteriorment perquè
no el va poder copiar, el correu electrònic
de l'empresa municipal des de la seva
creació, el 2001. De la societat Tortosa Es-
ports van requerir factures, comptes

anuals i la licitació del 2016 de la feina
d'assessorament d'Efial. L’endemà de l’es-
corcoll, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va
remarcar que l’activitat tant de TortosaS-
port com de la GUMTSA amb la consulto-
ria Efial estava “més que acreditada”.

Ascó Serveis en el punt de mira
El tercer focus d’atenció va ser Ascó. L’es-
corcoll a l’Ajuntament, la seu d’Ascó Ser-
veis i també a l’arxiu municipal es va
allargar més enllà de les quatre de la ma-
tinada. En aquest cas, la Guàrdia Civil va
requerir expedients i informació relacio-
nada amb un bloc de pisos del carrer
Unió, el complex esportiu de les piscines
i el servei de neteja viària, així com altres
contractes menors. L’alcalde d’Ascó,
Josep Maria Buixeda, va deixar clar que
col·laborarien en el que fos necessari per
esclarir qualsevol dubte.

Presó per a Andreu Martí
L’operació va acabar amb empresona-
ment del propietari de la consultora Efial
i gerent de La Cala Gestió, Antonio Mar-
cos, sota fiança de 150.000 euros que va
pagar, i de l’exalcalde de l’Ametlla de
Mar sota fiança de 600.000 euros. El jutge
també va ordenar el bloqueig del compte
amb 2,3 milions d'euros que Martí tenia
a Andorra. El 30 de juliol, Andreu Martí,
pagava la fiança i sortia de la presó del
Catllar. La resta de detinguts en el marc
de l’operació Tèrmyca van quedar en lli-
bertat provisional amb càrrecs.

Cinta Bonet
L’AMETLLA DE MAR

[ LA XIFRA ]

600.000
és la fiança
que va pagar
Andreu Martí
per sortir de la
presó

L’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar es
va personar com a
acusació particular

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar va anunciar que es
personaria com a acusació
particular en la investigació,
després d'encarregar un in-
forme als serveis jurídics.
L'actual equip de govern,
format per Esquerra i els so-
cialistes de Compromís per
la Cala, va considerar que
personar-se era la millor
opció, ja que els fets delictius
que s’investigaven podien
haver perjudicat el consis-
tori. A més de poder em-
prendre accions legals per
mala gestió d’Andreu Martí,
el consistori esperava un res-
cabalament de perjudicis en
les arques municipals. El
portaveu de CiU, Joan Pere
Gómez, va apuntar que el
seu grup estaria al costat de
l'equip de govern en totes
les accions judicials. G.M.

L’operació Termyca va
portar a la presó a
l’exalcalde de l’Ametlla
de Mar, Andreu Martí.
El jutge li va bloquejar
un compte de 2,3
milions a Andorra.

“
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Grans obres
Escàndol amb la descontaminació
de l’embassament de Flix

Recinte tancat on s’han realitzat els treballs de neteja del pantà.  // FOTO:  GENERALITAT DE CATALUNYA.

[ LA XIFRA ]

150.000 
tones residus tòxics
per extreure

El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, va retreue al govern espan-
yol que hagi deixat 100.000 metres cú-
bics de residus tòxics, l’equivalent a
150.000 tones, sense extreure al fons de
l'embassament de Flix. Es tracta, segons
les xifres oficials aportades per l'Estat
sobre el procés de descontaminació,
d'un 12% del total de llots que s'havien
d'extreure i tractar. El conseller ha qua-
lificat l'escenari de “greu incompli-
ment” i situació “inaudita”. El Ministeri
de  Medi Ambient va donar per finalit-
zada la descontaminació a finals de
l'any passat després d'haver extret
700.000 metres cúbics del pantà. Tant la
Generalitat com l'Ajuntament de Flix
han anunciat que reclamaran al govern
espanyol que actuï per retirar els llots
tòxics restants de forma immediata. 

Un altre del focus d’atenció d’aquest
2016 ha estat la descontaminació del
pantà de Flix. El cas de corrupció d’A-
cuamed, amb tretze detencions arreu
de l’Estat, va afectar directament les
obres de descontaminació de l’embas-
sament. De fet, un dels detinguts va
ser el director de les obres de descon-
taminació del pantà de Flix, Pablo
Martín. La investigació de la Guàrdia
Civil pretenia esclarir, entre d'altres, si
en el cas de les obres de la desconta-
minació de l'embassament de Flix es
van adjudicar actuacions de forma
fraudulenta, així com la possible falsi-
ficació de certificacions i liquidacions
per incrementar les quantitats a abo-
nar a les empreses adjudicatàries.
L’escàndol va forçar a dimitir al subse-
cretari de la Presidència, Federico
Ramos. També va saltar l’alerta en co-
nèixer que s’hauria pogut vessar àcid
clorhídric al pantà. A l’abril i després
de nomenar un nou director del pro-
jecte es va reemprendre la neteja del
pantà. La secretària de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha exigit
una auditoria “imparcial” del procés
de neteja i sobretot garanties per al

tram final de les obres Paral·lelament,
l’Ajuntament de Flix va demanar al
Parlament la descontaminació dels te-
rrenys d’Ercros en considerar que són
un problema “de primera magnitud”.
Des de l’Ajuntament reclamen una ac-
tuació semblant a la que s’ha fet amb
l’embassament.
L’alcalde de Flix, Marc Mur, també
considera clau l’interès d’Europea en
la descontaminació del pantà. Final-
ment, el govern va acceptar crear una
comissió d’experts independents per-
què avaluïn la situació dels terrenys
industrials i de la neteja de l’embassa-
ment.

La reforma del pont de l’Estat
Al marge dels treballs al pantà de Flix,
i tot i la polèmica que es va produir
per l’aturada de les obres durant més
d’un mes per problemes amb una de
les empreses de la UTE adjudicatària,
la reforma integral del pont de l’Estat
de Tortosa és sens dubte una de les
grans obres d’aquest 2016. Les obres se
centraran en els dos extrems de la sec-
ció del pont, que creixeran uns dos
metres cada costat per encabir-hi un
carril bici i el pas de vianants, amb
seients puntuals pensats per ser utilit-
zats com a grans miradors sobre la ciu-
tat i l’Ebre. L'alcalde de Tortosa, Ferran

Bel, va afirmar que el projecte permet
adaptar el pont al segle XXI. A Tortosa
també cal destacar els treballs de l’e-
difici de les delegacions del Govern de
la Generalitat a les Terres de l’Ebre. Un
edifici que està previst que s’enlles-
teixi a l’inici d’aquest 2017. 
Batea i Móra d’Ebre han estrenat pis-
cina. En el cas de Batea, es tracta d’una
piscina coberta de 25 metres que l’A-
juntament ha finançat amb recursos
propis. L’alcalde de Batea, Joaquim Pa-
ladella, va afirmar que per al poble la
piscina coberta és una “necessitat i
una oportunitat”. En el cas de Móra
d’Ebre es van enderrocar les piscines
velles per fer-ne una de nova i renovar
totes les instal·lacions. L’alcalde de
Móra d’Ebre, Joan Piñol, destacava que
l’obra s’havia realitzat en temps rè-
cord.
Una de les gran obres d’aquest proper
2017 serà la reforma del mercat muni-
cipal d’Amposta. Un edifici catalogat
de 1947 que s’ha degradat amb el pas
dels anys i que presenta diverses pato-
logies a les estructures del sostre. De
fet, fa mesos es va instal·lar una xarxa
protectora per evitar despreniments.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, va
assegurar que no caldrà traslladar els
venedors del mercat mentre es facin
les obres.  

CINTA BONET
FLIX

El govern català, a
petició de
l’Ajuntament de
Flix, va acceptar
crear una comissió
d’experts
independents
perquè avaluïn la
situació dels
terrenys industrials
i de la neteja de
l’embassament.

“
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El caragol
avança entre els
arrossars
El caragol maçana ha con-
tinuat propagant-se pels
arrossars del Delta de l’E-
bre. El marge esquerre està
totalment infestat per la
plaga mentre que a l’hemi-
delta dret ja hi ha unes 80
hectàrees afectades. Pel
que fa als bous, la tempo-
rada va començar amb
molta tensió pels incidents
amb animalistes al Mas de
Barberans i Aldover. Des-
prés de diverses reunions,
l’acord va permetre conti-
nuar la temporada amb
normalitat i sense nous in-
cidents. C.B. 

CARAGOL I BOUS

PORTADA 
EL 2016 EN NOTÍCIES

Amenaça permanent
El pes d’Europa en l’aigua de l’Ebre

Alerta per l’impuls d’un nou
Pla Hidrològic Nacional
La PDE està novament en alerta
després que el PP i Ciutadans hagin
pactat a la comissió d’Agricultura
del Congrés impulsar un Pacte Na-
cional de l’Aigua, que ha de portar a
al redacció d’un nou Pla Hidrològic
Nacional. Segons la PDE, aquest
nou pla plantejarà la recuperació
del transvasament de l’Ebre encara
que sigui amb una altra fórmula,
per exemple, a través dels canals de
reg.

Iniciàvem el 2016 amb l’aprovació del Pla Hidrològic
de l’Ebre per part del Consell Ministres. El govern en
funcions del PP donava llum verd al pla el 8 de gener,
fora del calendari marcat per la Comissió Europea i
després que la Plataforma en Defensa de l’Ebre ad-
vertís reiteradament de les greus conseqüències que
tindria sobre el territori, i en especial, sobre el Delta.
El mateix dia la PDE convocava una concentració ur-
gent de rebuig a l’aprovació del Pla Hidrològic a la
plaça del Carrilet. Una mobilització que va culminar
el 7 de febrer amb una manifestació a Amposta con-
tra la política hidrològica del govern espanyol que va
aplegar unes 50.000 persones. En aquell moment, la
PDE va demanar a la Comissió Europea la retirada
de la llei aprovada pel govern espanyol del PP en fun-
cions. La mobilització va continuar més enllà de les
Terres de l’Ebre. El 5 de juny, unes 15.000 persones es
van manifestar pels carrers de Barcelona en defensa

del riu Ebre i el seu Delta, però sobretot per convèn-
cer la Comissió Europea que faci modificar l’actual
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre al govern espan-
yol. Al juliol, els eurodiputats del Comité de Peticions
van aprovar l’informe sobre el  Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre elaborat arran de la missió d’euro-
parlamentaris que el passat mes de febrer van visitar
el Delta de l’Ebre. L’informe qüestionava els cabals
ecològics però també demanava a la Comissió Euro-
pea que rebutgés el Pla de Conca de l’Ebre “perquè
no compleix la Directiva Marc de l’Aigua”. Tot i que
aquest l’informe no era vinculant sí que servia de
base a la Comissió Europea per elaborar un docu-
ment sobre els plans hidrològics del govern espanyol.
El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, valorava l’a-
provació de l’informe com un pas important per mo-
dificar la gestió de l’aigua a l’Estat  i un
reconeixement a les mobilitzacions socials. C.B.

A l’esquerra, una imatge de la manifestació del 7 de febrer a Amposta. A la dreta, la PDE celebra l’aprovació de l’informe de Comité de Peticions a Brussel·les .  // FOTO:  ACN / M. VELÁZQUEZ.
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Memòria a consulta
Tortosa celebra una consulta
sobre el monument franquista

Cues per votar
L’elevada participació en la consulta de Torotsa va obligar a
l’Ajuntament a desdoblar meses en tres seus a mig matí,
quan es van produir cues de fins a una hora.

El monument del Coll del Moro
És una estructura de pedra, de cinc metres d’alçada, amb
l’escut franquista gravat a la part més alta. Té també altres
símbols feixistes, com el jou i les fletxes.

Un dels temes de l’any a Tortosa ha
estat sens dubte la consulta sobre el
monument franquista de la Batalla de
l’Ebre. Una consulta que va generar
polèmica a la ciutat, amb una intensa
campanya de la Comissió per la Reti-
rada dels Símbols Franquistes, però
també fora d’ella. El Parlament va ins-
tar l’Ajuntament de Tortosa a retirar
el monument franquista sense con-
sulta, el Síndic de Greuges va recla-
mar a l’Ajuntament que no eludís la
Llei de la Memòria Històrica i Òm-
nium Cultural, la Comissió de la Dig-
nitat i 20 entitats més van elaborar un
manifest de rebuig a la consulta. Però
el 28 de maig la consulta es va cele-
brar amb una participació del 29’73%.
L’opció més votada va ser la de man-
tenir, reinterpretar i contextualitzar el
monument franquista de la Batalla de
l’Ebre amb el 68’36% dels vots. La ma-
teixa nit de la consulta, l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va avançar que
buscaria la complicitat d’altres admi-
nistracions per reinterpretar el monu-
ment. 

Partidaris i detractors
També la Comissió per a la retirada

de la simbologia franquista va voler
deixar clar que continuaran treballant
per aconseguir el seu objectiu. Segons
la seva portaveu, Ester Baiges, la con-
sulta va ser un entrebanc per avançar
cap a la retirada però es va mostrar
convençuda que més aviat o més tard
el retiraran. Per la seva part, el porta-
veu de Tortosins pel Monument,
Jaume Solé, va deixar clar que rebut-
jarien una reinterpretació radical.
Amb tot, amb un missatge “concilia-
dor” va animar a totes les parts,
també als defensors de la retirada, a
treballar conjuntament per un pro-
jecte de monument a la pau a tots els
tortosins.

Els casos de Gandesa i Vilalba
Ben diferent ha estat el cas del monu-
ment franquista del Coll del Moro de
Gandesa. El mateix Ajuntament va
demanar la retirada del monòlit, espai
on el general Franco va establir el seu
lloc de comandament. L’alcalde de
Gandesa, Carles Luz, va defensar que
el monòlit no es podia reinterpretar.
Al mes de desembre i després de tota
una sèrie de tràmits, Cultura va donar
el vist-i-plau a l’enderroc del monu-
ment franquista del Coll del Moro. 
Vilalba dels Arcs també vol fer una
consulta sobre la retirada del monòlit
franquista de la plaça Major.  

Cinta Bonet 
TORTOSA

Tortosa va decidir
mantenir i
reinterpretar el
monument
franquista de la
Batalla de l’Ebre. En
canvi, Gandesa ja
ha realitzat tot els
tràmits per
enderrocar el
monument del Coll
del Moro, espai on
el general Franco va
establir el seu lloc
de comandament

“
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Cultura

[ GANDESA ]

1r celler
El celler més antic de
Catalunya es troba al
Coll del Moro
En tercera campanya anual consecutiva
d'excavacions al poblat ibèric del Coll
del Moro de Gandesa, els arqueòlegs
van ratificar que el trull de vi més antic
de Catalunya, datat del segle III aC i
que van trobar l’any 2015, forma part
d'un complex vinícola on hi ha grans
estructures d'emmagatzematge, poc co-
muns per la seva forma d'absis en
l’època íbera. Aquest “celler” seria el
més antic trobat fins ara. C.B.

Una finestra oberta al passat 

[ AMPOSTA ]

La Lira
Celebra el seu
centenari
Durant aquest 2016 la Lira Ampostina
ha celebrat un bon nombre d’actes amb
motiu del centenari, entre els quals cal
destacar la inauguració del Centre Pro-
fessional de Música, fet que permet que
els alumnes d’Amposta i rodalies, no
s’hagin de desplaçar a Tortosa per con-
tinuar els estudis al Conservatori. Han
estat dotze mesos de concerts, trobades
i altres actes culturals, com l’exposició
de caràcter permanent en homenatge
als grans músics ampostins. C.B.

[ TORTOSA ]

Lletres
Reconeixements a
Bladé, Pérez Bonfill
i Aliern
Al llarg d’aquest 2016 també s’ha home-
natjat l’escriptor Artur Bladé en el 20è
aniversari de la seva mort, s’ha nomenat
fill prediltecte de Tortosa a Manuel
Pérez Bonfill, i de Xerta a l’escriptora
Francesc Aliern. D’altra banda,  s’ha de-
dicat un bust i una plaça de Tortosa a
l’escultor Àngel Acosta. També destacar
el primer premi de l’escriptor Jesús
Maria Tibau en poesia en els XXII Pre-
mis Terra de Fang de Deltebre. C.B.

[ TORTOSA]

Troballes 
Realitzen dues reveladores
excavacions arqueològiques al
solar de davant de la catedral 
En l’àmbit cultural cal posar de relleu les excavacions ar-
queològiques del solar de davant de la catedral de Tortosa,
que han permès descobrir l'absis de la primera església
visigoda de la ciutat, que dataria del segle VI. Sota un tra-
mat urbanístic d'època medieval andalusina es va localit-
zar una gran estructura mural de forma semicircular,
identificada com una part de l'absis d'un edifici religiós
cristià. També van aparèixer fragments de rajoles decora-
tives, característiques dels edificis religiosos d'època visi-
gòtica. Aquests fet junt amb les restes funeràries
aparegudes a l'entorn de la basílica, i muralla endins de
la ciutat, i la successió d'espais religiosos al llarg de la his-
tòria que s'observa en la mateixa zona indicaria l'empla-
çament en aquest espai del primer complex episcopal de
Tortosa. L'edifici hauria estat enderrocat en època anda-
lusina, moment en el qual l'absis fou travessat per la cons-
trucció d'una estructura important del clavegueram de la
zona i cobert d'edificacions residencials. L'aparició del
complex visigot obliga al consistori a plantejar una tercera
fase d'aquestes excavacions. Sigui com sigui, el descobri-
ment dilatarà el calendari previst per urbanitzar el solar
de davant la catedral. Abans de la localització de l'absis ja
s'havia documentat un tram de més de 40 metres de la
muralla romana, una plataforma monumental de cronolo-
gia Alt-Imperial, un complex de salaons i la façana fluvial
Baix-Medieval, amb un embarcador i magatzems fluvials,
entre altres troballes. C.B.
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El sector turístic de les Terres de
l'Ebre es va reunir el 12 de des-
embre a Ulldecona per celebrar
que el territori ha estat escollit,
aquest 2016, com una de les 100
millors destinacions turístiques
sostenibles del planeta. L'acte
va congregar més de 160 em-
preses i institucions ebrenques
al restaurant l'Antic Molí. Du-
rant el seu discurs, el president
del Patronat de Turisme de la
Diputació, Martí Carnicer, va
destacar que el distintiu ha de
ser un estímul per a les empre-
ses i les institucions, i que l’es-
forç per a la millora del sector
sempre tindrà un retorn posi-
tiu. 
Carnicer va detallar que a finals
d'any les quatre comarques
ebrenques haurien rebut gai-
rebé 1,5 milions de turistes,
amb un 8% més de pernocta-
cions que l'any anterior. De fet,
el nou distintiu ha arribat coin-
cidint amb el primer aniversari
de la marca Terres de l'Ebre-
Reserva de la Biosfera, que ja
ha acreditat un centenar d'em-
preses i institucions. Totes elles,
des del mateix 12 de desembre,
tenen també el segell de la Glo-
bal Green Destination. El presi-
dent del COPATE, Francesc

Gas, també va aprofitar l’ocasió
per avançar les accions que es
preveu impulsar durant aquest
2017. 
En l’acte a Ulldecona també va
participar el catedràtic de Geo-
grafia de la Universitat Com-
plutense de Madrid, Miguel
Angel Troitiño, que va animar el
sector i les administracions a

treballar correctament la diver-
sitat del territori per reforçar
aquest model de turisme res-
ponsable que ja va acumulant
reconeixements. 
L’acte va finalitzar amb un ape-
ritiu elaborat per l’equip de
l’Antic Molí, restaurant que re-
centment ha rebut una Estrella
Michelin. El seu xef, Vicent Gui-

merà, també ha estat premiat
recentment com a Cuiner de
l’any 2016.

Premis Emprèn 2016
D’altra banda, un total de 15
projectes empresarials del
Camp de Tarragona i de les Te-
rres de l'Ebre han estat recone-
guts aquest desembre en la

quarta edició dels Premis Em-
prèn. Es tracta d’un certamen
que la Diputació de Tarragona
convoca anualment per fomen-
tar l'esperit emprenedor i la in-
novació i promoure l'economia
del territori amb la creació de
noves empreses, amb una dota-
ció total de 35.000 euros. 
Enguany, els guanyadors han
estat l’empresa de l’Ampolla
Mediterranean Sake, d’elabora-
ció de sake japonès a partir d'a-
rròs del Delta de l'Ebre; Prokey
Drinks, de Valls, amb una be-
guda probiòtica a base de kèfir
d'aigua; Ebredrone, una em-
presa de Tortosa especialitzada
en la utilització de drons; Es-
tudi Nua SCP, de Tarragona, per
una projecte d’arquitectura i
disseny; i EP!, una empresa de
Vinyols i els Arcs de gestió de
projectes i formacions en temes
socials i de salut. Així mateix,
s’han atorgat deu reconeixe-
ments. El lliurament d'aquests
guardons es va dur a terme un
acte encapçalat pel president
de la institució, Josep Poblet,
qui va remarcar que l’aparició
de nous negocis és clau per la
recuperació econòmica.  

