
Soler denuncia la “desídia
pública” al Delta

El pont de l’Estat, a punt
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Flix, net en dos anys
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El nou director general d’Acuamed, Francisco Javier Baratech, va garantir que el mur d’aïllament dels residus és segur, 

però que hi haurà controls per detectar qualsevol incidència.  / FOTO: Manolo Velázquez.
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P NEVADA HISTÒRICA ALS PORTS
SI A LA COSTA del nord de Castelló
el temporal va provocar importants
danys a les platges de Benicarló, Vina-
ròs i Peníscola, la neu va ser la protago-
nista a la comarca dels Ports. A l’interior,
la neu no va deixar de caure des del di-
vendres i durant el cap de setmana del
21 i 22 de gener amb considerables
gruixos a Morella, tot afectant el trànsit

de les carreteres a la comarca dels Ports.
Uns 200 efectius del cos de bombers de
la Diputació i 18 equips de màquines lle-
vaneus van haver de netejar la xarxa de
carreteres del nord de Castelló en una
nevada històrica, especialment a Vila-
franca, on es van arreplegar 92 l/m2 i
van haver de suspendre els actes de les
festes en honor a Sant Antoni. A.P.PORTADA

Llevantada destructora
Deltebre xifra en 3,3 milions els desperfectes ocasionats

pels darrers temporals a la Marquesa, la Bassa i Riumar

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament ja havia destinat més de 70.000 euros a
fer una actuació d’emergència el passat mes de desembre

El ple de l’Ajuntament de Delte-
bre va aprovar el 24 de gener
sol·licitar al ministeri de Medi
Ambient la corresponent ajuda
econòmica per garantir la rege-
neració dels danys causats pel
darrer temporal a les platges de
la Marquesa, de la Bassa de l’A-
rena i de Riumar. Uns desper-
fectes que, segons els informes
tècnics municipals, ascendeixen
a més de 3,3 milions d’euros. En
la moció també es demanava el
reforç dels accessos al Fangar i al
tram final del nucli de Riumar, i
garantir l’accés a la bocana del
riu. Finalment, també se sol·lici-
tava una reunió -en caràcter
d’urgència- amb la Secretaria
d’Estat de Medi Ambient. 
La moció va comptar amb els
vots favorables de l’equip de go-
vern de CiU i també del grups
de Compromís d’Esquerres,
ERC i el PP. La CUP, tot i estar a
favor de demanar ajudes, hi va
votar en contra pel seu desacord
amb les mesures adoptades per
l’Ajuntament al desembre, des-
prés del temporal anterior, per
reconstruir el mur de la zona de
la platja de la Marquesa. En con-
cret, el consistori va costejar amb
més de 70.000 euros l’aportació
de  3.000 tones de pedra. Segons
la portaveu de la CUP, Dayana
Santiago, aquesta actuació es va
realitzar de manera unilateral,
no va servir per a res i va supo-
sat un cost elevat per als veïns.
Segons la CUP de Deltebre, més
de 100.000 euros.
Però l’alcalde, Lluís Soler, va res-
pondre que les mesures adopta-
des van permetre que el camí
d’accés al Fangar encara sigui
una realitat, malgrat que va
haver-se de tancar. A més, Soler

va destacar que en la moció
també es demana a la Generali-
tat que prioritzi la contenció del
Delta. Així mateix, l’alcalde va
insistir que el govern municipal
no deixarà de reclamar les inver-
sions necessàries per preservar
el delta de l’Ebre.  
Soler va visitar les platges de la
Marquesa, de la Bassa de l’A-
rena i de Riumar el mateix dis-
sabte 21 de gener a la tarda, per
analitzar les afectacions sobre el
terreny.  L’alcalde va descriure la
situació com a "dramàtica", so-
bretot a la Bassa de l’Arena, to-
talment engolida pel mar. En la
mateixa situació es trobaven fin-
ques privades o la zona de guin-
guetes.