L’Ebre, destinació sostenible 

Cinta Bonet
ULLDECONA
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t Un moment de l’acte de celebració, al restaurant L’Antic Molí d’Ulldecona. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

El sector turístic celebra amb un acte a Ulldecona que
el territori es troba al top 100 de les destinacions verdes

L’oficina de la Reserva de la Biosfera ja ha acreditat amb
la marca un centenar d’empreses i institucions de l’Ebre

t La presentació de l’anuari, a Deltebre. // FOTO: ACN.

Primer anuari ornitològic del Delta

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El Parc Natural del Delta de l’E-
bre ha presentat al desembre el
seu primer Anuari Ornitològic.
Es tracta d’un document on es
fan públiques totes les observa-
cions d’ocells més destacades
que es produeixen cada any en
aquest territori, en aquest cas
durant el 2014. L’anuari s’ha
centrat “estrictament” en els al-
biraments fets al Delta, i s’ha re-
alitzat gràcies a les aportacions
i informació recollida per part
de 130 persones, tant professio-
nals com aficionats. L’ornitòleg
i guarda de fauna del Parc Na-

tural del delta de l’Ebre, David
Biga, va explicar que l’anuari
recull un total de 360 espècies,
entre les quals algunes rareses,
i que serà de gran utilitat per la
creixent comunitat d’ornitòlegs.
"Els aiguamolls atreuen moltes
rareses, són molt canviants i el
Delta és molt especial sobretot
per ocells com els limícoles. Tot
i que al Mediterrani no hi ha
marees de lluna, al Delta sí que
n'hi ha per pressió i com hi ha
dues badies fa que hi hagi una
població molt important hiver-
nant que no es troba a l'Atlàntic
si no baixes a Àfrica. A Europa
no passa això", va recordar. Al
Delta de l'Ebre també s'hi con-
centra la població més impor-

tant d'ocells marins de la Medi-
terrània Occidental. "És el nú-
mero un per sobre de Doñana i
la Camarga francesa", va desta-
car l'ornitòleg del Parc Natural.
Per la seva part, el director del
Parc Natural del Delta de l’E-
bre, Francesc Vidal, va afirmar
que l’anuari aporta un valuós
coneixement al món científic.
Amb aquesta nova publicació,
el Parc complementa la infor-
mació sobre els ocells encetada
l’any 2012, quan es va publicar
la Llista Padró dels ocells del
Delta de l’Ebre. Els tècnics del
Parc ja treballen amb l’anuari
ornitològic del 2015, amb la pre-
visió que estigui enllestit en
menys de sis mesos. 

Cinta Bonet
DELTEBRE
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t L’edifici de les delegacions ha d’acabar-se aquest 2017. // FOTO: G.M.

L’Ebre rebrà el 3,3% del pressupost

Les Terres de l'Ebre rebran de
la Generalitat, segons el pres-
supost del 2017, pràcticament
la mateixa xifra d'inversió que
la prevista per enguany.  Seran
26,5 milions d’euros, principal-
ment destinats a completar les
actuacions econòmicament
més voluminoses que es van
incloure en els comptes actual-
ment vigents, i també dels úl-
tims anys. Les partides
destinades a la finalització de
l'edifici de les delegacions de
la Generalitat a Tortosa, amb
4,53 milions d'euros, i les obres

de construcció del CAP d'Am-
posta, 2,99 milions, s'enduen
les principals pessigades del
nou pressupost. També, nova-
ment, el Govern ha previst
destinar 2,51 milions a la cons-
titució del cens emfitèutic de
l'edifici de l'Hospital de Móra
d'Ebre. En matèria viària, es
destinaran 1,88 milions d'eu-
ros a l'adequació dels sistemes
de contenció de vehicles en di-
ferents trams de la carretera C-
12, l’eix de l’Ebre. Les
inversions previstes al territori
representen el 3,3% del total
de Catalunya, un percentatge
només per davant del de l'Alt
Pirineu i l'Aran.
Tot i que encara no s’han donat

a conèixer les inversions del
govern departament per de-
partament, el PSC ja ha de-
nunciat que s’ha produït una
davallada del 79% en els inver-
sions de la Generalitat a les Te-
rres de l’Ebre, des del 2010.
“Volem recordar al Govern de
la Generalitat i als grups que li
donen suport que les Terres de
l’Ebre també són Catalunya”.
Així de contundents es van
manifestar els diputats socia-
listes al Parlament per la de-
marcació de Tarragona, Carles
Castillo i Rosa Maria Ibarra.
De fet, els socialistes van de-
nunciar “la caiguda en picat de
les inversions de la Generalitat
a les comarques de l’Ebre.” 

G.M. / ACN
TORTOSA

El darrer temporal de llevant ha
accentuat, encara més, la regres-
sió que pateix el delta de l'Ebre.
L'Ajuntament de Deltebre ha
decidit actuar a la zona d'accés
al Fangar mitjançant un decret
de mesures urgents. S'ha iniciat
la reconstrucció de l'escullera
preexistent que aquest 20 des-
embre, al trencar-se definitiva-
ment, va fer que entrés el mar a
tota la zona d'accés al Fangar in-
undant camins, arrossars i altres
propietats. La zona més afec-
tada, com és habitual, és la platja
de la Marquesa, on s’hi troba el
restaurant Los Vascos; la Bassa
de l'Arena i la platja de Riumar. 
Per reparar l’escullera es van
descarregar dotze camions de
pedra. Però per evitar que el
temporal afectés de nou, de ma-
nera tan agressiva, es necessi-
tava una aportació més
abundant. Segons l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, la despesa
es va situar al voltant dels
100.000 euros. Soler també va in-
sistir, un cop més, que la proble-
màtica de regressió del Delta
necessita “accions i respostes ur-
gents” per part de les diferents
administracions competents. De
fet, els serveis jurídics i tècnics
de l'Ajuntament estan redactant
un informe dels danys del darrer
temporal per avaluar els desper-

fectes ocasionats a la costa i
sol·licitar l'ajuda necessària a les
administracions corresponents.

Programa Life
Precisament, una zona de poc
més de 300 metres de la platja
que va de la urbanització Riu-
mar fins a la platja de Marquesa,
a l'entorn de la finca del canal
Vell, serà l'espai on es farà una
experiència pilot per implantar
un projecte dirigit per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya

(UPC) per trobar una solució als
efectes del canvi climàtic, que
provoca una regressió anual de
cinc metres de platja. El projecte,
amb un pressupost de 2,5 mi-
lions d'euros, s'ha presentat al
programa Life 2016 de la Unió
Europea i té el suport de la Ge-
neralitat, el govern espanyol, l'A-
juntament de Deltebre, la UPC i
altres agents econòmics del te-
rritori. El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, va as-
segurar que l’experiència pilot

es farà “sí o sí”, independent-
ment de la decisió final que
prengui el projecte Life abans
del proper estiu. “Sabem que els
efectes del canvi climàtic tenen
un impacte molt evident al delta
de l’Ebre, estem parlant ja d’una
situació de regressió que és tan-
gible i avaluable”, va explicar
Rull. “Per tant, la nostra obliga-
ció com a administracions públi-
ques, i amb un lideratge molt
clar de l’Ajuntament de Delte-
bre, és veure com poden utilitzar

Deltebre combat la regressió 

Cinta Bonet
DELTEBRE

La Generalitat i l’Estat donen suport a un pla pilot
dirigit per la UPC que s’ha presentant al programa Life

Recuperaran 40 hectàrees de llacunes i dragaran 
i aportaran sorra entre Riumar i la punta del Fangar

les millors tècniques per fer-
ho”, va afegir-hi. “Necessitem
aquest projecte Life per innovar
i per incorporar proves pilot;
però és un projecte que es farà
sí o sí, amb el compromís de la
Generalitat de Catalunya”, va
insistir el conseller. Per la seua
banda, l'alcalde de Deltebre va
subratllar que el 8,5% de les
platges catalanes estan dins del
límit territorial de Deltebre i que
l’actuació ha de posar fi a una
realitat que suposa la pèrdua
anual de cinc metres de platja.
Soler també va detallar els pro-
blemes que afecten l’aqüicul-
tura i la navegabilitat pel riu. 
Tot i que la prova pilot es farà en
un espai de poc més de 300 me-
tres, l’actuació global comprèn
un tram de tres quilòmetres de
costa, entre la urbanització de
Riumar i la punta del Fangar. En
aquest llarg terreny es farà un
dragatge de la platja i una pos-
terior aportació de sorra. També
es recuperaran 40 hectàrees de
llacunes.  A més, també es pla-
nifica recuperar un braç secun-
dari del riu per aportar aigua i
sediments a la costa en retirada,
disminuir el procés d’erosió i in-
crementar la resistència contra
el canvi climàtic. 

L’actuació d’urgència que ha hagut de fer l’Ajuntament de Deltebre a la platja de la Marquesa. // FOTO: M.V.

Mira el
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aquest
enllaç
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TOTS ELS PARTITS menys el
PP van presentar-se a les elec-
cions generals advertint que Es-
panya no podia continuar
funcionant de la forma impo-
sada per la majoria absoluta
que gaudia Rajoy. Tots demana-
ven canvis per afrontar els nous
reptes. Però la realitat és ben
tossuda; perdent milions de
vots, va tornar a guanyar el PP,
que sobre la taula no pretenia
canviar res. La majoria dels es-
panyols entenien el contrari;
havien de canviar-se moltes
coses pel millor enteniment
entre els que l’integren. Pel par-
tit guanyador, tot funciona bé, el
país creix, anem sortint de la
crisi i bona part dels espanyols
ho han admès així. 

PERÒ DINS el territori d’Es-
panya, sense cap mena de
dubte, existeixen diferents rea-
litats. I Catalunya n’és la princi-
pal; disposa d’una llengua
pròpia, una manera de ser dife-
rent, d’un teixit productiu
excel·lent basat en petites i mit-
janes empreses i sempre ha
estat el precursor de les innova-
cions i els canvis polítics que
han remogut l’Estat. I aquest fet
es demostra des de diferents as-
pectes, i el principal, com a con-
traposició d’Espanya, són els
resultats electorals, amb l’exis-
tència de partits autònoms que
han disputat fortament el poder
municipal i autonòmic. La dreta
espanyola, el PP, mai ha estat
força important a Catalunya. Sí,
en canvi, el PSC, que durant
tres dècades fou una amalgama
de votants procedents de treba-
lladors, d’universitaris progres-
sistes i de federalistes
convençuts, que integraven les
esquerres moderades, sota el
mantell de la socialdemocràcia.
Amb aquesta conjunció sempre
guanyava les eleccions gene-
rals. Agrupava vots heterogenis
de tots els sectors de la societat
i d’àmplies procedències, que
era capaç d’unir una gran majo-
ria de votants catalans. 

A CATALUNYA el PP va que-
dar emmarcat com la dreta re-
sidual del franquisme i per tant
espanyolista i nostàlgica. El seu
competidor directe electoral,

CiU, estava catalogat com a
força de centre, agrupant tan-
mateix demòcrata-cristians, li-
berals i una petita porció de
socialdemòcrates defensors de
les idees d’un catalanisme
obert, compromès a formar part
d’una Espanya innovadora nas-
cuda de la Constitució, defen-
sora de la seva cultura i la seva
llengua ancestral. Pel centre es-
querra i l’esquerra, el PSC re-
presentava la força principal

només envoltada per un comu-
nisme en caiguda lliure i per
ERC, poc implantada, defen-
sora de la independència. 

TOT HAVIA DE CANVIAR en
tombar el segle XX i passar al
XXI. Els molts anys de govern
de CiU a la Generalitat la va
anar desgastant, perdent la ma-
joria absoluta que havia gaudit
durant més de 20 anys, coinci-
dint amb els governs d’en Pujol.

Quan les forces d’esquerra tin-
gueren força suficient pel nom-
bre de diputats que reunien, es
va formar el govern tripartit del
President Maragall. Dins del
nou govern, ERC va fer preval-
dre la seva força. Amplis sectors
de socialistes i també d’Esque-
rra Unida es sumaren a l’esque-
rra catalana independentista i
allí nasqué la redacció del nou
Estatut de Miravet, al que s’hi
va sumar CiU. 

EL NOU ESTATUT pretenia
millorar tres aspectes. El caràc-
ter nacional respecte a la llen-
gua i als drets històrics,
l’equiparació del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya,
com a òrgan suprem com a da-
rrera instància de les causes ini-
ciades a Catalunya i les
reformes en el sistema de finan-
çament, a la vegada que aug-
mentar la inversió estatal a
Catalunya als nivells de la resta
de l’Estat. Fou aprovat per les
Corts Generals, ratificat per re-
ferèndum a Catalunya i pro-
mulgat i sancionat pel rei Joan
Carles I. 

CONTRAVENINT l’aprovació
del Congrés de Diputats, vio-
lant el referèndum del poble ca-
talà i transgredint la sanció de
Cap d’Estat, el PP va promoure
signatures arreu d’Espanya i
posteriorment va presentar un
recurs d’inconstitucionalitat
que va guanyar. El TC no va
tenir en compte ni el Congrés
de Diputats, ni el referèndum,
ni la promulgació reial. I d’aquí
nasqueren els enrenous que ara
vivim. 

COM SEMPRE, PP i PSOE,
quan una de les dues forces
dóna suport a Catalunya, l’altra
s’hi posa en contra per guanyar
els vots a Espanya, predicant la
“igualdad de todos los españo-
les”. El PP va saber vendre que
el PSOE havia privilegiat Cata-
lunya. I aquí va començar la da-
vallada socialista i sumant-hi la
“bombolla immobiliària”. La
crisi econòmica internacional
va obligar a Espanya a retallar
pressupostos i serveis de tota
mena. A la vegada es van haver
d’aportar milers de milions, so-

bretot a Bankia, arruïnada pels
errors dels gestors imposats pel
PP, incompetents i presumible-
ment corruptes. I amb tots
aquests enrenous van nàixer
Podemos i C’s, manifestada-
ment contraris a la manca de
diàleg de Rajoy i a les imposi-
cions de noves lleis gràcies a la
seva majoria absoluta al Con-
grés. El PSOE, com el PP, van
perdre milions de vots a favor
de Podemos i de C’s però, mal-
grat tot, van resistir al territori
espanyol. A Catalunya, en
canvi, van quedar relegades a
forces marginals. No es va notar
gaire al PP que sempre quedava
pel darrere. Però el PSC va que-
dar absorbit per ERC, quan li
van fugir tots els votants catala-
nistes i vers C’s, molts espanyo-
listes, quedant reduït gairebé a
l’altura del PP. 

A LA FI, sembla, la dreta en surt
victoriosa rebent els vots del
PSOE, però quedant moltes in-
cògnites per resoldre. Els refor-
mistes que per vots, plegats,
hauran guanyat àmpliament els
immobilistes, han hagut d’in-
vestir a Rajoy que, com sempre,
continuarà dictant les normes;
farà el que voldrà prometent
bona entesa i dialogant el
menys possible. Aniran aparei-
xen nous casos de corrupció
entre les files del PP, les des-
igualtats entre els pobres i els
rics s’aniran incrementant, i el
TC seguirà invalidant les reso-
lucions del Parlament, les reta-
llades hauran de continuar, els
bancs guanyaran centenars de
milions... i es repetirà allò que
sona extraordinàriament a Es-
panya: “la igualdad de todos los
españoles”. 

VET AQUÍ el gran error del
PSOE en donar els vots al PP.
Esperem que els que han res-
suscitat Rajoy i les seves políti-
ques intransigents sabran
controlar els seus passos, els
pressupostos, les noves lleis i la
bona entesa. Personalment, co-
neixent la persona, ho desitjo
però no m’ho crec. Catalunya és
“la pedra a la sabata” d’Es-
panya i, sense resoldre el seu
problema, anirem, plegats, de
mal a pitjor.  

O
OPINIÓ

ELS EBRENCS D’UN PAÍS EN COMÚ
EL PRESIDENT d’ICV-Entesa per les
Terres de l’Ebre, Jordi Jordan, i l’exre-
gidor tortosí Santiago González són
dos ebrencs que formaran part de la
plataforma Un País en Comú, el grup
impulsor del que ha de ser el nou sub-
jecte polític d’esquerres a Catalunya.
Un projecte polític que ha d’aglutinar
els comuns d’Ada Colau, ICV, Podem i
EUiA, entre d’altres col·lectius. La pla-

taforma Un País en Comú arrenca amb
un llistat d’un centenar de suports,
entre els que destaquen els noms de
gent com Xavier Domènech, Vicenç
Navarro, Oriol Nel·lo, Arcadi Oliveres,
Quim Pérez, Laia Ortiz o Gerardo Pisa-
rello. Al manifest també apareix el
nom de l'activista ebrenc Manolo
Tomàs, però finalment el portaveu de
la PDE només participarà en el debat

territorial que s'organitzarà propera-
ment, com ha fet en altres ocasions,
en altres debats, quan altres forces po-
lítiques així li ho han demanat. L’ob-
jectiu del col·lectiu és plantar “la llavor
del canvi” polític a Catalunya, i han fet
públic un manifest “per guanyar un
país en comú”. Al gener faran un acte
públic per presentar el procés partici-
patiu, coordinat pel grup promotor. 

ANTON MONNER
HISTORIADOR

Espanya canviarà?

Com sempre, PP i
PSOE, quan una
de les dues forces
dóna suport a 
Catalunya, l’altra
s’hi posa en 
contra per 
guanyar vots a
Espanya, 
predicant la
‘igualdad de
todos los 
españoles’. (...)
Catalunya és la
‘pedra a la 
sabata’ d’Espanya
i, sense resoldre
el seu problema, 
anirem, plegats,
de mal a pitjor”

“
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La regressió del Delta: amb
plans pilot no n’hi ha prou 

La nova etapa de 
planificació de l’aigua

Fer arribar els vins a les
grans superfícies

EDITORIALS

‘últim temporal de
llevant ha agreujat la
regressió que pateix

el delta de l'Ebre. Sobretot, a
la punta del Fangar i a la zona
de la platja de la Marquesa.
Per això, l'Ajuntament de Del-
tebre ha hagut d’actuar d'ur-
gència, mitjançant un
decret de mesures ur-
gents. Així, s'ha iniciat
la reconstrucció de l'es-
cullera que a finals de
desembre va trencar-se
definitivament, i que va
provocar que entrés el
mar a tota la zona d'ac-
cés al Fangar, tot inun-
dant camins, arrossars i
altres propietats. La
zona més afectada, com és ha-
bitual, ha estat la platja de la
Marquesa, on s’hi troba el res-
taurant Los Vascos; la Bassa de
l'Arena i la platja de Riumar.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, va ser prou gràfic quan
va afirmar que les imatges
que es podien veure a la Mar-
quesa eren “desoladores”. 

SOLER TAMBÉ va insistir,
un cop més, que la problemà-
tica de regressió del Delta ne-
cessita “accions i respostes
urgents” per part de les dife-
rents administracions compe-

tents. No podem estar-hi més
d’acord. Amb el pla pilot del
programa Life que, també
aquest mes de desembre, van
presentar el Departament de
Territori i Sosteniblitat i l’A-
juntament de Deltebre, no
n’hi ha prou per frenar la re-

gressió del Delta. El pla pilot
cal aplicar-lo “sí o sí”, com va
afirmar el conseller Josep Rull
per deixar clar que tirarà en-
davant encara que no es rebin
els diners del programa Life.
Però l’aportació de sorra entre
la punta del Fangar i la zona
de Riumar, així com la recupe-
ració d’unes 40 hectàrees de
llacunes, no semblen sufi-
cients per frenar una regressió
que afecta aquest i altres
punts del Delta.

MENTRESTANT, els sedi-
ments que haurien d’arribar

al Delta continuen retinguts
als embassaments de Mequi-
nensa i Riba-roja d’Ebre. En
aquest cas, només el pantà de
Riba-roja té acumulats uns 20
hectòmetres cúbics de sedi-
ments. Per recuperar-los, se-
gons va explicar fa uns mesos

el tècnic de l’IRTA,
Albert Rovira, una
solució seria obrir les
comportes de fons de
la presa, que no
s’han obert mai, i
combinar aquesta ac-
tuació amb el bui-
datge progressiu del
pantà de Mequi-
nensa. Segons Ro-
vira, actualment

només arriben unes 90.000
tones de sediments al Delta,
mentre que abans de la cons-
trucció dels embasaments
arribaven a la desembocadura
entre 15 i 20 milions de tones.
Això vol dir que un 99% dels
sediments queden retinguts a
les preses. I els problemes de-
rivats de la falta de sediments,
com ara la regressió o l’enfon-
sament de la plana del Delta,
encara són més preocupants
per la pujada del nivell del
mar que està provocant el
canvi climàtic. El Delta neces-
sita sediments.

ELS CELLERS de la Terra
Alta impulsen un projecte
per fer arribar els vins de la
comarca en el mercat de
gran consum a Catalunya.
Per fer-ho, necessiten arribar
a les grans superfícies de
distribució, i per això han
editat un catàleg que inclou
30 vins, tant blancs, negres

com rosats, que constituei-
xen una potent oferta desti-
nada al consumidor final,
que és el que compra els
vins a les grans superfícies.
De fet, el catàleg ja s’ha fet
arribar a les principals 15 ca-
denes de distribució implan-
tades a Catalunya. Ara falta
esperar una bona acollida.

Jesús Tibau
ESCRIPTOR

EL MUR

La regressió del Delta
s’agreuja per la falta de

sediments, encara 
retinguts als pantans

SERÀ NOTÍCIA

L

El narrador Jesús Tibau
ha tancat un any 2016
excel·lent des del punt

de vista literari. Després de
veure publicada la seua primera
novel·la, ‘El nostre pitjor ene-
mic’, ara ha guanyat el premi de
poesia dels Terra de Fang.

Manel 
de la Vega
PRIMER SECRETARI

DEL PSC DE LES 

TERRES DE L’EBRE

El regidor tortosí, fins
ara secretari adjunt de
Política Municipal del

PSC, és l’únic candidat a la pri-
mera secretari dels socialistes de
les Terres de l’Ebre. De la Vega ha
reunit l’aval del 32% dels mili-
tants ebrencs del PSC.

Cristina Girón
REGIDORA DE 

JOVENTUT 

DE TORTOSA

L’antiga estació del Car-
rilet, al barri del Temple,
ja és el nou Edifici Jove

de Tortosa. El nou espai aglutina
tots els recursos de joventut de
Tortosa i del Baix Ebre. A més, es
recupera per a la ciutat un edifici
que s’havia quedat sense cap ús.

Ferran
Bladé
DIRECTOR DELS

SERVEIS DE

CULTURA A 

L’EBRE

Els serveis territorials de
Cultura a les Terres de
l’Ebre han portat al

Palau Oliver de Boteller l’exposi-
ció sobre la descoberta arqueolò-
gica del vaixell britànic conegut
com a Deltebre I. Es podrà veure
a Tortosa fins al 30 de juliol.

Luismi 
Oliver
PRESIDENT DE LA

FEDERACIÓ 

ESPANYOLA DE

REM

Gairebé de sorpresa,
el president de Club
Nàutic Amposta,

Luismi Oliver, ha esdevingut el
nou president de la Federació Es-
panyola de Rem. Ha estat des-
prés de guanyar les eleccions al
president que portava 23 anys.

LA PLATAFORMA en De-
fensa de l’Ebre (PDE) creu
que el 2017 serà un any ca-
lent per a la mobilització
contra les noves amenaces
de transvasament. El col·lec-
tiu social sospita que l’Estat
espanyol ja està redactant
un nou Plan Hidrológico
Nacional (PHN), tenint en
compte que el govern del PP,
amb el Ciutadans i el con-
sentiment del PSOE, van
aprovar una proposició no
de llei per afavorir un nou
Pacto Nacional del Agua. Se-
gons el portaveu de la PDE,
Manolo Tomàs, el 2017 serà
un any de conflicte, i caldrà
estar atents perquè els anti-

transvasament necessitaran
renovar la força social i els
suports institucionals.

PERÒ al marge de les infor-
macions que indiquen que
el nou transvasament de l’E-
bre es plantejarà més amunt
de Saragossa, a través dels
rius Duero i Tajo, la realitat
és que la PDE tindrà feina
per exigir a la Generalitat un
redimensionament de dos
regadius catalans, el Xerta-
Sénia i el Segarra-Garri-
gues. La PDE adverteix que
per transferir aigua cap al
sud i cap al nord fan falta
conduccions, i veuen en els
canals una amenaça.

EL 21 DE GENER es farà
a Tivenys el congrés regio-
nal del PSC, en què el tortosí
Manel de la Vega serà ratifi-
cat com a nou primer secre-
tari dels socialistes a les
Terres de l’Ebre. De la Vega
ha estat l’únic candidat que

s’ha presentat a les primà-
ries del partit. De fet, ha
rebut els avals del 32% del
total de la militància del PSC
ebrenc, governat per una
comissió política des del
gener del 2014, quan es va
apartar Núria Ventura.
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OPINIÓ

EL PASSAT dilluns 12 de des-
embre, el director de l'Agència
de Residus de Catalunya (ARC),
Josep Maria Tost, i la directora
dels serveis territorials del De-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat a Tarragona, Trinitat
Castro, van presentar les dades
de residus del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l'Ebre. De
les quatre comarques de les Te-
rres de l’Ebre, la del Baix Ebre
continua mostrant-se com la
més ineficaç en matèria de resi-
dus. Com a tortosins i tortosi-
nes, ens hauria de donar
vergonya estar a la cua de la co-
marca i del territori en el reci-
clatge de residus. 

SEGONS les dades presenta-
des, l’any 2016, Tortosa és el mu-
nicipi de les Terres de l’Ebre
amb l’índex de recollida selec-
tiva neta més baix del territori
amb un 24,83%. De fet, és tant
baix, que per les dimensions de
Tortosa dins de la comarca, el
nostre municipi fa baixar este
índex al conjunt de la comarca
un 8% ja que la mitjana dels 14
municipis de la comarca és del

40,42% i la dels 13 municipis
sense Tortosa seria del 48,47%. 

FA TEMPS que diem que a Tor-
tosa no anem per bon camí, que
hem de canviar de model per-
què l’actual no funciona. I
aquest dilluns ens ho van con-
firmar. El mateix director de
l’ARC va manifestar que cal mi-
llorar les xifres amb implicació,
voluntat i recursos, al mateix
temps que avisava del continuo
creixement del cànon de resi-
dus. També deia que la clau per
revertir estos resultats és la pro-
ximitat i que l’ARC ha de treba-
llar colze a colze amb els
ajuntaments. Moltes colzades li
haurà de pegar l’ARC al nostre
molt il·lustre govern tortosí per-
què se n’adoni de que ara és el
moment de fer un canvi de di-
recció. 

VOLEM RECORDAR que re-
centment se’ns ha fet una re-
baixa de la taxa d’escombraries.
Premi! Està clar que a Tortosa
reciclem molt malament, que
ens costa i ens costarà més cara
la gestió dels nostres residus i

que el consistori recaptarà
menys per este concepte. Lògi-
cament per algun lloc hauran
de sortir els diners. I molt ens
temem que ho pagarà a parts
iguals tota la ciutadania, els que
s’esforcen en separar selectiva-
ment i els que passen de tot. 

ÉS IMPRESCINDIBLE plante-
jar-se si tenir contenidors de
brossa a manta és un bon sis-
tema. En lloc de promoure ge-
nerar menys residus estem
promovent desfer-nos d’ells
més fàcilment. O és que algú es
pensa que anirem a tirar la
brossa als contenidors de reco-
llida selectiva situats a 2 carrers
quan tenim un contenidor gris
a dos passes de la porta de casa? 

DIEM que seria el moment per-
què recordem que fa setmanes
s’anunciava el “nou contracte
de recollida de brossa i neteja
viària” de Tortosa. Cal suposar
que el molt il·lustre equip de
govern tortosí tindrà en compte
totes aquestes dades i que el
principal objectiu no serà tenir
contentes a les grans empreses

privades que ara per ara s’estan
dedicant a l’explotació dels ser-
veis municipals. Empreses pri-
vades com FCC, acusada
recentment de presumpte frau
amb la neteja i la brossa a dos
consistoris, o Ferrovial, amb el
seu propi historial de presump-
tes. 

ESTE NOU CONTRACTE de
recollida de brossa i neteja vià-
ria podria suposar separar-nos
de la resta de poblacions de la
comarca pel que fa a la gestió
dels residus, seguir impulsant
un model que ha demostrat so-
bradament la seva ineficàcia i
propiciar que la resta de pobla-
cions de la comarca, en molta
menys capacitat d’autogestio-
nar el residus pel seu volum de
població, quedin sense altra
opció que caure en mans d’una
gestió 100% privada.

CALDRÀ que estem pendents
de tots els detalls de la licitació
per evitar que la lletra menuda
sigui tan menuda que es vegi
només quan a l’empresa de
torn li vagi bé. 

Tortosa, a la cua del territori en reciclatge

De la resignació a l'acció
LA REGRESSIÓ del delta de
l’Ebre és un fet tangible any
rere any i Deltebre és el muni-
cipi on més s’accentua aquest
greuge. Les imatges de l’estat
actual de la platja de la Mar-
quesa són esfereïdores i causen
una gran impotència a tots els
deltaics i a tota la gent que
comparteix l’estima pel nostre
territori. 

MÉS ENLLÀ d’aquestes imat-
ges, existeix una dada contun-
dent que ens ajuda a
exemplificar, de manera evi-
dent, com ha canviat l’orografia
del Delta de l’Ebre durant els
darrers anys: anualment la
costa del delta sofreix una ero-
sió de 5 metres de mitjana com
a conseqüència directa, entre
d’altres factors, de la manca
d’acció pública a un Delta fràgil
i, a la vegada, únic. La subsi-
dència, la salinització i la manca
d’aportació de sediments fan
que una causa global com el
canvi climàtic s’agreugi de
forma exponencial. 

AMB AQUEST context, atesa la
manca de solucions aportades
fins ara i apel·lant a la respon-
sabilitat deguda com a alcalde,
no podem esperar més temps.
Hem volgut deixar de banda la
resignació històrica davant d’a-
questa qüestió i ens hem posat

a treballar per passar a l’acció i
cercar solucions per disminuir
els efectes de la regressió.
Tenim molts reptes per enda-
vant, i ho hem d’intentar,
apel·lant a la coresponsabilitat
de les altres administracions,
sota la premissa de criteris
científics i tècnics, i en cap cas
amb el riu Ebre com a moneda
de canvi com malauradament
havia estat en altres ocasions. 

ÉS EN AQUEST MARC que
s’engloba el projecte LIFE que
hem tramitat a la Unió Europea
i que es va presentar la darrera
setmana conjuntament amb el
departament de Territori i Sos-
tenibilitat i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, entre
d’altres agents que participen
i/o donen suport al projecte,
com és el cas de la Demarcació
de Costes de l’Estat. És, per
tant, la mostra d’un projecte de
consens, plenament aglutina-
dor i transversal, que uneix
l’administració local, nacional i
estatal amb sector científic, tèc-
nic i social del territori. Una si-
nèrgia d’agents pionera a
Catalunya i que tan sols dis-
posa d’exemples a arreu del
món a Holanda i als EUA, en
dues ocasions. 

AQUESTA UNIÓ rau amb el
motiu que aquest és un pla

d’acció que va més enllà de la
lluita contra la regressió. De fet,
també posa l’accent amb el dra-
gatge de la bocana del riu Ebre,
acció demandada constant-
ment, i la conservació de la
badia del Fangar que, any rere
any, es va tancant de manera
que no existeix una regeneració
de l’aigua posant en perill, per
tant, el cultiu de mol·lusc. 

PER A POSAR FRE a aquesta
situació s’efectuarà una prova
pilot que ha de permetre, en
primer lloc, donar enfortiment
a la costa per preservar la platja
i, en segon lloc, donar garantia
de viabilitat econòmica al sec-
tor pesquer i aqüícola però, a la
vegada, del sector turístic amb
l’entrada d’embarcacions pel
riu Ebre. 

EN TOT CAS, aquest pla d’ac-
ció no és una solució miracu-
losa ni tampoc un punt i final
de tots els problemes que té ac-
tualment el Delta de l’Ebre. En
aquest sentit, aquest procés re-
querirà, en un futur, d’una con-
tinuada inversió per mantenir,
preservar i aprofundir en les di-
ferents actuacions esmentades
per tal de caminar en la línia de
donar sostenibilitat al delta i
convertir el nostre territori en
un espai d’atracció, d’oportuni-
tats i de sinergies de futur. 

SÓN AQUESTS PASSOS im-
portantíssims per al futur del
delta de l’Ebre i que en aquests
moments depenent de la reso-
lució de la Unió Europea que es
preveu durant el transcurs del
segon trimestre de l’any 2017.
La seva aprovació seria una
bona notícia per als ciutadans i
ciutadanes del territori i de Ca-
talunya. I és que la subsistència
del delta i el seu desenvolupa-
ment ha de ser i és, tal com va
dir el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, una
qüestió mediambiental i de país
de primer ordre. 

MARIA DEL MAR
BARBERÀ MARRO
MEMBRE DE LA 
CUP-AE DE TORTOSA

LLUÍS SOLER
ALCALDE 
DE DELTEBRE

La costa del Delta
sofreix una 
erosió de cinc
metres de mitjana
anual com a 
conseqüència 
directa, entre 
d’altres factors,
de la manca 
d’acció pública a
un Delta fràgil i,
a la vegada, únic”

“
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EL PASSAT MES de desembre
es van celebrar els 75 anys de
presència del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a les Terres
de l’Ebre i els 20 anys de la de-
marcació de l’Ebre. Sense dubte
es tracta d’un gran esdeveni-
ment que va comptar amb dife-
rents activitats.

LA PRIMERA d’elles va ser l’ex-
posició ‘Ciutats reconstruïdes.
Acció  conjunta  de Regiones  De-
vastadas i COAC  Ebre. Actua-
cions  a  l’Observatori de  l’Ebre  i
a  la  Diòcesi  de  Tortosa’. Una ex-
posició que tracta de l’origen de
la necessitat de comptar amb una
delegació del Col·legi d’Arquitec-
tes a l’Ebre. Malauradament, l’o-
rigen d’aquesta presència és la
destrucció causada per la Guerra
Civil a l’Ebre i l’adopció de Tor-
tosa i altres municipis per part
del cap de l’Estat, el general
Franco. Els estralls de la guerra
fan necessària una reconstrucció
de moltes edificacions al llarg del
territori ebrenc i d’això s’encarre-
garà la Dirección General de Re-
giones Devastadas, que va haver
de reconstruir moltes edifica-
cions mitjançant l’Oficina Co-
marcal de Tortosa i, per tant,
necessitava de tècnics per a fer-
ho. I és al 1941 quan els tècnics
s’agrupen i constitueixen la Sub-
delegació de Tortosa, depenent
de la Delegació del Col·legi de Ta-
rragona.

L’ALTRA de les activitats van ser
vistes guiades a tres edificis mo-
dernistes emblemàtics de Tor-
tosa: casa Piñana, casa Bernardo
Grego i casa Bau, per mostrar la
rellevància del Modernisme en
l’arquitectura i l’urbanisme de la
ciutat, apropar el fet arquitectònic
als ciutadans i, alhora, cridar l’a-
tenció de les institucions respon-
sables de que Tortosa,
inexplicablement, encara no fi-
guri en la Ruta Europea del Mo-
dernisme.

AFORTUNADAMENT, com a
arquitecte, vaig poder prendre
part activa en aquestes activitats
i va ser realment molt reconfor-
tant poder apropar part del nos-
tre patrimoni a la ciutadania que
desconeixien majoritàriament
l’origen i les particularitats d’a-
questes edificacions i del Moder-
nisme a Tortosa, i que es van
interessar per la preservació d’a-
quest magnífic patrimoni.

EL MODERNISME és un movi-
ment cultural que va sorgir a Eu-
ropa a finals del segle XIX amb la
voluntat de transformar i moder-
nitzar la societat i que va prendre
una rellevància important i una
personalitat especial a Catalunya.
Per aquest motiu, es troben ma-
nifestacions modernistes arreu
del territori i les Terres de l’Ebre
no en són una excepció. En canvi,
l’abundància, riquesa i particula-

ritats del Modernisme a les Terres
de l’Ebre és una sorpresa per als
visitants.

LA DIFUSIÓ del Modernisme va
anar lligada a l’èxit de la burgesia
i a les classes benestants, per això
els promotors a les Terres de l’E-
bre eren gent lligada principal-
ment a la indústria de l’oli i de
l’arròs, a les indústries de Ferre-
ries o a les drassanes i la navega-
bilitat fluvial. I es va
desenvolupar en les ciutats vin-
culades a la indústria i el comerç
i en les capitals de província, es-
sent sinònim de modernització.

LA PRESÈNCIA a la zona d’ar-
quitectes com Domènech i Mon-
taner, Rubió, Jujol o Martinell va
fer que aquest estil s’impregnés i
sorgissin nombroses edificacions
i arquitectes modernistes i nou-
centistes, entre els que desta-
quen Joan Abril, Víctor Beltri i
Pau Mongiuó especialment, arri-
bant fins a un total de 41 edifica-
cions només a Tortosa essent la
ciutat ebrenca que aglutina més
Modernisme i de més qualitat.

PER AQUEST MOTIU, sobta
molt que Tortosa no aposti per
aquest enorme i privilegiat patri-
moni i que no formi part de la
Ruta Europea del Modernisme,
una associació de governs locals
i d’institucions no governamen-
tals amb el compromís comú de

desenvolupar mecanismes útils i
eficients per a la promoció inter-
nacional i la protecció del patri-
moni modernista.

LA RUTA pretén també fomen-
tar la comunicació i l’intercanvi
entre els seus membres per com-
partir experiències de restaura-
ció de monuments, de
programes de conscienciació pú-
blica, d’estratègies de finança-
ment i de desenvolupament
d’un turisme sostenible, en defi-
nitiva, de modernització. Per
aquest motiu, des del grup mu-
nicipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya portem la proposta
al ple de l’Ajuntament d’adhesió
de Tortosa a la Ruta Europea del
Modernisme.

EL FET que Tortosa tingui tantes
edificacions d’aquest estil en
aquella època vol dir que es trac-
tava d’una ciutat pròspera, indus-
trial, capital i moderna. Ara cal
tornar a recuperar aquesta capi-
talitat de Tortosa, aquesta moder-
nitat i el Modernisme que la va
caracteritzar a principis del segle
XX, amb ambició, lluny de la re-
signació de l’actual govern de la
ciutat de CiU i els Republicans de
Tortosa. Per això estic convençut-
que entre tots cal redibuixar Tor-
tosa, la nostra ciutat, i que cal
recuperar i potenciar el passat
modernista per poder projectar
el futur.  

‘Modernisme’ vol dir modernitzar

L’ANY PASSAT, a l'inici del
mandat, anunciàvem al món
local un Pla d'Acció Municipal
(PAM) quadriennal que assolia
xifres històriques pel que fa a
l'increment de dotació, amb
l'objectiu clar de mobilitzar re-
cursos per a la sortida definitiva
de la recessió econòmica als
nostres municipis. Avui, gairebé
un any després, el pressupost
per a aquest PAM és encara su-
perior: 80 milions d’euros, un
60% més que al quadrienni an-
terior. El Pla d'Acció Municipal
2017-2020 esdevindrà, doncs, el
més gran aprovat fins ara, i així
serà malgrat la recessió econò-
mica actual, perquè és en temps
difícils quan els nostres pobles
i ciutats necessiten més finança-
ment per continuar garantint
serveis, obres, inversions i man-
teniment. Aquesta també és la
raó per la qual el PAM no ha
parat de créixer en els darrers
quadriennis. 

L’ARGUMENT continuat en la
dotació econòmica del PAM és
possible gràcies al rigor pres-
supostari amb què la Diputa-
ció de Tarragona ha treballat
en els darrers exercicis, durant
els quals el deute ha disminuït
considerablement: dels 105 mi-
lions de l'any 2007, s'ha passat
als 41 milions d’euros actuals.
En el marc de les nostres polí-
tiques d'eficiència en la gestió
dels recursos humans i mate-
rials, cal destacar la concentra-
ció a l'edifici Síntesi, del carrer
de Pere Martell de Tarragona,
de molts dels serveis que fins
fa ben poc es distribuïen en es-
pais de lloguer arreu de la ciu-
tat, una reubicació que ha
permès alliberar despesa per a
destinar-la als àmbits d'actua-
ció prioritària. Aquestes i al-
tres mesures amb idèntic
objectiu han donat com a re-
sultat unes xifres que han de
generar un fort impacte en l'e-

conomia local durant els pro-
pers quatre anys i que incidi-
ran especialment en els dos
primers exercicis (2017 i 2018),
amb criteris de discriminació
positiva envers els pobles més
petits, que són els més neces-
sitats. 

TOTS ELS PROJECTES que es
vinculin a aquest nou PAM
tindran, indefectiblement,
efectes beneficiosos en l'àmbit
social, econòmic i laboral dels
municipis on es duguin a
terme i també a l’entorn. En
aquest sentit, qualsevol nova
inversió, gran o petita, es tra-
dueix en una demanda de
béns finals que, en el procés
de producció, genera activitat
que beneficia el conjunt de
sectors que hi intervenen. En
base a aquesta premissa, els
80 milions d’euros del PAM
quadriennal generaran un im-
pacte econòmic altament posi-

tiu al Camp de Tarragona i a
les Terres de l'Ebre, que es pot
situar entre els 130 i els 150
milions d'euros. D'altra
banda, i com a novetat d'a-
quest Pla quadriennal, els
ajuntaments també podran
destinar recursos per sanejar
els seus deutes pendents per
actuacions imprevistes del
mateix exercici, així com per
assumir les retribucions dels
llocs de secretaria-interven-
ció, contribuint a la qualitat i
eficàcia de la nostra adminis-
tració pública local. 