Cinta Bonet
DELTEBRE

El temporal marítim del cap de
setmana  del 21 i 22 de gener
també va provocar nombroses
afectacions a les Cases d’Alca-
nar. La llevantada va arrencar
les pedres del mur que deli-
mita el passeig marítim amb la
platja, i també va enderrocar el
mur d’una finca. La platja del
Marjal es va veure reduïda a
menys de la meitat, i en alguns
punts fins i tot va deixar al des-
cobert els tubs de formigó dels

desguassos de les aigües plu-
vials del passeig. A la zona de
l’Estanyet i Sòl de Riu, l’aigua
va arrossegar roques sobre la
calçada, va taponar cunetes i els
desguassos de les finques, i es
va esquerdar el carri bici.
També va desaparèixer la platja
de la Platjola i l’escullera de la
platja de les Forques es va des-
prendre i va ser arrossegada
cap al mar. La força del mar
també va enfonsar tres barques
al port de les Cases. L’equip de
govern es va reunir d’urgència
amb les administracions res-
ponsables perquè prenguin

“mesures urgents” per fer front
a la situació. 
El Baix Maestrat també van
patir de valent els efectes del
temporal. A Vinaròs, va des-
trossar la rampa d'accés a la
platja Barbiguera, van haver-hi
despreniments a la zona de
Saldonar i als Cossis la passa-
rel·la de vianants i el mur de
contenció van quedar danyats.
També va haver-hi danys greus
al passeig Marítim, on va anar
a parar bona part de la sorra de
la platja del Fortí. A Benicarló,
els danys més importants van
ser a la costa Nord. 

Destrosses a les Cases d’Alcanar 
i afectacions al nord de Castelló

Una imatge dels importants desperfectes del temporal a la costa de Deltebre. / Foto: AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

Cinta Bonet / Albert Pascual
LES CASES / VINARÒS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PORTADA 

La visita de Rull a Deltebre. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

La Generalitat reclama l’actuació de l’Estat

La Generalitat s’ha compromès a
reclamar al govern de l’Estat es-
panyol que actuï de forma deci-
dida per preservar la línia
costanera del delta de l'Ebre, i
que permeti les administracions
territorials, Ajuntament de Delte-
bre i govern català, prendre la ini-
ciativa contra la regressió. El
conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Josep Rull, es va desplaçar el
3 de gener a Deltebre i, des de la
platja de la Marquesa, es va com-
prometre a traslladar al Ministeri
de Medi Ambient aquestes rei-
vindicacions. De fet, Rull va donar

suport a l'actuació d'emergència
aprovada amb un decret pel
propi consistori després del tem-
poral del desembre, i va reclamar
que no se li retregui haver pres
una decisió en un espai d'actua-
ció que en realitat és de compe-
tència estatal. Les obres van
costar més de 70.000 euros a l’A-
juntament.
El conseller va afegir-hi que la de-
fensa de la línia de costa reque-
reix una “actuació a fons”, amb
inversions concretes, per part de
l'Estat. Al mateix temps, però, va
remarcar que el govern espanyol
hauria de permetre i “no entor-
pir” les actuacions que les admi-
nistracions més pròximes al
territori puguin posar en marxa

per fer front a fenòmens com la
regressió. En aquest sentit, el pro-
jecte conjunt amb l'Ajuntament
de Deltebre i la UPC per frenar la
regressió, que aspira a fons euro-
peus del projecte Life, és un dels
exemples que Rull va voler citar.
A banda, la Generalitat també
s’ha compromès a impulsar el
projecte per a recuperar el camí
d’accés al Fangar, bloquejat des
de fa més de cinc anys pels efec-
tes del temporal i la inacció del
govern de l’Estat espanyol.  

C.B. / G.M. / ACN
DELTEBRE

-Després del darrer temporal, han
demanat una reunió urgent amb el
Ministeri de Medi Ambient. Han
sol·licitat ajuda directa per reparar
els danys...
-Al mes de desembre vam tenir un
primer temporal molt fort, i ja vam
haver d’actuar d’urgència per sal-
var un camí que el Ministeri fa
anys que havia donat per perdut,
l’antic camí d’accés a la zona del
Fangar. La sorpresa i la mala sort és
que just un mes després hem vis-
cut el temporal més greu dels úl-
tims 13 anys a la costa de Deltebre.
El temporal ha provocat unes des-
trosses considerables, des de la
platja de Riumar fins a l’accés al
Fangar. La platja de la Bassa de l’A-
rena ha quedat totalment desfeta;
la de la Marquesa, molt malmesa;
i la de Riumar, molt deteriorada.
Veure com l’aigua ja arriba a la
zona del xiringuito et provoca un
dolor molt fort, pel fet de pensar en
la inacció  pública de tants anys. No
s’ha fet res per salvaguardar un
dels béns naturals més preuats
que tenim a Catalunya i a l’Euro-
pea mediterrània, com és el Delta.