UN COP MÉS, la Diputació de
Tarragona esdevé un pilar fo-
namental per als municipis de
les nostres comarques, amb
mesures encaminades a fo-
mentar el benestar i la quali-
tat de vida de les persones.
L'horitzó que dibuixa el nou
PAM convida, doncs, a l'opti-
misme.  

JOSEP POBLET
PRESIDENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

El nou PAM de la Diputació: més 
recursos que mai en temps de crisi

ENRIC ROIG
PORTAVEU DEL PSC
DE TORTOSA
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Els operaris van tornar a treba-
llar en la reforma del pont de
l’Estat el passat mes de novem-
bre després d’un “complexa”
negociació entre l’Ajuntament i
la UTE. Però des d’aleshores
l’activitat ha estat escassa i els
partits a l’oposició, veïns i co-
merciants han demanat celeri-
tat per complir amb el calendari
previst i acabar la reforma pel
mes d’abril. 
Des de Movem Tortosa també
van lamentar que el reinici de
l’obra sigui a canvi d’un sobre-
cost de 217.000 euros, fet que
asseguren que evidencia una
“molt mala gestió” per part de
l’equip de govern de CiU i ERC.
En la mateixa línia es va pronu-
nicar el PSC que va atribuir l’in-
crement del cost de les obres
del pont a una “manca total de
planificació i previsió” del go-
vern municipal. El portaveu del
PSC, Enric Roig, també va dir
que la situació viscuda evidèn-
cia la “nefasta gestió del govern
amb els contractes públics”. En
aquest context, Roig va tornar a
plantejar la construcció del ter-

cer pont a Tortosa entre Remo-
lins i el nord del barri de Ferre-
ries. En ple debat sobre les
molèsties provocades per les
obres del pont de l’Estat, el por-
taveu del PSC va recordar que
Tortosa necessita aquesta in-
fraestructura, i que el tercer
pont està dibuixat al pla d’orde-
nació urbana municipal
(POUM) que es va aprovar el
2007. Per la seva part, la CUP va

demanar que es respecti el ca-
lendari inicial per acabar les re-
formes del pont de l’Estat
mentre que el portaveu del PP,
Xavier Dalmau,  va dir que els
membres del govern haurien
d’excusar-se davant de la ciuta-
dania per les obres del pont. 
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va afirmar que les obres s’ha-
vien reprès amb el ritme previst
i que a mesura que es regularit-

zessin els nous contractes am
els proveedors es podrien con-
tinuar altres parts de l’obra. Per
la seva part, el regidor de Co-
merç, Emili Lehmann, va defen-
sar que el projecte ha de servir
per “revitalitzar” el comerç de
Tortosa, i millorar la mobilitat
de vianants i ciclistes. També va
remarcar que  no és cap “ca-
prici” polític o electoralista del
govern de Ferran Bel. 

T
TORTOSA

Reclamen celeritat pel pont
El 30 de novembre els operaris van tornar a treballar

en les obres de reforma del pont després d’un mes
Partits, veïns i comerciants reclamen rapidesa i que es

compleixi amb el calendari previst, per acabar a l’abril 

[ ] Operaris treballant al pont de l’Estat el passat 30 de novembre. // FOTO: M. VELÁZQUEZ.

Les obres de les
piscines continuen
sense adjudicar-se

L’Ajuntament de Tortosa
també ha tingut problemes
en l’adjudicació de les obres
de les piscines. La mesa de
contractació va elevar la pro-
posta per adjudicar a una
UTE l'obra però l’endemà el
govern municipal va saber
que una de les empreses, la
societat Construcciones Jaén
Vallés, havia estat declarada
en concurs de creditors des
del passat 19 de setembre.
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va avançar que, coneixe-
dora dels fets, la mesa eleva-
ria una nova proposta
d'adjudicació per a les pisci-
nes. La previsió és que l’ac-
tuació s'adjudiqui a
Construcciones Pérez Villora
S.A. per un import de 5,1
MEUR. Però en el moment
de tancar aquesta edició les
obres encara no s’havien ad-
judicat. De fet,  la mesa de
contractació s’ha de tornar a
reunir per poder fer aquest
adjudicació. Des de l’oposi-
ció, el portaveu de Movem
Tortosa, Jordi Jordan, ha de-
nunciat que el projecte de les
piscines torna a estar damunt
la taula. També ha advertit
que la “mala praxis” s’ha ins-
tal·lat al govern mnicipal i
que Tortosa necessita un
“canvi de rumb perquè ERC
no aporta res” a la ciutat.
També el portaveu socialista,
Enric Roig, ha denunciat que
el procediment de contracta-
ció “continua aturat” i les
obres del complex d’aigües
“sense avançar”.

C.B. / G.M.
TORTOSA

URBANISME

DALMAU PODRIA DEIXAR L’ESCÓ
XAVIER DALMAU, que és portaveu
del PP de Tortosa com a regidor indepen-
dent, s’ha mostrat comprensiu amb els
problemes econòmics que han fet que el
partit haja decidit tancar la seu a la ciu-
tat. De fet, ha explicat que el PP ha optat
per replegar-se i mantenir una infraes-
tructura provincial, amb la seu a Tarra-
gona. En aquest context, Dalmau ha

remarcat el seu compromís amb el PP i
amb el que li digui el partit, però ha
donat per fet que en acabar l’actual man-
dat no repetirà com a candidat. Així, ha
apuntat que quatre o sis mesos abans de
les municipals podria deixar l’escó a l’A-
juntament. Però ha afirmat que els que
han de pronunciar-se sobre la seua conti-
nuïtat són els directius del PP. CB.
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L'antiga estació del Carrilet, al
barri del Temple, és el nou punt
de referència per a la joventut
de Tortosa i el Baix Ebre. El nou
Espai Jove centralitza els serveis
adreçats als joves que es presten
des de les diferents administra-
cions presents a Tortosa i pretén
esdevenir una oficina de serveis
i de dinamització juvenil alhora.
Per tant, la directora general de
Joventut, Marta Vilalta, va desta-
car que aquest espai ha d’esde-
venir “un lloc de referència”.
Segons Vilalta, l’Edifici Jove Lo
Carrilet també ha de servir per-
què els joves tortosins apren-
guin a conviure, el que millorarà
la cohesió social. També va des-
tacar que la col·laboració de la
Generalitat amb els ens locals té
efectes multiplicadors i acosta
els serveis públics a la ciutada-
nia, en aquest cas als joves.
Per la seva part, l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, va fer una crida
al col·lectiu juvenil del municipi
i de la comarca a visitar el nou
equipament per conèixer els
serveis que s’hi presten i fer ús
de les instal·lacions. Bel també
va valorar l'aposta per concen-
trar administracions prestado-
res del mateix servei en un
mateix equipament.

Recursos agrupats
En concret, el nou equipament
aglutina tots els recursos de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Tor-
tosa i de la comarca del Baix
Ebre, com ara l’Oficina Jove, el
Punt Jove de Tortosa, l’Espai
Jove amb activitats per als joves,
i l’oficina de Garantia Juvenil,
per orientar-los en la seua en-
trada al mercat laboral. Uns ser-
veis que fins ara estaven ubicats

al Centre Cívic Ferreries. A la
planta baixa també hi ha un

punt TIC, que també facilitarà la
connexió dels joves a una wifi
que serà independent de la
xarxa de treball. Finalment, a la
planta del terrat es proposarà la
creació d’un hort urbà i d’una
zona”chill-out” per a l’estiu. 
Altres novetats destacades,
en aquest cas a la primera
planta, seran una sala poli-
valent per realitzar-hi tot
tipus d’activitats, així com
un pis que hauran d’auto-
gestionar els mateixos joves.  

L'arranjament de l'edifici s'ha
fet amb recursos propis i treball
de l'àrea de Manteniment i Ser-
veis de l’Ajuntament. El cost
d'adaptació, materials i mobi-
liari ha costat al voltant de
30.000 euros . 

TORTOSA 

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

El nou Espai Jove Lo Carrilet de Tortosa.  // FOTO: E.Z.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Obre l’Edifici Jove Lo Carrilet
El nou espai aglutina els recursos de Joventut

de l’Ajuntament i del Consell del Baix Ebre
L’alcalde, Ferran Bel, ha fet una crida a

visitar i fer ús dels serveis del nou Espai Jove

JOVENTUT

Netegen els
antics terrenys
de Renfe
Adif ha netejat els antics
terrenys de Renfe al centre
de Tortosa, després d'haver
rebut un parell de sancions
de l'Ajuntament. Segons va
explicar Ferran Bel, el con-
sistori havia obert diversos
expedients sancionadors a
Adif, per l'estat de deixa-
desa dels terrenys, amb
multes de fins 6.000 euros.
De fet, Tortosa fa 10 anys que
espera un miracle per poder
alliberar i urbanitzar els te-
rrenys. Una superfície de
56.196 metres quadrats en
què, segons els veïns del
Centre-Nucli Històric,
només creixien les males
herbes i on, darrerament,
fins i tot havien aparegut
“rates i serps”. I és que
aquest passat 16 de novem-
bre es van complir 10 anys
de la signatura a Madrid del
conveni entre Adif i l’Ajun-
tament. El cinquè tinent
d’alcalde, Emili Lehmann,
va recordar que el consistori

fa anys que intenta recupe-
rar els terrenys per a la ciu-
tat, amb molt poca
sensibilitat per part d’Adif.
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, espera que el nou mi-
nistre de Foment, Iñigo de la
Serna, mostri més sensibiliat
i es pugui desencallar la si-
tuació. En diverses ocasions
la Federació d’Associacions
de Veïns ha reclamat l’allibe-
rament dels terrenys a cost
zero. Després d’impulsar
una comissió de seguiment
dels terrenys l’any 2009, el
primer govern de Ferran Be
va aconseguir, el 2011, una
primera cesssió per par d’A-
dif. Va ser quan, poc abans
de les eleccions municipals
d’aquell any, es va fer l’ober-
tura del pas provisional
entre l’Eixample i el Temple.
El 2013, Bel va anunciar que
havia obert una nova nego-
ciacio amb Adif per alliberar
els terrenys però fins ara no
ha estat possible convèncer
els responsables d’Adif.

G.M. 

URBANISME

El passat 16 de
novembre es van
complir 10 anys de
la signatura del
conveni a Madrid
entre Adif i
l’Ajuntament de
Tortosa

L’edifici tindrà un
pis autogestionat
pels joves i es
proposarà la 

creació d’un hort
urbà 
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Contactes per
recuperar els 
terrenys de 
l’antiga via

Al marge de la reactivació de
la urbanització de la finca de
la Palma, l’altre gran repte per
a l’Ajuntament de l’Aldea és
tancar un acord amb Adif i
recuperar per a la població els
terrenys de l’antiga via del
tren i l’edifici de l’estació. Se-
gons l’alcalde, en aquest
espai voldrien ubicar-hi un
hotel d’entitats i altres serveis
municipals. “Allà s’ha quedat
aquesta franja, que les nor-
mes urbanístiques de l’Aldea
defineixen com a zona d’es-
pais lliures, com a zona verda,
però la titularitat és d’Adif”,
va remarcar l’alcalde. “L’A-
juntament voldria disposar
d’aquell espai, per fer un pas-
seig i ubicar-hi el mercadet
municipal o activitats de
lleure perquè és un espai
enorme”, va afegir-hi. “I al
mateix temps hi ha una sèrie
d’immobles, com la mateixa
estació, en què ja hi ha una
activitat de l’associació de
dones”. Segons Andreu, la
predisposició de l’adminis-
trador ferroviari és molt bona.
Durant el 2017, el govern mu-
nicipal de l’Aldea també vol-
dria acabar la redacció del
projecte per convertir el traçat
de l’antiga N-340 en una re-
novada avinguda Catalunya.
De fet, l’Aldea tenia previst
aprovar un pressupost per al
2017 de 4,1 milions, mig milió
d’euros superior al de l’any
anterior. El pressupost inclou
obres com el carril bici del
camí del Xoperal o la millora
de l’enllumenat públic, així
com una partida de 50.000
euros per a pressupostos par-
ticipatius.  C.B.

B
BAIX EBRE

DELTEBRE APROVA EL PRESSUPOST
EL GOVERN de Deltebre va tirar
endavant, el 13 de desembre, els pres-
supostos municipals per al 2017, que
ascendeixen a 14,2 milions d’euros,
un 6,74% més respecte aquest any. El
govern de CDC, que continua en mi-
noria, va tenir el suport de CE-Socia-
listes i del PP, mentre que la CUP s’hi
va abstenir i només el grup d’ERC va
votar-hi en contra. L’alcalde de Delte-

bre, Lluís Soler, va explicar que els
comptes estan orientats a l’impuls i la
millora de la imatge del municipi, amb
dos partides que sumen fins a 3,5 mi-
lions d’euros. D’aquesta manera, es
prioritzen accions com l’arranjament
de vies públiques, el soterrament de
línies elèctriques i la neteja i manteni-
ment del nucli urbà i Riumar, camins
rurals, desaigües i platges. C.B.

“Hem acordat amb el govern ca-
talà iniciar el procés de la possi-
ble reactivació del Mirador de
l’Ebre, amb la col·laboració del
Departament de Territori i Soste-
niblitat i de l’Incasol”. Així va
anunciar l’alcalde de l’Aldea,
Dani Andreu, l’obertura de con-
verses entre l’Ajuntament i la
Generalitat per reactivar la urba-
nització que Martinsa-Fadesa va
deixar per construir a la finca de
la Palma. El projecte va nàixer el
2003 i preveia aixecar 1.318 habi-
tatges, un hotel i un camp de golf
amb el nom comercial de ‘Mira-
dor del Ebro’, en una superfície
de 125 hectàrees a tocar del riu i
just davant del terme d’Amposta. 
Però la constructora va fer fallida
el 2008, quan Fadesa va deixar
per acabar els primers 170 habi-
tatges edificats. A més, els diver-
sos serveis no es van acabar, i per
tant l’Ajuntament no va poder
atorgar les llicències de primera
ocupació. Segons va confirmar
Andreu a Canal 21 Ebre, l’Ajun-
tament vol desbloquejar la situa-
ció amb la complicitat del govern
català, ara que Martinsa-Fadesa
es troba en fase de liquidació.
“No demanem el que no és pos-

sible, demanar l’execució dels
1.000 habitatges seria entrar en
terrenys que no són realistes;
però sí aquelles cases i finques
que van caient en mans de les
entitats financeres, i que tenen
un estat de les obres molt avan-
çades”, va afirmar l’alcalde. An-
dreu va afegir-hi que aquesta
actuació li aniria molt bé a l’Al-
dea i al territori, i que la Genera-
litat també podria reactivar la
urbanització. “Un exemple del
que va ser la bombolla immobi-

liària, i de com ara es replanteja”,
va dir l’alcalde. En qualsevol cas,
Andreu ha reiterat que la urba-
nització es troba en un lloc “pri-
vilegiat”, i que les obres dels
primers habitatges de Fadesa es-
taven gairebé acabades. 
L’alcalde de l’Aldea ja ha parlat
del tema amb el director general
d’Urbanisme de la Generalitat,
Agustí Serra. L’Ajuntament ha
xifrat en uns quatre milions d’eu-
ros el cost de les obres necessà-
ries per poder recuperar la

urbanització. Actuacions com la
connexió a la xarxa d’aigua pota-
ble, la construcció d’una estació
depuradora d’aigües residuals,
finalitzar l’asfaltatge de la gran
majoria dels carrers i l’acaba-
ment de les obres d’enllumenat i
de la xarxa de clavegueram. 

L’Aldea vol recuperar el Mirador
URBANISME

Dani Andreu es fixa l’objectiu d’acabar, com a mínim,
els primers 170 habitatges que es van quedar a mig fer

Gustau Moreno
L’ALDEA

Una imatge de la situació actual de la urbanització de Martinsa-Fadesa. // FOTO: MANOLO VELÁZQUEZ.

L’Ajuntament obre converses amb la Generalitat per
reactivar la urbanització abandonada de Martinsa-Fadesa

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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El president de la Diputació, Josep
Poblet, va inaugurar el 21 de des-
embre el nou mirador de Caro. Tot
i que feia dies que es van enllestir
les obres, no ha estat fins ara que
s’ha finalitzat l’adequació de la ca-
rretera d’accés. Dues obres a les
quals la Diputació de Tarragona hi
ha destinat 70.000 euros. El nou
mirador està constituït per una
plataforma de fusta a la qual s’hi
arriba per una passarel·la accessi-
ble per a persones amb mobilitat

reduïda. El president de la Dipu-
tació va afirmar que la col·labora-
ció público-privada entre la
institució supramunicipal, el De-
partament de Territori i Sostenibi-
litat i l’Obra Social “la Caixa” ha
permès millorar l’emblemàtic in-
dret i fer més atractiu el seu ús tu-
rístic. També va recordar que, en la
propera edició, una etapa de la
Volta a Catalunya arribarà al ma-
teix cim de Caro. 
Més enllà del mirador, també
s’ha remodelat la casa de l’àrea
de Cova Avellanes. En concret, la
Diputació ha aportat gairebé
69.000 euros a través de dos plans

d’ocupació i l’adquisició i
instal·lació de plaques solars.
L’alcalde de Roquetes, Francesc
Gas, va afirmar que aquesta és
una de les inversions més impor-
tants que s’han realitzat aquest
2016 al municipi, i que ara cal tre-
ballar per donar utilitat a l’espai.
En la mateixa línia es va pronun-
ciar el delegat de la Generalitat,
Xavier Pallarès. 

Cinta Bonet
ROQUETES

La Diputació inverteix al Port
Poblet inaugura el nou mirador de Caro i la millora

de la carretera, amb una inversió de 70.000 euros
L’ens supramunicipal també ha remodelat la casa de

l’àrea de Cova Avellanes, amb un cost de 69.000 euros

El consell del 
Baix Ebre aporta
3.000 euros a la
Casa d’Acollida
Durant el 2016, les Germanes de la 

Caritat han accolit un miler de transeünts

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha lliurat un ajut de
3.000 euros a la Casa d'Aco-
llida de Tortosa, creada per
Càritas Interparroquial fa 21
anys i gestionada per les Filles
de la Caritat de Sant Vicent de
Paül. El president de l’ens co-
marcal, Dani Andreu, va en-
tregar aquests diners al
president de la Fundació Casa
d'Acollida de Tortosa, Luís La-
mote de Grignon, així com a
la religiosa Sor Teresa Andrés,
responsable de la gestió de la
casa. Andreu va remarcar que
la institució no defallirà en la
voluntat d’estar al costat dels

més necessitats. Per la seua
banda, el president de la fun-
dació Casa d'Acollida va voler
agrair aquesta aportació eco-
nòmica. En aquests 20 anys de
gestió, les germanes de les Fi-
lles de la Caritat han pogut
acollir prop de 19.000 tran-
seünts, un miler dels quals
durant el 2016. A més, durant
el primer semestre de l’any
passat van servir 444 esmor-
zars i 441 dinars, van lliurar
2.045 entrepans i 380 bosses
amb menjar per a famílies ne-
cessitades, i van fer 162 ser-
veis de bugaderia i 523 de
dutxa, entre d’altres. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

BAIX EBRE 

Un moment de la visita a l’àrea de Cova Avellanes. / Foto: M. VELÁZQUEZ.

L’acte d’entrega de l’ajut, a la seu del Consell. / Foto: CEDIDA.
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Amposta vol resoldre els pro-
blemes d’inundació que la ciu-
tat pateix històricament, a causa
d’una insuficient xarxa de plu-
vials. Per aconseguir-ho, ha en-
llestit un Pla Director de la
Xarxa de Pluvials, amb actua-
cions per valor de 12 milions
d’euros a executar en els pro-
pers 10 o 15 anys. Segons l’es-
tudi realitzat pels enginyers de
l’empresa Planifica.org, un gran
nombre de carrers d’Amposta
no tenen cap conducte, fet que
provoca que el 50% de l’aigua
que cau en cas de pluja acaba
circulant pels carrers. L’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha ex-
plicat que les actuacions que
preveu el pla reduirien aquest
percentatge fins al 8,6%. Tomàs
ha afegit que l’objectiu és evitar
que la ciutat s’inundi, però
també treballar perquè sigui
més moderna i eficient. 
Entre les actuacions que preveu
aquest pla hi ha la instal·lació de
col·lectors de pluvials en dife-
rents punts de la ciutat i noves

conduccions, però també la
construcció de dos dipòsits de
laminació. Un sota el camp de
futbol, i el més gran, sota l’actual
recinte firal. Aquest dipòsits la-
minarien i infiltrarien les aigües
pluvials que arriben al dipòsit
per la xarxa de drenatge.  