-Ja han tramitat un informe a tots
els organismes competents, en què
xifren els danys produïts en 3,3 mi-
lions d’euros.
-Són uns danys que vénen de la

desídia de tants anys d’inacció pú-
blica. Però sobretot,  del fet que
quan estàs tan malament, un tem-
poral així ja t’ho desfà tot.  No
volem ser més que cap altra zona,
però tampoc menys que ningú,
com històricament ha estat el Delta
o Deltebre, en aquest cas. Perquè
altres actuacions s’han fet, i a Del-
tebre pràcticament l’únic que s’ha
fet ha estat comprar la finca de
Bombita, que no podem ni gestio-
nar-la des de l’Ajuntament.  Des-

prés, només uns filtres verds que
no serveixen per a res i que s’han
de mantenir.

-Què demanen als governs de Ma-
drid i de Barcelona?
-A la Generalitat, que prioritze la
situació de danys que ha patit la
costa del Delta. I a l’Estat, que in-
verteixi el que toca, per regenerar
les platges i reparar els desaigües.
També que arregli les propietats
privades, que també toca, perquè

són de gent que pateixen i que
tenen l’ai al cor dia a dia, pel que
puga passar.  Al final, parlem d’un
tema de concepció: què volem que
sigui el Delta? Només una reserva
natural? No, ha de ser també un
espai d’hàbitat humà i un lloc de
salvaguarda de la línia de costa.

-Quin tipus d’accions caldria em-
prendre, per tant?
-No entro a valorar si han de ser
accions dures, actuacions toves o

intermèdies. L’únic que dic és que
l’acció pública es desenvolupa a
tota la costa espanyola, mentre que
al Delta ha estat de desídia total.
Per tant, el que han de fer és actuar.
I en aquest cas, hem demanat una
reunió urgent i també estem tra-
mitant la documentació per acon-
seguir la declaració de zona
catastròfica, tot i que sabem que és
complicat. I finalment, demanem
aquesta priorització i la inversió a
curt termini de l’Estat, però també
a mig i llarg termini. Es tracta de fer
un pla d’acció, pactat entre l’Estat i
la Generalitat, amb la participació
de l’Ajuntament de Deltebre, per
dir què volem i com hem d’actuar
a la costa del Delta.

-El conseller Rull va visitar la zona
el 3 de gener, després del primer
temporal. El paper de la Generali-
tat podria ser més actiu?
-L’endemà del segon temporal em
va trucar. He conegut diversos con-
sellers i puc destacar la seua pre-
disposició molt clara a ajudar.
L’altra cosa és que l’acció, encabat,
ja veurem quina és. Però per pri-
mera vegada es prioritza el Delta, i
això ja em satisfà.  

L’alcalde demana a l’Estat i la Generalitat que pactin un pla d’acció per decidir les obres a curt, mig i llarg termini

L’ENTREVISTA. LLUÍS SOLER, alcalde de Deltebre

Gustau Moreno

“L’acció pública per salvaguardar 
el Delta ha estat de desídia total”

Lluís Soler, en una imatge d’arxiu. / Foto: AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

No volem ser més
que cap altra
zona; però 
tampoc menys
que ningú, com
ha passat sempre
al Delta”

“

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Mira el
vídeo en
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PORTADA PORTADA 

Més trens Euromed s'aturen ja
a l'estació de l'Aldea durant el
cap de setmana. En total es ga-
ranteixen vuit viatges entre
aquest municipi del Baix Ebre i
Barcelona. Les noves freqüèn-
cies de pas són tres anades a la
capital catalana i dues tornades
els dissabtes i dues anades el
diumenge. El departament de
Territori i Sostenibilitat va
posar en marxa aquest servei,
històricament reivindicat pel
territori, el 12 de novembre
passat amb vuit freqüències de
dilluns a divendres, tres els
dissabtes i sis els diumenges.
Durant aquests dos mesos de
funcionament han viatjat amb