A
AMPOSTA

EN MARXA L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA
L’ESTACIÓ de recàrrega ràpida de ve-
hicles elèctrics d'Amposta ja està en fun-
cionament. Aquest mes de desembre ja es
van poder recarregar els primers vehicles.
La nova estació, ubicada a l'avinguda Al-
calde Palau, és l'única estació urbana rà-
pida que hi ha entre Tarragona i Castelló.
La seua instal·lació, que ha tingut un pres-
supost de poc més de 48.600 euros, no ha
tingut cap cost per a l'Ajuntament, ja que

es finançarà a través de dues subven-
cions, més aportacions de marques de ve-
hicles (Renault, Nissan, Volkswagen i
BMW). Per fer funcionar aquest aparell es
requereix d'unes targetes que es donaran
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores al
taulell de registre de l'Ajuntament, des-
prés d'emplenar una sol·licitud. A més,
també es podran recollir les 24 hores del
dia, cada dia, a l’Hotel Montsià. G.M.

El pla per evitar les inundacions
s’allargarà durant 10 o 15 anys
El nou pla director de la xarxa de pluvials d’Amposta

preveu actuacions per valor de 12 milions d’euros
La primera obra que ja s’executarà durant aquest 2017

serà la millora del drenatge del carrer Tarragona

15 obres per
1,8 milions
d’euros

Cinta Bonet
AMPOSTA

L’Ajuntament d’Amposta ha
adjudicat fins a 15 projectes
per un import d’1,8 milions
d’euros. D’aquests, 12 han
estat adjudicats a empreses
d’Amposta; per tant, 1,4 mi-
lions revertiran directament
al municipi. Entre els projec-
tes adjudicats hi ha l’arranja-
ment de camins rurals; la
urbanització de l’entorn de
l’antic escorxador; la renova-
ció de l’enllumenat del barri
del Grau (l’obra que compta
amb més pressupost, amb un
total de 533.000 euros), o la
substitució de la xarxa d’ai-
gües residuals en diferents
carrers. Els pluvials del ca-
rrer Tarragona, l’eliminació
de barreres arquitectòniques
o la segona fase de renovació
de l’enllumenat del Poble-
nou són d’altres obres adju-
dicades per l’Ajuntament.
Els projectes es financen
amb la part dels 3 milions
d’euros del romanent de tre-
soreria i el superàvit corres-
ponent a l’exercici de 2015
que no es destina a amortit-
zació de deute. Per primera
vegada, en les licitacions es
va incloure una clàusula so-
cial per prioritzar la contrac-
tació de persones a l’atur. 

URBANISME

Cinta Bonet
AMPOSTA

Drenatge al barri del Grau

Una de les primeres actua-
cions en pluvials que es rea-
litzarà, ja a l’inici d’aquest
2017, serà al carrer Tarragona,
per tal de resoldre les defi-
ciències del drenatge que
afecten el barri del Grau. De
fet, el pla incorpora obres
com ara la instal·lació de di-

ferents col·lectors d'aigua: un
al polígon industrial de Tos-
ses; tres al Carrer Tarragona
(Ruiz de Alda i Villareal,
Grau i Tarragona), que abo-
caran al Canal de la Dreta de
l'Ebre, obres que ja han estat
licitades; i finalment un altre
al carrer Sant Cristòfol. 

Un moment de la presentació del pla director de pluvials, el 20 de desembre. / FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.
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ENDAVANT AMB L’ENDERROC
L’AJUNTAMENT d'Alcanar ha iniciat
el procés per licitar les obres d'enderroc
dels apartaments Turov de la urbanitza-
ció Serramar, a Alcanar Platja. El passat
9 d'octubre va finalitzar el termini de
presentació d'ofertes, amb 23 empreses
interessades. Tot seguit, es licitarà l'o-
bra, que té un pressupost de 230.000
euros. I és que, tot i que la sentència del

Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) que ordenar l'enderroc de
32 habitatges és del 2013, el procés de
licitació de les sobres s'ha retardat per
l'existència de diferents recursos en trà-
mit. L'Ajuntament va demanar al tribu-
nal que autoritzés paralitzar la licitació
de l'enderroc, una petició que finalment
ha estat rebutjada pel jutge. G.M.

L’Ajuntament de la Ràpita va
aprovar el 22 de desembre el
pressupost per a l’any 2017. L’im-
port total ascendeix a 11.150.000
euros, una xifra similar a la de
l’any passat. Es tracta d’uns
comptes en què, per primera ve-
gada a la Ràpita, l’equip de go-
vern introdueix un mecanisme
de participació ciutadana com
són els pressupostos participa-
tius. Així, serà la ciutadania la
que escollirà a què es destina
pràcticament la meitat de la in-
versió prevista aquest 2017.
Per tant, el veïnat decidirà, entre
un ventall d’actuacions que es
concretaran properament, en què
vol invertir 100.000 euros del total
de 224.000 de què consta el capí-
tol d’inversions. És una acció més
que s’emmarca en la política de
democràcia participativa que l’e-
quip de govern vol imprimir a la
seua acció de govern. “En aquest
mandat estem decidits a fer que
la gent no només participi una
vegada cada quatre anys en la
gestió municipal, sinó que inten-

tarem posar oportunitats per tal
que s’impliqui cada vegada més
en la gestió de les coses publi-
ques”, va afirmar el regidor d’Hi-
senda, Albert Salvadó. 
En la mateixa línia, va destacar
que els pressupostos participa-
tius arriben després de la con-
sulta sobre els usos dels locals
dels baixos del Parc de Garbí,  i
també després de la participació
de nombrosos agents en el pro-
cés d’elaboració del nou Pla de
Desenvolupament Local. 

Els rapitencs podran decidir la
meitat de les inversions del 2017
El nou pressupost supera els 11,1 milions 

d’euros, amb 224.000 euros per a inversions
El ventall d’actuacions que formaran part del

procés participatiu es concretaran properament

Sant Jaume
comprarà sòl
industrial per
al polígon

Gustau Moreno
SANT JAUME D’ENVEJA

L’alcalde de Sant Jaume
d’Enveja ha anunciat que
l’Ajuntament reservarà una
partida en el pressupost del
2017, amb l’objectiu de com-
prar els terrenys industrials
que la Generalitat va reven-
dre al municipi. A causa de
la crisi, l’Institut Català del
Sòl (Incasol) es va despren-
dre d’unes finques que
havia adquirit per impulsar
un petit polígon a Sant
Jaume. Però com que l’A-
juntament no tenia diners
per comprar-les, un empre-
sari local es va oferir a ad-
quirir els terrenys per
vendre’ls de nou, quan el
consistori tingués una mi-
llor situació econòmica. 
En concret, l’Incasol va
comprar els terrenys quan
encara eren rústics, a un
preu de sis euros el metre
quadrat. Després, un cop
requalificat com a sòl indus-
trial per urbanitzar, les fin-
ques es van vendre per 3,8
euros el metre quadrat. Una
oportunitat que l’Ajunta-
ment santjaumer no volia
desaprofitar. 
Durant la mateixa entre-
vista a Canal 21 Ebre, Go-
nell va repassar altres
actuacions del consistori,
com la recent inauguració
del nou auditori o la reno-
vació de l’estadi municipal,
on s’ha instal·lat gespa arti-
ficial. També va detallar l’a-
posta de l’Ajuntament pel
turisme, amb projectes com
l’arrossar interactiu o la
promoció de l’angula de
Sant Jaume d’Enveja. 

MUNICIPAL

Objectiu: reduir l’endeutament

El govern rapitenc ha destacat
que el pressupost del 2017, en
la línia dels de l’any anterior,
són uns comptes de contenció
que volen equilibrar la des-
pesa a partir d’un ajustament
“el més real possible dels in-
gressos i mantenint la reducció
de la pressió fiscal aplicada

l’any passat”. A més a més,
“permetran reduir encara més
el ràtio d’endeutament de l’A-
juntament, per situar-lo en un
18%, molt lluny dels 110% que
permet la llei com a topall
màxim”, apunta Salvadó.  Així,
l’endeutament de 39,67%, de fa
dos anys, s’ha reduït el 50%. 

Una imatge de l’Ajuntament de la Ràpita. / Foto: MANOLO VELÁZQUEZ.

ECONOMIA

Gustau Moreno
SANT CARLES DE LA RÀPITA
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

PREMI DE LA DIPUTACIÓ A LA FATARELLA
EL PROJECTE de neteja i adequació
d’un total de 24 camins ramaders del
municipi de la Fatarella, amb la finalitat
d'adaptar-los per al pas de persones que
vagin a peu o en bicicleta, ha guanyat el
Premi Iniciativa Medi Ambient que la Di-
putació de Tarragona convoca amb ca-
ràcter anual, dotat amb 3.000 euros. El
projecte presentat per l'Ajuntament de
la Fatarella adequa carrerades del terme

municipal i les converteix en un element
de dinamització turística. La iniciativa,
que ha comptat amb la col·laboració de
pastors de la zona, preveu la construcció
d'altres elements relacionats amb l'acti-
vitat ramadera, com ara construccions
de pedra seca i altres per contenir l'ai-
gua de pluja. Així mateix, s'editarà i di-
fondrà una guia dels camins, tant en
format imprès com digital. G.M.

Els cellers de la Terra Alta impul-
sen un projecte d’entrada dels
vins de la comarca en el mercat
del gran consum a Catalunya. En
una sessió de treball realitzada
el passat 29 de novembre, es va
presentar el catàleg conjunt que
els 9 cellers participants han ela-
borat per donar a conèixer l’o-
ferta de vins de la comarca
orientada al gran consum. El ca-
tàleg inclou 30 vins, tant blancs,
negres com rosats, que consti-
tueixen una potent oferta desti-
nada al consumidor final que
compra el vi a les grans superfí-
cies. El catàleg incorpora, a més
de les dades descriptives de ca-
dascun dels vins, unes notes de
maridatge que faciliten informa-
ció sobre les millors combina-
cions entre cada vi i els
principals tipus d’aliments, tot
acompanyat de fotografies d’es-
tudi de les ampolles de vi que
posen en valor als cellers i les
seves marques. 
Aquest catàleg, que s’ha fet arri-

bat a les principals 15 cadenes
de gran distribució implantades
a Catalunya entrevistades du-
rant aquest any, té per objectiu
donar a conèixer l’oferta dels
vins de la Terra Alta als compra-
dors de la gran distribució així,
com els principals trets diferen-
cials de la Terra Alta com a zona
productora de vins. 
Amb aquesta acció es vol afavo-

rir una major presència dels vins
de la Terra Alta en els lineals d’a-
questes cadenes que, ara per
ara, en general és força reduïda.
El catàleg dóna resposta a les ne-
cessitats d’informació que els
responsables de compres van
manifestar durant les reunions
realitzades prèviament.
Aquesta acció està subvencio-
nada per Servei Públic d’Ocupa-

ció de Catalunya, en el marc dels
Programes de suport al desen-
volupament local, i impulsat pel
Consell Comarcal de la Terra
Alta, amb el Projecte “Treball a
les 7 comarques Terra Alta +”. 

Als restaurants de Barcelona
D'altra banda, la Terra Alta
també projecta accions per pro-
mocionar els seus vins de
gamma mitjana i alta a establi-
ments especialitzats de Barce-
lona. La sessió de treball va
fer-se el mateix 29 de novembre
amb la presentació de les princi-
pals conclusions de les entrevis-
tes realitzades a una mostra
representativa de restaurants,
botigues especialitzades i ‘wine
bars’. Alguns dels entrevistats
van assistir a l’acte que es va ce-
lebrar el desembre de l’any pas-
sat al Palauet, al passeig de
Gràcia de Barcelona, amb la pre-
sència de 23 cellers de la Terra
Alta. Per tant, es va voler donar
continuïtat a la feina realitzada
anteriorment i involucrar restau-
radors i professionals que tenen
interès en els vins de gamma
mitjana i alta de la Terra Alta. 

ECONOMIA

Els cellers volen ser presents
també a les grans superfícies
Nou empreses de la Terra Alta elaboren

un catàleg que inclou 30 vins de la comarca
El document ja s’ha fet arribar a les 15 

principals cadenes de distribució del país

PINELL DE BRAI

El Departament d'Agricul-
tura ha avançat que desti-
narà 195.000 euros a la
retirada d'unes canonades
malmeses procedents de les
obres de regadiu que es van
fer al Pinell de Brai i que,
després de molts anys, seran
traslladades a un abocador
autoritzat. L'anunci el va fer
la consellera d'Agricultura,
Meritxell Serret, durant una
visita que va realitzar a la
Terra Alta. El reg del Pinell
de Brai, executat en dues
fases, es va iniciar el 1993 i va
acabar el 1997. Des que es va
posar en servei, es van de-
tectar un seguit de mancan-
ces que han obligat a fer
noves actuacions entre el
2003 i el 2006. En les actua-
cions es van substituir unes
canonades de fibrociment
per unes de fosa. Les cano-
nades de fibrociment es van
reservar per si podien ser
utilitzades en un futur però
avui en dia el fibrociment
està prohibit i ara el Depar-
tament d’Agricultura les re-
tirarà de la zona per
portar-les a un abocador. 
Per la seva part, el vicepresi-
dent de la Comunitat de Re-
gants del Pinell de Brai, Joan
Baptista Martínez, va recor-
dar que el municipi va ser
pioner a la comarca, amb el
regadiu. En la visita a la
Terra Alta, la consellera va
visitar la Catedral del vi del
Pinell de Brai, un celler coo-
peratiu modernista, obra de
l'arquitecte Cèsar Martinell,
que l'any 2017 farà cent
anys. Serret també es va des-
plaçar a La Fatarella, on va
inaugurar la 18a edició de la
Festa de l'Oli i Mostra de
Productes Artesanals i Tradi-
cionals.  C.B.

Agricultura 
retirarà les 
canonades 
malmeses

Gustau Moreno
GANDESA

Un moment de la sessió de treball. // FOTO: CONSELL COMARCAL.
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

ACORD PER NETEJAR ELS TERRENYS
LA GENERALITAT i l’Ajuntament de
Flix han acordat impulsar una comissió
d’experts independents, per fer l’avalua-
ció i el seguiment de la descontaminació
dels terrenys d’Ercros. El primer tinent
d’alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha fet
una valoració molt positiva de l’acord, i
també del fet que l’Agència de Residus de
Catalunya lideri el procés de neteja els te-
rrenys contaminats. Barbero ha afegit

que una de les tasques de la comissió serà
establir un calendari d’actuació, un cop
que s’hagin caracteritzat tots els residus.
A més, Barbero ha remarcat que Ercros
haurà de col·laborar en el procés i assumir
íntegrament el cost de la descontamina-
ció dels terrenys industrials. I és que cal
una diagnosi exacta per saber l’estat de
les més de 30 hectàrees d’Ercros, i també
per decidir les possibles solucions. G.M.

Un espai de 
referència per
als joves de 16 
a 29 anys

L’Oficina Jove de la Ribera
d’Ebre està situada en un
espai que havia ocupat la
sala de plens del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre, a
la plaça de Sant Roc de Móra
d’Ebre. Recentment, ha estat
adequat per facilitar el con-
tacte i la interacció dels joves
amb els tècnics comarcals
que treballen amb aquest
col·lectiu. La nova Oficina
Jove acollirà el Punt Jove de
la Ribera d’Ebre, el Servei
Comarcal de Joventut i el
despatx de la tècnica respon-
sable del programa Garantia
Juvenil. L’equipament, de 40
metres quadrats, vol ser un
espai de referència per als
joves de la comarca. Està
obert als veïns de 16 a 29
anys, que hi trobaran infor-
mació, orientació i assessora-
ment en matèria d’Educació,
Salut, Ocupació, Habitatge i
Participació. A més, l’Oficina
Jove col·laborarà amb tots els
ajuntaments de la comarca
per arribar al màxim nombre
de joves riberencs, i treba-
llarà en xarxa amb els dife-
rents professionals del
territori vinculats a aquests
àmbits de treball. Durant el
2016, els serveis comarcals de
Joventut han atès 344 veïns
de la comarca, que han fet
456 consultes, majoritària-
ment sobre educació i forma-
ció (50% de les consultes),
seguides per les de temes re-
lacionats amb el lleure (23%),
treball (18%) i habitatge. La
resta de consultes han estat
en l’àmbit de la salut i es-
ports, cohesió social o tu-
risme. G.M.

La consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa,
va inaugurar el 12 de novembre
la nova Oficina Jove de la Ribera
d’Ebre. Es tracta d’un nou servei
que el Consell Comarcal posa en
marxa amb la col·laboració de la
Direcció General de Joventut i
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, i
on a partir d’ara es podrà aten-
dre als 3.194 joves riberencs en
matèria d'Educació, Salut, Ocu-
pació, Habitatge i Participació.
Bassa va estar acompanyada per
la presidenta del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim; l’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol; la directora general i
la delegada territorial de Joven-
tut, Marta Vilalta i Norma Pujol;
i per alcaldes, consellers i regi-
dors de tots els pobles.
L’Oficina Jove de la Ribera d’E-
bre està situada als baixos del
Consell Comarcal. La consellera
va remarcar que amb l’obertura
d’aquest espai es resol un deute
amb la Ribera d’Ebre, ja que era
una de les cinc comarques cata-
lanes que encara no estava inte-
grada a la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil. Segons la
presidenta del Consell Comar-

cal, Gemma Carim, el futur de la
comarca passarà per aquesta ofi-
cina i per donar eines als joves
per desenvolupar el seu projecte
vital als pobles de la Ribera d’E-
bre. L’alcalde de Móra d’Ebre
també va coincidir en la impor-
tància d’oferir “suport als joves”.
D’altra banda, i quant a la pro-

posta de la ministra de Treball,
Fátima Báñez, de buscar un
pacte polític i social perquè la
jornada laboral acabi a les sis de
la tarda, la consellera Bassa va re-
marcar que a Catalunya ja s’ha
prioritzat aquesta qüestió.
A més, la consellera va aprofitar
la seva visita a la Ribera d’Ebre

per visitar diferents instal·lacions
empresarials a Flix, Riba-roja
d’Ebre i Móra la Nova. 

Nova oficina per als joves riberencs
SOCIETAT

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre estrena la nova
Oficina Jove, que espera poder atendre 3.194 persones

La Ribera era una de les cinc comarques no 
incloses a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

C.B. / G.M.
MÓRA D’EBRE

t La consellera Bassa va inaugurar la nova Oficina Jove. // FOTO: CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE.
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

LA VIDA MEDITERRÀNIA, AL PLA DE TURISME
LES CONCLUSIONS provisionals
del Pla Estratègic de Turisme de Beni-
carló apunten cap a un desenvolupa-
ment turístic de la ciutat lligat al
concepte de vida mediterrània, un fet
que suposaria uns canvis de concepció
de la ciutat i del seu patró turístic i que
comportaria una aposta decidida per
fer de Benicarló una ciutat oberta, lli-
gada al turisme d'experiència, com una

porta d'accés a la vida mediterrània.
Així es va explicar el passat divendres 16
de desembre en un acte amb la presèn-
cia de l'alcaldessa, Xaro Miralles, la regi-
dora de Turisme, Rosana Marzá, i els
responsables del Pla, el doctor José An-
tonio Donaire i l'expert en turisme Jordi
López. En principi, el nou model de tu-
risme es planteja com un model amb un
llarg recorregut, que contempla el seu

desenvolupament per a un termini de 15
a 20 anys. L'objectiu, tal com va remarcar
l'alcaldessa, "és que el Pla de Turisme
sigui una ferramenta compartida per
tots, grups polítics, sector turístic i ciuta-
dania, per tal que pugui tindre un llarg
recorregut". La regidora de Turisme, Ro-
sana Marzá, va destacar l'accés a les ex-
periències autènticament mediterrànies
que es poden viure a Benicarló. A.P.

Més de 16,5 milions d'euros en
ajudes és el que l'Ajuntament de
Vinaròs ha aconseguit mobilitzar
este 2016 per als pròxims anys i el
que es rebrà per dur a terme di-
verses inversions i programes de
gran importància per al desenvo-
lupament urbà del municipi.
El primer tinent d'alcalde, Guillem
Alsina, ha destacat el canvi de pro-
jecte per a la construcció de la nova
piscina municipal, on s'invertiran
més de 2,2 milions d'euros.
Aquesta és una de les actuacions
més importants per al futur de la
ciutat i la situació de la instal·lació
ha generat debat entre les dife-
rents formacions polítiques del
consistori. Així les coses, la majoria
de Totes i tots som Vinaròs i Com-
promís aposta per la seva cons-
trucció a la cèntrica Avinguda
Leopoldo Querol, mentre que el
PSPV prefereix la Ciutat Esportiva.
També la direcció de l'Hospital
Comarcal prefereix la nova zona
esportiva així com l'oposició.
El PVI qualifica l'opció del partit
de govern com "un capritx de l'al-
calde". Cal recordar que el PVI,
un dels impulsors del primer pro-
jecte amb el PSPV, situava la pis-
cina a la Ciutat Esportiva. Pel que
fa al Partit Popular, van demanar
a l'alcalde Enric Pla, "l'aposta per
la participació."
També el segellat de l'antic abo-
cador, amb una aportació de més
d'1,7 milions que farà la Genera-
litat Valenciana, segons ha confir-
mat el delegat de Presidència a la
província de Castelló, Adolf San-
martín, i el director general del
Canvi Climàtic i Qualitat Am-
biental Joan Piquer.
"És una notícia històrica per al
municipi, que fa anys que ve recla-

mant aquesta actuació. Ja podem
dir que durant 2017 estan prevists
200.000 euros per iniciar els tre-
balls, que acabaran previsible-
ment el 2018", ha especificat
Alsina, que ha avançat que s'ha
aprovat una esmena als pressu-
posts de la Generalitat per in-
cloure als mateixos el segon
Centre de Salut. També ha desta-
cat les importants aportacions que
suposaran el Fons de Cooperació
Local (220.000 €) i els POIS pro-
vincials (150.000 €).
Per la seva banda, el segon tinent
d'alcalde Domènec Fontanet ha
recordat que "durant 2017 comen-
çaran també els treballs de cons-
trucció del col·legi Jaume I, una de
les infraestructures més demanda-
des pels vinarossencs i per al que
es destinarà més de 4 milions d'eu-
ros". Fontanet ha comentat que en
els pressupostos municipals ja hi

ha una partida específica per a dur
a terme els treballs previs per part
de l'Ajuntament i que ja s'han co-
mençat a realitzar les primeres
prospeccions sobre el terreny.
L'alcalde Enric Pla va acabar fent
esment dels fons estructurals eu-
ropeus aconseguits juntament
amb Benicarló amb l'estratègia
conjunta DUSI presentada per
tots dos municipis i que es desen-
voluparà fins al 2020 - 2022. Final-
ment ha destacat l'important
augment de les ajudes concedi-
des a Vinaròs per dur a terme di-
versos programes gestionats des
de la regidoria de Política Social,
Igualtat i Discapacitat.
També va mostrar el seu suport a
l'Agenda Valenciana d'Infraestruc-
tures presentada per la Generali-
tat al Ministeri de Foment i que
inclou demandes com els trens de
Rodalies fins a Vinaròs i el Corre-

dor Mediterrani, la reversió en
condicions avantatjoses de l'N-
340, la gratuïtat de l'AP-7, les obres
de l'N-232 o la queixa per l'absèn-
cia d'inversions en carreteres a la
província, i especialment la falta
de projectes per la CV-10.
"Creiem que aquest any s'ha fet
un treball polític i tècnic important
i podem presentar un balanç prou
positiu, tot i que encara ens que-
den moltes qüestions pendents i
demandes de seguir fent al Go-
vern Central, especialment en in-
fraestructura viària i per al
manteniment de les nostres cos-
tes", assenyalava Pla.
Després de la confirmació d'a-
questes inversions futures ja s'han
tancat els pressupostos munici-
pals per 2017, els quals hauran de
ser aprovats els primers dies de
gener en una sessió monogràfica
del Plenari de l'Ajuntament. 

La piscina, a debat
L’Ajuntament mobilitza més de 16,5

milions d’euros en inversions per a Vinaròs
La nova piscina municipal rebrà 2,2 

milions per a la seva futura construcció

Arriba el
ciclocarrer
a 30 km/h

Des de finals del 2016, el tram
que transcorre entre el Para-
dor de Turisme i la Mar Xica
a Benicarló ha quedat habili-
tat com a ciclocarrer, on els
cotxes no poden superar els
30 km/h, no poden fer avan-
çaments i han de mantenir la
distància mínima amb els ci-
clistes. Amb aquesta fórmula,
que vol afavorir la convivèn-
cia entre automobilistes i ci-
clistes es vol millorar també
la seguretat al mateix temps
que es busca facilitar i pro-
moure l'ús de la bicicleta.
El regidor de Seguretat Ciu-
tadana i Medi Ambient,
Ximo Bueno, va destacar en
la presentació del carril que
va tenir lloc el 21 de desem-
bre que "no es tracta de
traure les bicicletes de la cal-
çada, sinó d'aconseguir que
vehicles, bicicletes i vianants
puguin circular de manera
més segura". Bueno ha expli-
cat que les possibilitats per
facilitar la circulació a les bi-
cicletes, una vegada finalitza
el carril bici que transcorre
per l'avinguda del Papa
Luna, passava necessària-
ment pel ciclocarrer. "Vam
pensar de traslladar el carril
bici per la zona del Port, però
no tenim competència per a
fer-ho". El regidor va remar-
car que "aquest era un objec-
tiu que teníem des de
principis de la legislatura" i
també anunciava que "a la
llarga, el que volem és acon-
seguir que el tram Peníscola-
Vinaròs es pugui recórrer en
bicicleta amb total seguretat
per als ciclistes". Bueno
també ha destacat que "des-
prés de les festes de Nadal
habilitarem el tram que va
des de la Mar Xica fins a Ai-
guadoliva."  A.P.

VINARÒS

Albert Pascual
VINARÒS

Un moment de la presentació dels pressupostos. FOTO: AJUNTAMENT DE VINARÒS.

BENICARLÓ
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L’exposició “Deltebre I. His-
tòria d’un naufragi”, pro-
duïda pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya,
ja es pot veure a Tortosa. La
sala d’exposicions del Palau
Oliver de Boteller acull, fins al
proper 30 de juliol, aquesta
exposició de gran format que
explica la història d’un vaixell
de transport militar de l’ar-
mada anglesa procedent d’A-
lacant, enfonsat a la
desembocadura de l’Ebre
l'estiu de 1813, durant el con-
flicte bèl·lic de la Guerra del
Francès. Aquest vaixell, del
qual encara se’n desconeix el
nom, va ser localitzat el 2008
per un pescador d’Amposta, i
des d’aleshores els arqueò-
legs del Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya
(CASC) han dut a terme di-
verses campanyes d’excava-
cions subaquàtiques que han
permès obtenir una informa-
ció molt valuosa sobre com
era la vida a bord. De fet, les
condicions de la zona en la
qual va encallar, és a dir, ai-
gües arenoses amb molt poca
visibilitat subaquàtica, han
permès que el vaixell i la cà-
rrega que transportava es
mantinguessin pràcticament
intactes durant 200 anys. El
director dels serveis territo-
rials de Cultura, Ferran Bladé,
va explicar que els semblava
molt interessant que l’exposi-
ció es pogués veure a pocs
quilòmetres d’on es va enfon-
sar el vaixell. Bladé va remar-
car que l’objectiu també és fer
difusió d’aquest episodi his-
tòric. 
El context històric de l’exposi-
ció és el setge de Tarragona.

De fet, aquest veler de trans-
port militar de 30 metres d’es-
lora va embarrancar a les
Goles de l’Ebre quan tornava
a Alacant, després que els an-
glesos aixequessin el setge de
Tarragona. La mostra també
inclou bona part del centenar
d’objectes que s’han recupe-
rat del fons del mar durant les
diferents campanyes arqueo-
lògiques. Hi ha carregament
propi de la guerra com muni-
cions de diferent calibre; ba-
rrils i caixes de fusta en què
es transportaven; instruments
de navegació o ampolles de vi
i cervesa. Precisament una de
les troballes més interessants
va ser la d’una ampolla de vi
Fondillón d’Alacant, un vi
molt valorat que consumien
filòsofs com Voltaire, escrip-
tors com Shakespeare o reis
com Lluís XIV de França. 

La mostra explica la història del Deltebre I, una vaixell de transport militar de l’armada
anglesa procedent d’Alacant, enfonsat a la desembocadura de l’Ebre l’estiu de 1813

CULTURA

C
PREMI GIMENO A ‘MINERÀLIA’

Història d’un naufragi a la
desembocadura de l’Ebre 

EXPOSICIÓ

L’AJUNTAMENT de Tortosa ha lliu-
rat el XIV Premi de Pintura Francesc Gi-
meno a la rapitenca Ariadna Mangrané,
per l'obra ‘Mineràlia’. El lliurament es va
fer en el marc de la inauguració de l'ex-
posició de les catorze obres selecciona-
des pel jurat a la Sala Antoni Garcia del
Museu de Tortosa, en un acte presidit
per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. El

Premi Gimeno es consolida com una
aposta per la promoció de l’art contem-
porani i assumeix com a repte fer-lo ac-
cessible a tota la ciutadania a través de
l'exposició de les obres seleccionades.
L’artista guanyadora va explicar què ha
volgut representar amb aquesta l’obra,
i l’empenta que suposa rebre aquest re-
coneixement.  C.B.

IBRAHIM IBN al Jaqub al
Israili at-Turtushi fou un
comerciant jueu tortosí
que visqué en temps del
Califat Omeia de Qur-
tuba (Còrdova). El califa
de Còrdova el nomenà
ambaixador del califat,
càrrec que exercí entre
els anys 960 i 970. L’any
961 el trobem de missió
diplomàtica a la cort del
papa Joan XII, i també a
la cort imperial de l’em-
perador del sacre imperi
romano – germànic Otto I
el Gran. 

EN VIATGE per Germà-
nia l’any 973 passa per
Soest, ciutat el radi d’in-
fluència de la qual s’este-
nia des del Bàltic fins a la
Mediterrània i des
d’Amsterdam fins a Sant
Petersburg, a la vella ruta
del Hellweg.  En aquest
viatge passà per Utrech,
Magúncia i Fulda, pas-
sant pel reialme dels
txecs i visitant Praga i
Cracòvia (Polònia). 

SOBRE AQUESTES dues
ciutats, els relats d’bra-
him Ibn al Jaqub al Israili
at-Turtushi constitueixen
els primers documents
escrits sobre les matei-
xes, on descriu detallada-
ment els costums
d’aquests pobles 
eslaus. 

Un jueu tortosí
i ambaixador
del califat de
Còrdova

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME

1
UNA PINZELLADA

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Algunes de les peces de l’exposició del vaixell enfonsat. // FOTO: IRENE LÓPEZ

Peces d’arqueologia en 3D

El Museu de les Terres de
l’Ebre ha presentat el pro-
jecte que ha permès docu-
mentar un total de 40 peces
del fons d’arqueologia a tra-
vés del 3D. En concret, s’ha
aplicat la tècnica de la foto-
grametria digital automatit-
zada, que extreu la
informació de forma tridi-
mensional a partir de foto-
grafies convencionals.
Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, els socis fun-
dadors de l’empresa
4Datum, Daniel Mansilla i
Josep Sabaté, van explicar els
diferents avantatges de tenir
aquest tipus de documenta-
ció, com la confecció de plà-
nols i mesures, l’avaluació de
l’estat de conservació de
béns, la producció de repli-
ques a escala real o la plani-
ficació d’una restauració
física. Un dels usos més im-

portants, però, és la consulta
online a través d’Sketchfab.
Les peces documentades
responen a diferents èpo-
ques i tipologies, des de la
prehistòria, protohistòria i
edat mitjana; totes de les Te-
rres de l’Ebre. Principalment
són objectes ceràmics, en-
cara que també hi ha objec-
tes en metall i en os,
d’aspectes de la vida quoti-
diana, la religiositat o el co-
merç. A tall d’exemple
podem trobar elements de
caràcter cultual i votiu com
el peveter de Démeter, un
ex-vot ibèric, un vas-copa
d’ofrenes ibèric, dos talis-
mans andalusins o una am-
polla de pelegrí medieval;
objectes de cuina i taula de
totes les èpoques; objectes
de diferents indústries com
la metal·lúrgia del bronze o
el teixit.
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Tibau guanya el premi de poesia
dels XXII Premis Terra de Fang 
L’escriptor, veí de Tortosa, va guanyar el seu primer

premi en poesia amb l’obra “Sota la pell hi ha carn encara”
La guanyadora del premi en prosa va ser l’obra “Un

dubte” d’Asunción Cesena, veïna de Mataró

L’Ajuntament de Deltebre va
lliurar el passat 16 de desembre
els XXII Premis Literaris Terra
de Fang de prosa, poesia i re-
cerca. En aquesta edició, la
guanyadora del premi de prosa
va ser l’obra “Un dubte”, de
l’escritora Asunción Cesena,
veïna de Mataró. Mentrestant,
la guanyadora del premi en po-
esia va ser l’obra “Sota la pell hi
ha carn encara”, de l’escriptor
Jesús Maria Tibau, veí de Tor-
tosa. Es tracta del primer premi
que Tibau guanya en poesia, i
que culmina un any 2016 molt

especial per al narrador nascut
a Cornudella de Monsant, ja
que durant aquest any ha sortit
al mercat la seua primera
novel·la, ‘El nostre pitjor ene-
mic’. Durant el discurs d’agrai-
ment pel premi, l’escriptor va
llegir un dels seus poemes. 
D’altra banda, el premi de re-
cerca es va declarar desert,
mentre que el premi especial
d’autor va ser per a l’obra “El
gambusí Martí”, de l’autor Rosa
Queral.
A banda, en la categoria infantil
el premi es comparteix entre
dos treballs: “Hola i adéu”,
d’Alba Múrcia, i “No hi ha fi-
nals feliços”, de l’autora Jenni-
fer Bohigues. 

Els premis estan dotats amb
1.000 euros en cadascuna de les
modalitats, excepte el premi
d’autor local, que són 500 euros
en la categoria d’adult i de 200
euros en la categoria juvenil. 
La directora de la Institució de
les Lletres Catalanes, Laura Bo-
rràs, va voler posar de relleu la
importància de la paraula i de la
tasca dels escriptors. El lliura-
ment dels premis literaris va
tenir lloc en un acte al restau-
rant Delta Hotel de Deltebre. 

Cinta Bonet
DELTEBRE

LITERATURA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçTibau en el moment de rebre el premi. // FOTO: E.Z.

Sant Jaume d’Enveja inaugura
el reivindicat teatre auditori 
L’equipament compta amb un pati de 280 butaques,

una sala de premsa i de projeccions, i camerinos
La distribució interior del teatre ha costat prop de

549.000 euros i les obres han durat cinc anys

Sant Jaume d’Enveja va inaugu-
rar aquest passat mes de desem-
bre el nou teatre auditori del
municipi. Es tracta d’un equipa-
ment situat als baixos de l’Ajun-
tament, que s’ha adequat de
manera integral per al seu co-
rrecte funcionament. El teatre
auditori compta amb un pati de
280 butaques i quatre llocs per a
cadires de rodes, escenari com-
plet, sala de premsa i sala de
projeccions, i camerinos. El regi-
dor de Cultura de Sant Jaume
d’Enveja, Salvador Balagué, va
destacar que aquest era un espai
cultural molt reivindicat al mu-
nicipi. De la mateixa manera,
Balaguer va assenyalar que in-
vertir en cultura és fer-ho en co-
hesió social i, per tant, en el futur
de la població.
Per la seva part, el director dels

serveis territorials de Cultura,
Ferran Bladé, va afirmar que el
nou teatre auditori de Sant
Jaume d’Enveja permetrà gene-
rar dinamisme al municipi.
A l’acte d’inauguració, van inter-
venir la Banda “La Unió Musical
L’Artística” i el grup Tempo Tea-
tre. La distribució interior del te-
atre ha costat prop de 549.000
euros, dels quals 361.000 s’han
finançat amb una subvenció de
la Generalitat i 160.000 per part
de la Diputació de Tarragona. La
durada de les obres ha estat de
cinc anys. Amb tot, l’alcalde
santjaumer, Joan Castor Gonell,
també va recordar, durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, que
el projecte de l’auditori va co-
mençar a gestar-se l’any 1990.

Cinta Bonet
SANT JAUME D’ENVEJA

EQUIPAMENTS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç El nou teatre auditori de Sant Jaume d’Enveja. // FOTO: E. ZARAGOZA
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AGE N D A

US RECOMANEM
FESTA DE SANT ANTONI A ASCÓ

Del 20 al 22 de gener 

En família

La Ràpita
‘Cartografia (És)’, 
de Miquel Paton
Fins el 17 de gener
Lloc: Museu de la Mar de l’Ebre

Tortosa
‘Déus de la Terra’, de David
Jiménez
Fins el 19 de gener
Lloc: Lo Molí de l’Assoc, antics
Banys Àrabs

Amposta
‘Col·leccionar passions’
Fins el 22 de gener
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Més info: museuterresebre.cat

La Galera
‘Modelats en paper' de Ma-
nolo Ripollés
Fins al 29 de gener
Lloc: Museu Terracota

La festa té tot un seguit de trets característics que la fan
singular: els tradicionals Tres Tombs, amb la benedicció dels
animals i el pa beneït; les populars curses de cavalls, rucs i
matxos, que mai han deixat de realitzar-se la Ribera d’Ebre;
l’encesa de la foguera a la plaça que crema durant tres dies
ininterrompudament mentre es balla la jota d’Ascó.

Raval de Crist
Exposició de Nadal 
'El Raval de l'Art'
Fins el 5 de gener
Lloc: El Raval de l’Art

Tortosa
‘Tortosa rebel. Una 
experiència galàctica'
Fins el 6 de gener
Lloc: Espai Patronat

Móra la Nova
7a Exposició del 
Pessebre dels Pensaments
Fins el 7 de gener
Lloc: C/ Ventura Gassol, 5

La Sénia
'Terra de bandolers'
Fins el 8 de gener
Lloc: Centre Marcel·lí Domingo
Més informació: 
www.cemaestrat.org

Ulldecona

Aladdin#thepopmusical
La Roda Produccions
Dissabte, 14 de gener
a les 18 h.
Preu: 6 euros. Descomptes per a adults i xiquets/tes

L'espectacle està basat en “Aladí i la llàntia merave-
llosa”, el conte de “Les mil i una nits”. La versió de la
Cia. La Roda vol fer reflexionar a grans i menuts sobre
la repercusió que pot tenir la fama a les seves vides po-
sant en dubte els reality shows, alguns programes de te-
levisió, questionant un món que gira ràpid i busca
inmediatesa mediàtica.
Una comèdia divertida i actual adreçada a tothom amb
molt marxa. Un musical ple de talent i whatsapps, però
també de superació, treball en equip i il.lusions.

Entorn

Tortosa

Pista de gel
Fins el 8 de gener 

Tercera edició de la Pista de
Gel de Tortosa, amb 280 metres
quadrats per patinar i passar-
ho d'allò més bé. 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament

En família

Tortosa
‘Tripula’, de la Cia. Farrés Brothers
Diumenge, 22 de gener - 11:30h i 13h - Auditori Felip Pedrell

Exposicions

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

Ribera d’Ebre
Mirandes de l’Ebre
21 i 22 de gener
Preu: 37 euros
Lloc: Ribera d’Ebre
Més info: catalunyasud.net

Espectacle

Lectura

Gandesa
Presentació del llibre 
‘Cendra’, de Sílvia Mayans
Divendres, 27 de gener
Lloc: Biblioteca

Jesús
Club de Lectura amb Desig
de xocolata de Care Santos
Dijous, 26 de gener
Lloc: Punt Jove de la Biblioteca

Jesús
Conta Contes
Dimecres, 18 de gener
Lloc: Punt Jove de la Biblioteca

Gandesa
Presentació del llibre ‘Flor
del desierto’, de Lola
Salmerón
Divendres, 20 de gener
Lloc: Biblioteca

Fires i festes

Roquetes
Festa de Sant Antoni
Diumenge, 15 de gener
Lloc: Davant l’església

Tortosa
‘Set de Bosc', 
de Marta Viladrich
Fins el 3 de febrer
Lloc: Biloqui

L’Aldea
‘Deesses de la Mediterrània'
d'Assumpta Arasa Altimira
Fins a finals de febrer
Lloc: Pizzeria Restaurant Les
Xiques

Tortosa
‘XIV Premi de Pintura 
Francesc Gimeno'
Fins al 5 de març
Lloc: Museu de Tortosa

Tortosa
‘Deltebre 1. La història 
d'un naufragi'
Fins al 30 de juliol
Lloc: Palau Oliver de Boteller 

Teatre

La Ràpita

Dones de
matrícula
Companyia Xip Xap
14 i 15 de gener

Lloc: Casal Cultural ‘El Maset’
Preu: 5 euros

Xerrades

Gandesa
‘Sana la teva vida’, 
de Louise Hay
Dijous, 26 de gener
Lloc: Biblioteca
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ESPORTS

CANVIS AL CANTAIRES
DAVANTE MCCALLAM és el nou pivot
del Cantaires, el jugador nord-americà ve de
Miami, i amb 203 cm, 105 quilos i 24 anys
està cridat a reforçar el joc interior de l'equip
sènior que va acabar el 2016 amb una de-
rrota en un partit d'infart contra el Ploms La
Salle de Reus per 88 a 86. Amb aquest resul-
tat el Cantaires celebrarà el Nadal ocupant la
sisena posició de la lliga amb 17 punts fruit

de sis victòries i cinc derrotes, una trajectòria
irregular però que des del club igualment
qualifiquen de molt positiva tenint en
compte el nivell de la competició.
A l'arribada de Davante se li ha de sumar la
retirada de Tim Toler, jugador que va arribar
a un acord amb l'equip KAC Basketball de la
primera lliga marroquina per jugar la segona
part de la temporada al país veí. A.P.  