Euromed entre l'Aldea i Barce-
lona 3.646 persones. Aquest
servei s’ha reforçat amb la in-
corporació de la resta de trens
els caps de setmana amb l'ob-
jectiu que cada dia hi hagi qua-
tre trens de pujada i quatre de
baixada. 
El preu del bitllet senzill entre
l'Aldea i Barcelona és de 12
euros, el mateix que el dels
trens de Regionals.  La resta de
condicions d'accés són les ma-
teixes que les actualment esta-
blertes en els Euromed. El
temps de trajecte del recorre-
gut entre l'Aldea i Barcelona és
d'1 hora i 40 minuts, i amb Ta-
rragona, de 40 minuts. 
Com a complement a la millora
de l'oferta ferroviària, el depar-
tament de Territori i Sostenibi-
litat també va millorar la tarifa

del transport públic per carre-
tera. El preu dels abonaments
de 10 viatges dels autobusos
que cobreixen el trajecte entre
Tortosa i Barcelona i entre Tor-
tosa i Tarragona es van equipa-
rar als preus del tren. El viatge
fins a Barcelona, que amb la T-
10 sortia a 9,50 euros, costa ara
8,50, i el preu del trajecte amb
bus fins a Tarragona, va passar
de 6 a 5 euros.

Tarragona i València
Des de Trens Dignes es va cele-
brar que les freqüències del
servei Euromed a l’Aldea en
cap de setmana s’hagin equi-
parat als dies laborables, amb
vuit freqüències diàries. D’altra
banda, la plataforma va tornar
a reclamar la posada en marxa
del servei Euromed bonificat

entre l'estació central de les Te-
rres de l'Ebre de l'Aldea i Ta-
rragona. I és que la data del 10
de gener, anunciada pel conse-
ller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, no s'ha complert. La
plataforma va fer aquesta re-
clamació pública perquè el De-
partament no ha esclarit quan
es podran comprar els bitllets
per viatjar amb Euromed, a
preu de Regional, fins a Tarra-
gona. La portaveu de Trens
Dignes, Montse Castellà,
també va reclamar al ministeri
de Foment que permeti com-
prar bitllets a preu d’alta velo-
citat entre l’Ebre i Castelló i
València. “El que ha passat
amb l’Euromed és inversem-
blant”, va afirmar Castellà du-
rant una entrevista a Canal 21
Ebre, tot denunciant la “falta

de planificació” per part de la
Generalitat i de Renfe.
Trens Dignes també va fer ba-
lanç dels retards crònics que
pateix l'R16. Les dades de la
plataforma dupliquen els mi-
nuts oficials de demora dels
trens d'aquesta línia que uneix
Tortosa amb Barcelona. En con-
cret, els últims 6 mesos, els
usuaris van patir 53.602 minuts
de retards, 37 dies sencers. La
plataforma suma als 28.021 mi-
nuts de les estadístiques ofi-
cials, els 177 minuts diaris de
demora que s'han oficialitzat
als nous horaris. 

Més trens Euromed a l’Aldea

Cinta Bonet
L’ALDEA

MOBILITAT

El servei dels caps de setmana s’ha equiparat al de
dilluns a divendres amb vuit freqüències diàries 

Pel que fa a la línia R16, Trens Dignes xifra en 37 dies
sencers els retards acumulats els darrers sis mesos

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç



5Febrer  2017 // cop d’ull

PORTADA 
N-340

Els bous continuaran a l’illa

El Govern ha decidit aturar el
sacrifici d'alguns dels 17 bous
braus que habiten l'Illa dels
Bous del riu Ebre. Davant la
“controvèrsia” i el “rebuig”
que ha generat la decisió de la
Generalitat entre animalistes i
protaurins, el delegat del Go-
vern a les Terres de l'Ebre, Xa-
vier Pallarès, va explicar que
han decidit aturar-se i fer
noves avaluacions a veterina-
ris i agents rurals per prendre
la decisió definitiva sobre el
futur dels animals. Els primers
“informes interns”, que havia
estudiat el Govern sobre què
fer amb aquests bous, apunta-
ven al sacrifici dels animals
més dèbils per evitar-los pati-
ment i millorar la situació de la
resta. Amb les pluges els ani-
mals disposen de més vegeta-
ció per alimentar-se i estan
rebent menjar de voluntaris

animalistes i protaurins. Per
aquest motiu, prendre una de-
cisió “no urgeix” com fa uns
mesos. Ara bé, la solució de
treure'ls de l'illa i cedir-los a
ramaders taurins és l'única
que queda descartada perquè
s'incompliria amb la llei de
traçabilitat i obligaria a sacrifi-
car totes les bèsties.
Pallarès ha explicat que al mes
de febrer hi haurà una solució
definitiva damunt la taula. La
castració dels animals podria
ser una alternativa.
Des de Progat Deltebre i Ani-
maNaturalis van afirmar se-
nitr-se ”alleugerits” per la
decisió de la Generalitat però
van avisar que “no abaixaran
la guàrdia i seguiran insistint
perquè es prenguin en consi-
deració les seves propostes per
a una gestió ètica de la pobla-
ció dels bous i vaques que ha-
biten l'illa”. Els animalistes
també valoren positivament
que es descarti treure els ani-
mals del riu per donar-los als

ramaders i proposen esterilit-
zar els mascles per evitar la re-
producció sense control. Des
de Progat Deltebre van avan-
çar que seguiran alimentant
els animals però han reclamat
“control i bona gestió”. 
Per la seva part, la Federació
d’Associacions de Veïns d’Am-
posta ha iniciat una ronda de
contactes amb diversos ex-
perts i entesos en el tema, per
ajudar a trobar una solució de-
finitiva a la situació dels bous
de l’illa de Vinallop. Porres va
afirmar que els moviments so-
cials han de tenir valentia per
afrontar aquesta qüestió, i ha
lamentar que des de la Gene-
ralitat s’haja optat per la cas-
tració o pel sacrifici dels
animals.

Cinta Bonet
TORTOSA

El moviment veïnal per la gra-
tuïtat de l’AP-7 ha demanat la
dimissió del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Josep Rull,
per haver-se limitat a defensar
la bonificació dels camions que
actualment circulen per l’N-340.
En la reunió del 4 de gener amb
el nou ministre de Foment, Rull
va anunciar a Íñigo de la Serna
que el govern farà arribar a l’e-
xecutiu espanyol una proposta
per aplicar a les Terres de l’Ebre
i Tarragona la mateixa solució
adoptada a l’N-II de Girona. En
concret, Rull va afirmar que la li-
mitació del pas de camions per
la N-II és una “experiència
bona” i que des de la Generali-
tat s’estava treballant per acon-
seguir una proposta
consensuada amb el territori
que vagi en aquesta línia. El
conseller va concretar que l’a-
posta de la Generalitat és limitar
i bonificar però va afegir que en
el marc d’aquesta negociació

també es volen “eixamplar” les
bonificacions. El portaveu de la
plataforma, Llorenç Navarro, va
ser molt clar a l’hora de recla-
mar la dimissió del conseller, a
qui va acusar de voler aplicar
l’eurovinyeta a l’AP-7. “Volem

que demanes l’autopista gra-
tuïta i si no la pots demanar, si
no et veus capacitat, fes un pas
al costat. No volem les bonifica-
cions parcials, volem el cent per
cent per a tots”, va afegir el por-
taveu veïnal. Així mateix, Navar-

ro va confirmar que han dema-
nat una reunió amb el ministre. 
D’altra banda, Navarro va des-
cartar la convocatòria d’una mo-
bilització que suposi el tall de
l’AP-7, ja que la plataforma s’a-
rriscaria a reclamacions milio-

Demanen la dimissió de Rull

G. Moreno
AMPOSTA

El veïns de l’N-340 han demanat la dimissió del conseller
per limitar-se a defensar la bonificació de camions

El moviment veïnal ha lamentat la falta de suport de
la majoria de la classe política del territori 

nàries per part de la concessio-
nària. 
El portaveu veïnal va tornar a
lamentar la falta de suport de la
majoria de la classe política del
territori, i va denunciar que en-
cara s’estiga defensant la cons-
trucció de l’autovia A-7, quan la
solució més ràpida a la sinistra-
litat de l’N-340 seria aixecar els
peatges de l’autopista.
Els veïns ja porten 135 talls a
l’N-340 per reclamar la gratuïtat
de l’autopista, tot i que fa unes
setmanes van traslladar la pro-
testa als dissabtes a les tres del
migdia. El també portaveu
Àngel Porres va assenyalar que
aprofitaran l’allargament de les
hores de llum per tornar a de-
manar als Mossos d’Esquadra
que permetin fer els talls a les
cinc de la tarda, i amb això tor-
narien a programar les protes-
tes en dijous. 