BALLS DE SALÓ

Sis parelles del Twist CBE Jesús
van competir a la cita anual de
l'Spanish Open Salou, una de
les millors competicions de ball
esportiu del món. En aquesta
edició van participar més de
1.800 esportistes de 26 països
d'arreu del món.
La parella de professors Mercè
Llorca i Giuseppe Sgroi es van
proclamar guanyadors en la mo-
dalitat estàndard en la competi-
ció nacional adult AI i tercers en
balls llatins, una modalitat on

Pau Alaixendri i Carme Franch
es van proclamar campions en la
categoria Youth B. La mateixa
parella va obtenir un meritori
14è lloc en l'Open Internacional.
En la mateixa categoria Òscar
Blasco i Marta Poy van obtenir el
tercer lloc. Vasili i Sara també
van quedar primers en la cate-
goria Adult Segona Territorial.
També s'ha d'afegir la magnífica
participació de les joves parelles
formades per Marc i Vera, i Àlex
i Dàmaris que també van obte-
nir uns molt bons resultats en
les competicions nacionals i in-
ternacionals.  

Èxit del Twist CBE Jesús al
18è Spanish Open de Salou
Albert Pascual
JESÚS

L’equip del Twist CBE Jesús. // FOTO: R. FRANCH

AGENDA
ESPORTIVA

Dissabte 7 de gener
Nit de l’Esport Senienc al
Centre Obrer

Diumenge 8 gener
10è Canicross de les II To-
rres i 8a Cursa per mun-
tanya a Campredó

Dissabte 14 gener
Lliga de plata d’handbol
CH Amposta - Sant Joan
Despí al pavelló municipal
d’Amposta

Diumenge 15 gener
Copa Catalana de Bàsquet
CB Cantaires - CB Espa-
rreguera a Ferreries

Diumenge 15 gener
Futbol Segona Catalana
Batea - Gandesa al camp
municipal de Batea

Diumenge 22 gener
8a Cursa per muntanya
del Pastisset a Benifallet

PREMIS BAIX EBRE

La patinadora Elisa Tomàs, millor esportista de l'any

La patinadora  Elisa Tomàs del
Club Patí l'Aldea ha estat elegida
millor esportista de l'any en la ca-
tegoria absoluta en la gala dels
Premis Esportius Baix Ebre 2016,
que va tenir lloc el passat dissabte
17 de desembre  a l'Aldea.
El remer aldeà Xavi Royo del Club

Nàutic Amposta va estar distingit
com a millor esportista en la cate-
goria federada escolar i els neda-
dors Marc Duch i Elisa Reverté del
CN Tortosa han obtingut el premi
al millor esportista escolar 2016.
La gala, organitzada pel Consell
Comarcal i el Consell Esportiu
del Baix Ebre, va aplegar més
d'un miler de persones al pavelló
de l'Aldea, on al llarg de dos
hores es van  lliurar medalles als

més de 850 esportistes premiats
en aquesta edició.
El president del Consell Esportiu
del Baix Ebre i alcalde de Paüls,
Enric Adell, va destacar  la vitali-
tat i la importància que té a la co-
marca actualment l'esport tant de
base com federat.
Per la seva part, el president del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, va agrair l'esforç
d'entitats, famílies i esportistes per

assolir aquest bon nivell.
Durant la gala, el Club Bàsquet
Cantaires va rebre  el premi a la
millor entitat per la seva tasca de
promoció esportiva, el Club Patí
l'Aldea fou  distingit amb el premi
a la millor entitat pels seus èxits en
la competició, i el Torneig de Fut-
bol Base Jordi Pitarque de l'Ampo-
lla va obtenir el premi a la
promoció esportiva a la comarca
del Baix Ebre.  

Albert Pascual
L’ALDEA
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El Barbarians Taus, l'equip
interterritorial format per ju-
gadors del Baix Maestrat i les
Terres de l'Ebre arriba a l'e-
quador de la competició amb
dos victòries. El darrer partit
de la primera volta el va
jugar a Vila-real contra el
Penyagolosa i va significar la
primera victòria de la lliga. El
Tatami B de València va ser el
rival de la segona volta en el
primer partit que es jugava a
Amposta. Els ebrencs van
venjar-se del primer partit de
lliga guanyant a aquest equip
gràcies a dos assajos i un
penal que van ficar el marca-
dor en 13 a 5. Mel als llavis
per al Barbarians-Taus que
amb aquesta dinàmica de joc
aspira al play-off per jugar la
segona fase de la territorial
valenciana. A.P.

El Barbarians
Taus tanca l’any
amb dos victòries

RUGBY

Uns 100 participants entre la
cursa absoluta i benjamí, i la
marxa, van córrer pels ca-
mins i carrers de l'Aldea la
Sant Silvestre més matinera
de les Terres de l'Ebre, gau-
dint d'un matí d'esport i de
molts reptes personals.
Amb una marxa pel terme
primer on es van poder
veure algunes cares conegu-
des del poble, després va
donar inici la cursa que en
categoria absoluta femenina
va guanyar la independent
Joana Gil en completar els 10
kilòmetres en un temps de
44:40. Tere Also del Trail Ro-
quetes i Laura Palleja de
Reus van quedar segona i
tercera respectivament.
La categoria absoluta mascu-
lina va estar dominada pel
corredor de l'Ultra Runners
Team Martí Viudez que va
parar el crono en 35:50.
Ramon Pons de la Unió Atlè-
tica Montsià el va seguir a 34
segons i el corredor de la
Unió Esportiva Campredó
Marc Curto va ser tercer amb
un temps de 36:11.
Pel que fa a la cursa infantil
de 6 kilòmetres, l'aldeà Àlex
Recio va acabar primer des-
prés de completar el recorre-
gut en 36:56.
Julia Benito Cardona de la
Unió Esportiva Aldeana va
ser l'única xiqueta participant
en la cursa infantil. A.P.

Sisena
Sant Silvestre
de l’Aldea

CURSES

CAMPIÓ d’Espanya en la
categoria reina de 8 gossos a
l'Estatal celebrat a Ólvega,
província de Sòria "un lloc
amb unes temperatures fre-
des, el que agrada als gos-
sos, autèntics protagonistes
d'aquest esport."
El Campionat d'Espanya
per a Vallespí era "impor-
tant perquè després de par-
ticipar en l'Europeu, tot i ser
un circuit espectacular, no
vam poder entrenar tot el
que volíem així que vam de-
butar sense conèixer el cir-
cuit". Tot i no saber com era
el recorregut "els gossos no
van cometre cap errada aca-
bant en primera posició els
dos dies de la prova", així
Vallespí va aconseguir el seu
primer premi en aquesta
modalitat.
Aquest campionat d'Es-
panya per al múixer ebrenc
suposa el passaport al
Mundial que se celebrarà a
Polònia a finals de novem-
bre del 2017. "Aquest pas-
saport no inclou el bitllet

ni el cost per participar-hi.
La idea és anar i ho inten-
tarem per tots els mitjans,
però fa gràcia guanyar el
campionat, tenir dret a la
participació, però al final la
Federació Espanyola d'Es-
ports d'Hivern no ajuda en
el cost d'aquesta participa-
ció". La crítica de Vallespí
es recolza defensant que
l'esport del múixing és el
que més premis dóna a
una Federació centrada en
els esports de neu com
l'esquí.  A.P.

Ara a pensar en
la competició de
neu, amb la
il·lusió d’un altre
any a la Val-
gaude- Traineau”

“

Kiko Vallespí
EBRE MÚIXING

Passaport al
mundial de
Múixing

1ENTREVISTA
El President del Club Nàutic
Amposta, Luismi Oliver, és el
nou president de la Federació
Espanyola de Rem després de
guanyar les eleccions d'aquest
dissabte a Fernando Climent,
president des de fa 23 anys.
Oliver va comptar amb el su-
port de les federacions de Cata-
lunya, la Comunitat Valen-
ciana, Andalusia, Galícia i Can-
tàbria que en total sumaven 39
vots pels 35 del seu rival, Fer-
nando Climent.
L'objectiu d'Oliver al capdavant
de la Federació és refer l'entitat
que amb els anys havia caigut
en la monotonia generant nom-
broses queixes de diferents fe-
deracions autonòmiques.
Luismi Oliver ha competit en sis
campionats mundials i els Jocs
de Moscou i Los Ángeles.  

Albert Pascual
AMPOSTA

REM

Luismi Oliver, president de la
Federació Espanyola de Rem
Oliver serà el primer president després de 23 anys 

de Fernando Climent al càrrec de la Federació de Rem

LA MARATÓ

El club ATE torna a córrer
24 hores, ara contra l’ictus

El Club d'Atletisme Terres de
l'Ebre va tornar a participar
amb les activitats solidàries al
voltant de La Marató de TV3 de-
dicada a la lluita contra l'ictus,
les lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques. Així, des
del migdia de dissabte fins al
migdia de diumenge més de

300 persones es van ficar a có-
rrer per la marató i fer un dona-
tiu que va anar a parar al
marcador final.
Tot i que en aquesta edició el
temps no acabava d'acompan-
yar, finalment des de l'ATE con-
sideren que la participació va
ser prou bona i la implicació
dels corredors molt bona,
també durant els dies previs
animar a gent anònima a córrer
per aquesta iniciativa solidària.

Una part del Club Atletisme Te-
rres de l’Ebre va ser protago-
nista al mateix plató de TV3
quan, just abans del Telenotícies
Migdia, van encarregar-se de
pitjar el botó que actualitzava el
marcador.
La Marató va replegar durant
les més de 15 hores de pro-
grama més de 8 milions i mig
d’euros per investigació contra
l’ictus, lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques.  

Albert Pascual
TORTOSA

Foto de Família de l’ATE // FOTO: CLUB ATE

El nou president, Luismi Oliver.  // FOTO: ARXIU

ESPORTS 
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PROJECTE HOME, PREMI SOLIDARITAT DEL BAIX EBRE
EL CONSELL Comarcal del Baix Ebre
ha concedit l'XI Premi Solidaritat a l'ONG
Projecte Home Catalunya per la creació a
Tortosa d'un nou servei destinat a l'aten-
ció, el tractament i la reinserció social de
les persones amb problemes d'addic-
cions. Aquest punt d'atenció, que es va
posar en marxa fa un any, treballa en el
tractament de tot tipus de drogodepen-

dències, amb especial incidència en els
problemes amb l'alcohol. En concret, du-
rant aquest període s’han tractat 30 per-
sones. El servei es presta des del Centre
Cívic de Ferreries. El director de Projecte
Home Catalunya, Oriol Esculies, va agrair
el reconeixement que assegura és un im-
puls per poder continuar desenvolupant
el projecte al territori. C.B.

La nova residència de la gent
gran d’Amposta ja està opera-
tiva. El passat dimecres 30 de
novembre es va realitzar el
trasllat dels 80 residents de
l’antic equipament mentre
que l’endemà van arribar a les
noves instal·lacions els usua-
ris del centre de dia de malal-
ties degeneratives.
Treballadors del centre, Creu
Roja i voluntaris van partici-
par en l'operatiu. L'equipa-
ment tindrà, finalment, una
capacitat de 160 places: a les
77 subvencionades pública-
ment que s'ocupen actual-
ment, se sumaran les 78 que
finançarà addicionalment el
departament de Treball, Afers
Socials i Família, així com cinc
de privades. 
L'alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, es va felicitar pel des-
envolupament del trasllat i va
insistir que quan estigui l’e-
quipament al 100% aquest
serà un centre de referència.
Amb tot, l'alcalde, Adam
Tomàs, va recordar que encara
queda pendent la construcció
de la cuina al llarg dels prò-
xims sis mesos. Durant aquest
temps, el centre es proveirà
des de la cuina de l'antiga re-
sidència, funcionant com un
“càtering”. Amb les 160 places
plenes i les 50 de centre de
dia, la nova residència d’Am-
posta tindrà un dèficit anual
d’uns 200.000 euros, que el go-
vern municipal està disposat a
assumir. Tomàs va explicar
que confien reduir el dèficit
arribant a un acord amb el
banc per renegociar el préstec
que es va fer per finançar les
obres.

Un cop efectuat el trasllat, el
mateix Tomàs va anunciar que
el consistori ha ofert a la Ge-
neralitat les instal·lacions de
l'antiga residència de la gent
gran per traslladar les dife-
rents delegacions territorials
de l'administració catalana a
Amposta i garantir, així, la
seva continuïtat a la ciutat. 
Dies després de la seva ober-
tura es va organitzar una jor-
nada de portes obertes per als

veïns de la ciutat, després del
que va tenir lloc per als fami-
liars. 
CDC celebra l’obertura
La portaveu del grup munici-
pal de CiU a Amposta, Isabel
Ferré, va celebrar que final-
ment la nova residència d’avis
hagi obert  portes amb una
gestió pública. Ferré va remar-
car que finalment s’ha demos-
trat que l’equipament
impulsat per l’anterior govern

de CiU és viable i va denun-
ciar que des que Adam Tomàs
va arribar a l’alcaldia d’Am-
posta només ha posat excuses
per no obrir-la. Ferré va recor-
dar  que el govern d’Esquerra
Amposta va dir que no es
podia fer el trasllat perquè no
hi havia cuina, i finalment s’o-
ferirà un servei de càtering.
També va criticar que hagin
tardat 18 mesos en canviar
una porta per obtenir l’in-

forme favorable dels bombers
o portar-hi el subministra-
ment elèctric. Però per Ferré el
més important és que s’ha de-
mostrat que la seva capacitat,
amb 150 places, era l’ade-
quada. 

Una vuitantena d'avis estrenen la
nova residència de la gent gran 

AMPOSTA

El centre encara no té cuina i de moment es 
proveirà amb un càtering des de l’antiga residència

L’equipament tindrà finalment una capacitat de 160
places, 78 de les quals seran noves places col·laboradores

La nova residència de la gent gran d’Amposta amb els seus usuaris ocupant un dels seus espais.  // FOTO: M. VELÁZQUEZ

C.B. / G.M. 
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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SALUT 

DE BEN SEGUR que molts de vosaltres ja
començareu a tenir clars quins són els pro-
pòsits que regiran el vostre 2017. És possi-
ble que per a uns la llista de propòsits sigui
extensa i per altres, entre els que jo m'in-
cloc, simplement són molt puntuals. El que
siguin molts o pocs propòsits, no és el més
important. Allò que serà més valuós per
nosaltres és que aquests propòsits passin
d'una llista a convertir-se en una realitat.
Sembla fàcil, oi? I ara és quan bé la pre-
gunta clau. Qui s'encarregarà de fer reali-
tat tots aquests propòsits? No cal que
pensis gaire, la resposta és ben fàcil... TU
mateix! Et sorprens d’aquesta resposta? Sí,
creu-t'ho! Tu ets la persona que ha de pro-
piciar tots els canvis, i per fer-ho cal estar
motivat i disposat a canviar, a renovar i so-
bretot modificar la pròpia actitud mental.
No n'hi ha prou en desitjar-ho, el més im-
portant per propiciar canvis en la nostra
vida és tenir una actitud positiva i mante-
nir la convicció, fermesa i sobretot la cre-
ença que allò que ens hem proposat fer és
possible realitzar-ho. Sempre i quan no
defallim, ni tirem la tovallola al primer en-
trebanc que ens aparegui pel davant. Ge-
neralment, la nit del 31 solem mirar cap
enrere, fem un repàs de tot allò que hem
viscut i de tot allò que ens agradaria haver
fet. Precisament per això, l'endemà, quan
us alceu el llit ( alguns en una mica de mal

de cap), voldreu afrontar els nous reptes,
de fer realitat la llista de propòsits que us
vam fer la nit anterior.

TE’N RECORDES dels propòsits que et
vas fer l'any passat? Els vas complir? La
majoria de les persones comencen l'any
molt entusiasmats, embriagats de les ale-
gries que s'encomanen al voltant de les
festes, dinars i sopars, que es van acumu-
lant aquests dies de disbauxa. De fet, no
som tan diferents com pensem, ni volem
coses tan diferents i el gruix de les nostres
metes es pot classificar en quatre catego-
ries en realitat bastant comuns: diners,
salut, millora personal i relacions senti-
mentals. 

HABITUALMENT es tarda un mes de mit-
jana, perquè aquesta nova activitat que ens
hem promès complir amb el nou any (per
exemple, córrer cada matí abans d'anar a
treballar) es converteixi en un hàbit.
Aquest primer mes és determinant, per-
què també és quan la nostra voluntat per
continuar amb aquest propòsit es trenca.
La clau està en no considerar totes aques-
tes metes com a tal. Els propòsits són rep-
tes temporals i en tant que efímers, cal
prendre-se'ls tal com són i no com la gran
meta vital, per a la qual un porta tota la
vida preparant-se.

L’ÈXIT a l'hora de sortir-nos amb la nostra,
també, té molt a veure amb la nostra acti-
tud, i sobretot amb la importància que li
atorguem a l'hora de plantejar-nos aquests
propòsits. El llenguatge també és molt im-
portant, perquè no és el mateix marcar-nos
com a repte sortir a córrer cada dia trenta
minuts, que preparar-se per córrer els 27
km de la cursa de muntanya "Panxampla",
que fan al poble d'Alfara de Carles.

ELS PROPÒSITS per millorar la nostra
salut o les nostres relacions personals no
s'han de tractar de la mateixa manera que
els reptes econòmics, és a dir, en termes de
quantitats i percentatges. La perfecció ma-
temàtica és inabastable i els petits èxits són
sempre una porta oberta a noves millores.
L'únic secret per aconseguir aquestes
metes és prioritzar i deixar d'obsessionar-
se amb elles i, sobretot, pensar més en no-
saltres mateixos.

I SOBRETOT diverteix-te!! Segurament el
propòsit que vols aconseguir requerirà un
esforç, sacrifici o abandonar alguna cosa en
funció d'un objectiu particular, però no per
això deixis de divertir-te en el procés. Si
aconsegueixes trobar la manera que sigui
amè i divertit, el camí i temps es faran més
curts i el propòsit serà fàcilment assolible.
Som-hi?

Any nou, propòsits nous!

Toni Pons
FARMACÈUTIC 
I PROFESSOR

SOLIDARITAT

Nova entitat per als afectats per ictus

Els afectats per l’ictus cerebral de
les Terres de l’Ebre i les seves fa-
mílies ja tenen un lloc on rebre
suport. Recentment s’ha creat
l’Associació d’Afectats per l’Ic-
tus al territori, que es va presen-
tar públicament a Amposta.
L’associació està formada per di-
ferents professionals com un
treballador social, un fisiotera-
peuta o un psicòleg per tal d’o-
ferir-los la màxima ajuda. La

secretària de l’Associació, Alba
Gil, va destacar la importància
que els afectats es relacionin
entre ells i comparteixin expe-
riències. Un dels afectats per
ictus a les Terres de l’Ebrem
Francesc Acien, va explicar que
la seva vida va canviar per sem-
pre en 10 minuts i que mai més
ha tornat a ser el que era. Per la
seva part, la doctora Rosa Ripo-
llés va detallar que el 80% de les
persones que han tingut un ictus
són dependents. Els professio-
nals mèdics insisteixen que ac-
tuar amb rapidesa davant

qualsevol signe d’alerta com ara
dificultats en la parla o una de-
formitat facial és clau per reduir
els efectes d’un ictus. Així es va
posar de relleu també en la jor-
nada informativa que es va cele-
brar a l’HTVC. Durant tot un
matí es van habilitar taules in-
formatives sobre els factors de
risc de patir un ictus. 
Així mateix, unes 500 persones
van participar en els actes que el
Campus Terre de l’Ebre de la
URV va organitzar amb motiu
de la Marató de TV3. En total, es
van recaptar 750 euros. 

C.B.
AMPOSTA

5a MARATÓ

Sant Carles de la Ràpita va
aconseguir 433 donacions de
sang en la 5a Marató de Dona-
ció de Sang del 3 de desembre.
De fet, van ser fins a 492 les
persones que es van acostar
per donar sang, però 59 no ho
van poder fer per diferents
motius.  C.B.

433 donacions
de sang a la
Ràpita  

La caminada solidària de la UTRV per la Marató.  // FOTO: M.C.
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"A Wonder, l’Au-
gust, un nen que
ha sofert moltes
operacions i té
una malformació
a la cara ha d’en-
carar el repte d’anar a l’escola amb
total normalitat"

P
PETITS ARTISTES

LLEGIM ‘WONDER’: SOM DIFERENTS, SOM IGUALS

L’ESCOLA MARIA GARCIA CABANES de l'Aldea pre-
senta una proposta atrevida al primer Petits Artistes de
l'any nou. Els xiquets i xiquetes aldeans han llegit un llibre,
Wonder, de l’escriptora R.J. Palacio, una novel·la infantil ca-
rregada de valors on un nen d'onze anys, August Pullman,
sofreix una deformitat facial rara anomenada "disostosis
mandibulofacial". A causa de les nombroses operacions,
l'August no havia pogut anar a classe fins aleshores.
Tot i tenir moltes ganes de gaudir amb els seus companys,

la diferència física de l'August va causar rebuig en part dels
altres alumnes, i el nostre protagonista, tot i tenir bons
companys, també patia el menyspreu d'alguns altres.

“Badre Talsi
"La senyora Isabel protegeix molt el seu fill.
És una persona alegre, té paciència amb les
coses i sempre pren les millors decisions per
a la seva família i especialment per a l’Au-
gust, el seu fill"

"Wonder és un lli-
bre amb un prota-
gonista diferent
de la resta amb
una malformació
a la cara. És el cen-

tre d'atenció i la seva vida canvia
quan entra a estudiar a l'escola"

2 PINZELLADES

Aleix Borràs

Nerea Cervellera

"M'agrada molt
el llibre de Won-
der, ja que a cada
capítol et relaten
els fets des de di-
ferents punts de
vista. És un llibre molt fàcil de lle-
gir per a nosaltres!"

"L'August té la
cara molt dife-
rent de la resta
de xiquets. Men-
tre ha sigut petit
la mare li ha en-

senyat a casa, però en fer-se gran
ha volgut que vagi a un institut"

Piotr Sicara

Lara Favà

"Vull parlar de
Daisy, la gossa de
l’August que so-
freix amb el que
li passa al prota-
gonista i acaba
morint tot i ser molt estimada"

"Miranda és la
millor amiga de
la germana del
protagonista a
qui li va regalar
un casc d’astro-

nauta. Entre les dos xiquetes hi ha
una vertadera amistat"

Pau Príncep

Laura Gallego

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"En Jack és un
dels primers
amics de l'Au-
gust quan arriba
a l'institut. Tots
dos passen per
moments molt difícils."

Àlex Recio
"L’August ha tin-
gut la mala sort
de tenir una cara
diferent, però
amb el seu caràc-
ter ha demostrat
ser una excel·lent persona"

Gina Esmel
"Summer va ser
la primera amiga
de l’August, que
el va valorar com
a persona i no
pel físic. Junts
són com la Bella i la Bèstia"

Joel Bort
"La Daisy va arri-
bar inesperada-
ment. Només és
una gossa però
és molt impor-
tant per a l’Au-
gust i família, i sempre s’ajuden."

Gerard March

Sheila Ventura

"L’August és un nen que des que va néixer, té
la cara diferent. Creix suportant a tots els que
s’enriuen d’ell i el miren violentament. Malgrat
tot és molt graciós i tots confien en ell"

Bàrbara Ferrer »

»

»
"M'agrada l'escena del dia de la graduació
quan després dels discursos donen unes me-
dalles molt especials i a l'August li donen el
reconeixement per ser l'alumne que ha con-
quistat més cors a l'escola!"
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F O G O N S

F
Per Lourdes Sanchís

PREMIS DE LA RUTA ATORTOSA DTAPES
La Braseria 4 Camins ha guanyat, per
segon any consecutiu, la darrera edició
de la ruta Atortosa Dtapes, amb la tapa
‘Costella lacada’. El president de la Cam-
bra de Comerç de Tortosa, José María
Chavarria, va ser l’encarregat de lliurar el
diploma a la millor tapa per votació po-
pular a Palmira Martins, xef del restau-
rant. En el transcurs del mateix acte, que
va tenir lloc a la Cambra de Comerç,

també es van donar conèixer les tapes
guanyadores en els diferents sectors:
‘Niu de l’Horta del Pimpí’ del restaurant
La Torreta de Remolins, a la zona del
nucli antic; ‘La Mar Salada’ del bar res-
taurant Cristal, al Centre; ‘El Secret de
Tanins’ de Tanins Vinoteca, al barri de
Ferreries i ‘Melós de vedella amb salsa
Teriyaki i cruixent de tomàquet’ del res-
taurant Lo Safareig, al Temple.  C.B.

Ingredients

• 4 guatlles
• 1/2 cabeça d’alls
• 200 g. de cansalada viada 
• 300 g. de tomata triturada
• 1 copa de rom
• 2 claus d’espècie
• 1 culleradeta de farina
• 1 got d’aigua
• Sal 
• Oli d’oliva

Guatlles
amb tomata

Elaboració
Feu un sofregit amb les
guatlles i la cansalada viada
ben talladeta. Aneu-ho re-
menant fins que tot agafe
color. Reserveu-ho per a
me ́s endavant.
Amb el mateix oli que les
heu fregit, poseu els alls
ben picats, la copa de rom i
els claus d’espe ̀cie. Teniu-
ho dintre la cassola per
mesclar i enrossir tots els
ingredients uns quants mi-
nuts. Tot seguit tireu la fa-
rina i la tomata, fins
aconseguir una salsa es-
pessa. Quan ja ho tingueu
tot al punt, tireu les guat-
lles, aboqueu l’aigua i la
sal. Deixeu-ho coure a foc
suau fins que les guatlles ja
estiguen ben cuites.
Podeu acompanyar aquest
plat amb qualsevol altra
salsa que us agradi.

LA CUINA DEL

DELTA

1. En un bol barregeu l'oli d'oliva, el suc
de mandarina, les gotes d'aroma de vai-
nilla, la pell de mandarina i el rovell
d'ou.          
2.A continuació, incorporeu el sucre glass
i ho barregeu. Tot seguit, afegiu la farina
barrejada amb el Royal a poc a poc. Veu-
reu que us queda una massa enganxosa. 
3.Dividiu la massa en dos parts i formeu
com una barra de pa amb cada part. Em-
boliqueu-les amb film transparent i re-
serveu-les unes dues hores a la nevera (o

una hora a la nevera i 20 minuts al conge-
lador). Escalfeu el forn a 180º. 
4. Escampeu la massa de les galetes i es-
tireu-la.   
5. Amb els talladors de galetes doneu la
forma que vulgueu. Aneu dipositant les
galetes sobre la safata de forn coberta
amb paper vegetal d'enfornar.   
6. Enforneu les galetes uns 15 minuts (o
fins que estan daurades per la vora). Dei-
xeu-les refredar sobre una reixeta.
Empolvoreu-les amb sucre glass.

Galetes de
mandarina

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Aquest mes us
proposo unes galetes
amb una fruita molt
nostra, la mandarina.
Aprofiteu aquests dies
que teniu als petits
per casa per fer-les!
És una activitat molt
enriquidora de la que
ben segur us sentireu
satisfets d’haver-la
realitzat.
El seu gustet intens a
mandarina és
impressionant, de
veritat! Si les poseu
en unes bossetes ben
boniques... teniu un
regal que de ben
segur agradarà
moltíssim!”

“

• 150g d'oli d'oliva verge
extra 
• 150g de sucre glass per les 
galetes i més sucre glass 
per decorar-les
• 150g de suc de mandarina
• 2 pells de mandarina
ratllades 
• 500g de farina
• 1 cullaradeta de Royal
•Unes gotes d'aroma de 
vainilla  
• 1 rovell d'ou

INGREDIENTS: 
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PREMIS ALS OLIS 

LA COOPERATIVA Agrícola Catalana
i Secció de Crèdit de Godall, l’empresa
Rius d’Or de la Fatarella i el Centre Oleí-
cola del Penedès, amb seu a Llorenç del
Penedès han obtingut els premis del Cen-
tre de Desenvolupament de l’Oli al millor
oli d’oliva verge extra de la campanya
2016 en les categories de Fruitat verd
amarg, Fruitat verd dolç i Fruitat madur,
respectivament. Enguany han optat als

guardons un total de 22 almàsseres del
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
També es van lliurar tres accèssits. En la
categoria de Fruitat verd amarg ha estat
per Agrícola i Seccio de Crèdit de Caba-
cés, en la categoria de Fruitat verd dolç
per l’Agrícola i Secció de Crèdit de la
Palma d’Ebre, i finalment, l’accèssit pel
millor oli fruitat madur per la Coopera-
tiva de la Serra d’Almos. G.M.PAGESIA

ARRÒS

Els últims assajos de l'institut
d'investigació IRTA han mos-
trat interessants resultats
sobre la sembra en sec de l'a-
rròs, una tècnica que permet
reduir la inundació dels
camps entre 4 i 6 setmanes.
En lloc de sembrar-se l'arròs
amb els camps inundats es
sembra com qualsevol altre
cereal, sense aigua. Quan ja
ha germinat, passat un mes
aproximadament, es fa la in-
undació. Això representa un
estalvi de l'aigua i també del
30% de la dosi de sembra per-
què redueix els danys de les
larves dels mosquits i dels
ànecs i ajuda a mantenir la
supervivència del cultiu de
l'arròs en els camps infestats
amb caragol maçana. Com el
caragol no es menja els brots
tendres de la planta perquè
no surt si no hi ha aigua, la
producció ha estat superior
en les parcel·les sembrades
en sec que en les sembrades
de forma convencional amb
tractaments de saponina con-
tra la plaga. 
La tècnica té una debilitat.
Com són camps amb un ele-
vat nivell de salinitat, quan

germina la llavor, la sal perju-
dica el desenvolupament i el
creixement de la planta i la
llavor pot perdre viabilitat.
Per aquest motiu, paral·lela-
ment, l'IRTA també està
col·laborant en el desenvolu-
pament de varietats d'arròs
tolerants a la salinitat, dins
d’un projecte liderat per la
Universitat de Barcelona. 
D’altra banda, l'IRTA i els re-

gants i arrossaires també
estan provant el cultiu aerobi
de l’arròs, amb presència d'o-
xigen al sòl, una pràctica de
conreu emprada en algunes
zones amb escassetat d'aigua
o de difícil aplanament. Per
fer-ho es fa servir el sistema
de reg gota a gota. L'any pas-
sat a Pals es van produir es-
talvis del consum d'aigua de
més del 45%. Perquè sigui

viable cal mantenir la reserva
utilitzable d'aigua de la zona
superficial, on creixen les
arrels de l'arròs els 30 pri-
mers centímetres, al 80% de
la capacitat de camp.  
L'IRTA també està testant la
inundació intermitent que
s'ha començat a aplicar en el
conreu de l'arròs en les zones
litorals tradicionals del sud-
est asiàtic.

Sembrar en sec contra el caragol
U Sembrar l'arròs en sec evita que el caragol
maçana es mengi els brots de la planta 

La tècnica permet reduir la inundació dels
camps entre quatre i sis setmanes

Un camp afectat pel caragol maçana al Delta de l’Ebre. // FOTO: ACN

Cinta Bonet / ACN
DELTEBRE

El Senat, a
favor dels
citricultors
europeus 

Cinta Bonet
MADRID

El ple del Senat va apro-
var pràcticament per una-
nimitat a instàncies del
grup d’ERC una moció en
defensa dels citricultors
europeus arran de l’Acord
econòmic dels estats de
l’Africà del Sud i la Unió
Europea. El senador repu-
blicà Miquel Aubà va re-
cordart el perill que
representa l’Acord perquè
amplia el període d'im-
portació de cítrics proce-
dents de Sud-àfrica sense

aranzels fins al 30 de no-
vembre, i per tant promou
l'arribada d'alts volums
de cítrics sud-africans du-
rant mes i mig més que
fins ara, tot coincidint
amb el període de màxima
producció dels citricultors
d’aquí. Aubà es va mos-
trar “molt satisfet per la
voluntat de tots els grups
polítics d’arribar a un
acord per expressar la de-
fensa als nostres citricul-
tors”, a la vegada que va
insistir en “reclamar que
Europa defensi els pro-
ductors i pagesos assegu-
rant el seu futur’. La
moció aprovada demana
fer un estudi d’avaluació
de l’impacte econòmic i
mediambiental de l’Acord
per tal adoptar mesures
compensatòries en cas
que els productors i el
sector citrícola en general
es vegi perjudicat. 

TERRA ALTA

La moció
aprovada preveu
possibles mesures
compensatòries
pels productors
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PREMIS

DIVERS

D L’ARXICONFRARIA DE LA CINTA busca voluntaris
LA REIAL ARXICONFRARIA
de la Cinta busca voluntaris per
atendre els visitants que durant
l’Any Jubilar acudeixin a la capella
de la Cinta a la Catedral de Tortosa.
El recinte estarà obert i il·luminat de
17:00 a 19:00 hores de dilluns a dis-
sabtes i de 10.00 a 14.00 hores tots
els diumenges des del 15 de gener

fins al 8 de desembre del 2017, inici
i final de l’Any Jubilar de la Nostra
Cinta. Hi haurà dues persones per
torn i podran escollir els dies que
vulguin participar-hi a través de la
pàgina lasantacinta.com. També po-
dran apuntar-s’hi presencialment a
les dependències de la UNED a Tor-
tosa i a Viñes Assessors. C.B.

El segon premi de la Rifa de
Nadal, premiat amb 125.000 euros
el dècim, va ser per al 04.536 i va
estar molt repartit a Catalunya.
Concretament, es va vendre una
sèrie a Barcelona i una altra a
Salou, però també va esquitxar a
18 municipis més, un d’ells Del-
tebre. L'administració de loteries
de l'avinguda Goles de l'Ebre, 239
va vendre un dècim. El propietari
de l’administració, Joan Maria
Pagà, no podia amagar la seva
alegria per haver repartit aquest
premi, encara que només fos un
dècim. Pagà va vendre el número
per terminal i tot i que no n’estava
segur creu que va ser a un veí del
poble. Malgrat és el primer premi
de la Loteria de Nadal que repar-
teix aquesta administració, no és
la primera vegada que dóna sort

ja que en una ocasió va repartir
un premi de la Loteria Nacional
de dijous i l’any 1998 un primer
premi de la Loteria de Reis.
A banda, un dels dos quarts pre-
mis de la rifa de Nadal, el 59.444,
també va esquitxar a Batea. El bar
Ca l’Antoni va vendre un dècim,
també per màquina i a l’atzar. Va
ser el premi més matiner de la
rifa de Nadal d’aquest 2016 i va
sortir a un quart de deu del matí.
Està dotat amb 20.000 euros el
dècim. El propietari del bar, An-
toni Altés, estava molt content
d’haver pogut repartir una mica
de sort al poble, malgrat no haver
sortit premiat el número que
juga regularment des de l’esta-
bliment.  
Poc abans de les dotze del migdia
va sortir el primer premi, el
66.513, amb 4 milions d'euros a la
sèrie, que s'ha venut a Madrid.
La Grossa de Nadal mai ha tocat
a la demarcació de Tarragona.  

Cinta Bonet
DELTEBRE

La Rifa esquitxa Deltebre i Batea
El bar Ca l’Antoni de Batea també dispensa un dècim

d’uns dels quarts premis de la Loeria de Nadal, el 59.444
L’administració de l’avinguda Goles de l’Ebre de 

Deltebre ven un dècim del segon premi de Nadal

Joan Maria Pagà a l’administració de loteria de l’avinguda Goles de l’Ebre de Deltebre. // FOTO: M.C.

TECNOLOGIA

La telefonia que ve
per Jaume Querol

En un mercat extremadament saturat de fabricants i
models, és difícil preveure quines novetats ens es-
peren en els nous dispositius de telefonia per al pro-
per 2017 i endavant. Per això, anem a veure algunes
de les prestacions que molt aviat seran imprescindi-
bles i que crearan un nou estàndard que tots els fa-
bricants hauran d'implementar:
⁃ Sistema de pagament. Samsung Pay, Apple Pay, An-
droid Pay... són només una petita mostra de les cla-
res intencions que els fabricants han de portar a
terme. Per tant, és pràcticament segur que en un
futur immediat la nostra forma de realitzar els paga-
ments canviarà completament i les conegudes targe-
tes de crèdit de tota la vida passaran a millor vida.
Però, en què consisteixen aquests sistemes? Resu-
mint, mitjançant el nostre dispositiu smartphone,
podrem realitzar pagaments amb un sol toc. Tant
senzill com apropar el nostre telèfon al datafon co-
rresponent i marcar el nostre pin, o com en el cas
dels terminals més avançats, validar la compra mit-

jançant la nostra empremta digital. Més fàcil, ràpid i
segur, impossible! Per tal d’integrar aquesta funció
de pagament, és necessari que el nostre dispositiu
integri un xip NFC, especialment dissenyat per rea-
litzar i controlar tot el procés, amb la màxima segu-
retat i transparència.
⁃ Pantalla sense bisells. Ja són diversos els fabricants
que han presentat nous models de telèfons amb una
pantalla que ocuparà pràcticament tot el seu frontal.
Així, trobem el pioner Sharp Aquos Crystal, que ja a
finals del 2014 es presentava com el primer disposi-
tiu sense marcs. Tot i les baixes vendes, ningú pot
negar que va ser l’inici del que en el 2017 serà el dia
a dia, almenys en els equips de gamma alta. Però,
què aconseguim amb aquesta nova tecnologia, ens
valdrà realment la pena? Bàsicament, dos millores
força interessants: la primera, amb una mida més re-
duïda dels dispositius, podrem gaudir d'una panta-
lla més gran i còmoda. Per donar un exemple, un
telèfon de 5” ens donarà un rendiment visual d’entre

5’5 i 5’7”. La segona és purament un factor estètic,
difícil d'explicar si no s’ha tingut a les mans un dels
models ja disponibles, com el Xiaiomi Mix, una au-
tèntica meravella de la tecnologia, o el revolucionari
Honor Magic, de pantalla corba i sense bisells.
⁃ Sensor de desbloqueig integrat a la pantalla. Fins
ara, és habitual trobar un botó tipus “Home” que in-
tegra el reconeixement de les nostres empremtes.
Però el fabricant LG diu que disposa d'uns revolu-
cionaris panells que integren directament el típic
sensor actual. De moment, en fase final de test, s'es-
pera que estiguin al mercat en els propers mesos.
⁃ Sistema de càrrega inalàmbrica. Diuen que el pro-
per dispositiu de Samsung, el Galaxy S8, així com el
més llunyà iPhone 8 d’Apple integraran aquesta tec-
nologia de sèrie, deixant definitivament enrere els
carregadors actuals de paret. Altres fabricants, com
ara Huawei, també sembla que apunten al mateix
amb el proper P8; i Xiaiomi i Samsung tenen al seu
catàleg accessoris disponibles des de fa temps.
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L’èxit de l’exposició “Tortosa
Rebel”, que fins el proper 6 de
gener es pot veure a la sala poli-
valent del Patronat de Tortosa, ha
agafat per sorpresa la nova entitat
R2-T4 / Associació Star Wars de
les Terres de l’Ebre. Dos dels seus
fundadors, els germans Alberto i
Carlos Lamote de Grignon, han
destacat que l’exposició ha servit
per conèixer molts afeccionats a la
nissaga galàctica que també tenen
figures, joguines o marxandatge
d’”Star Wars”. A banda, també
han dit que en els propers dies in-
tentaran repetir l’aparició de per-
sonatges d’’Star Wars” a l’entorn
de l’exposició. 
De fet, l’objectiu de l’entitat R2-T4
és impulsar la creació d’un grup
de gent a les Terres de l’Ebre que
es vulga fer vestits dels personat-
ges de la nissaga creada per Ge-
orge Lucas, i organitzar tot tipus
d’actes. A més, l’associació ja ha
rebut peticions d’interessats en
poder participar en properes edi-
cions de “Tortosa Rebel”.  

DIVERS 
TORTOSA

Èxit de l’exposició sobre Star Wars

G. Moreno
TORTOSA

L’objectiu de l’entitat R2-T4 és crear un grup de gent
que es vulga fer vestits de ‘La Guerra de les Galàxies’

L’exposició fa ‘sortir de l’armari’ molts afeccionats a la
nissaga galàctica que també tenen figures o vestuari 

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

Alguns dels personatges, disfresses i maquetes que es poden veure a l’exposició sobre Star Wars. // FOTO: G.M.



Les principals 
notícies del 2016, amb
els vídeos de Canal 21 

L’Aldea negocia amb la
Generalitat la reactivació
de la urbanització de
Martinsa-Fadesa

Els veïns de la Ràpita
podran decidir la 
meitat de les 
inversions del 2017

Els cellers de la Terra
Alta volen ser presents
també a les grans 
superfícies

La Ribera d’Ebre 
estrena la nova oficina
per als joves  

L’exposició sobre el
naufragi del vaixell 
britànic del 1813 arriba
a Tortosa

Amposta culmina el
trasllat dels avis a la
nova residència per a la
gent gran

La Rifa de Nadal
deixa un pessic a 
Deltebre i Batea, amb
un segon i un quart
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