Un dels talls de carretera a l’N-340 en una imatge d’arxiu. // FOTO: MANEL CAPELL.
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PORTADA 

Els alcaldes de l’Ebre veuen amb
bons ulls els mandats de sis anys 
La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va

participar en la sessió de GovernsLocals.cat a Tortosa
El territori també aposta per una elecció de

l’alcalde amb la fórmula de la segona volta

La consellera de Governació,
Meritxell Borràs, va fer la pri-
mera de vuit sessions de debat
del projecte GovernsLocals.cat
a Tortosa, amb els alcaldes
ebrencs. Borràs va remarcar
que es tracta d'uns procés de
participació per repensar les
lleis del món local que es fa “de
baix a dalt” i de forma “molt de-
mocràtica”. Els alcaldes van ra-
tificar que aposten per mandats
municipals més llargs, de sis
anys, i una elecció de l'alcalde
amb la fórmula de la segona
volta, per garantir “mandats es-
tables”. Els ajuntaments també

reclamen estabilitat en el finan-
çament municipal i que les fu-
tures lleis de l'administració
local catalana estableixin dota-
cions fixes a partir de l'IRPF o
l'IBI. Com a particularitat terri-
torial, les Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD) de
l'Ebre van reclamar poder con-
vertir-se en municipis o establir
legalment les línies de col·labo-
ració entre el president de
l'EMD i l'alcalde del municipi.
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
va afirmar que aquest és un
procés del qual els alcaldes i re-
gidors “no poden prescindir” ja
que és una oportunitat per de-
finir el model de municipalisme
del segle XXI dins un nou Estat.

Quant a la proposta d’allargar
els mandats, Bel es va mostrar
totalment partidari. De fet, va
recordar que abans de ser al-
calde ell mateix ja va fer
aquesta proposta a la qual in-
clouria la limitació per ocupar el
càrrec a dos mandats.
Quan acabin les sessions de
debat amb els alcaldes es pre-
sentaran els textos amb totes les
aportacions i hi haurà un segon
debat telemàtic on també hi po-
dran participar els regidors. 

Cinta Bonet
TORTOSA

POLÍTICA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçLa consellera Borràs a la sessió de Tortosa. // FOTO: J. ALJARILLA.

El PSC i Iniciativa critiquen el
baix pressupost de la Generalitat
El diputat socialista, Òscar Ordeig, ha remarcat que el

nou pressupost per a l’Ebre “és una vergonya”
Iniciativa considera els comptes insuficients i reclama

la discriminació positiva que necessita el territori

El diputat pirinenc Òscar Or-
deig, portaveu del PSC a la co-
missió d’Agricultura, va
lamentar la “discriminació ne-
gativa” del nou pressupost de la
Generalitat cap a les Terres de
l’Ebre, les comarques de Lleida
i l’Alt Pirineu. El pressupost del
govern preveu una inversió
d’uns 26,5 milions a l’Ebre, el
que representa el 3,3% del total
de Catalunya i un percentatge
només per davant del de l’Alt
Pirineu i l’Aran. Així, Ordeig va
dir que el PSC rebutjarà el pres-
supost de Junts pel Sí, ja que
“no és el que les Terres de l’E-
bre i el país necessiten”. De fet,
va remarcar que el nou pressu-
post “és una vergonya”, i que
suposa un 80% de retallada de
la inversió a l’Ebre des del 2010.
Ordeig també va advertir que el

pressupost d’Agricultura ha
estat reduït en un 40%. 
D’altra banda, Iniciativa-Entesa
a les Terres de l’Ebre, a través
del grup parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, ha presentat
una vintena d’esmenes als
pressupostos de la Generalitat
per al 2017. La formació consi-
dera que els comptes són “insu-
ficients” i “no fan la
discriminació positiva necessà-
ria per un territori amb un ele-
vat índex d’atur i pobresa”. En
aquest sentit, el coordinador
d’Iniciativa-Entesa a les Terres
de l’Ebre, Jordi Jordan, va deta-
llar que en les esmenes es de-
mana la reversió de les
retallades en educació i sanitat.
En aquest darrer àmbit, es re-
clama un pla progressiu per re-
vertir les retallades a l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC) on es calculen que
s’han perdut més de 200 llocs
de treball. 

C. Bonet / G. Moreno
AMPOSTA

ECONOMIA

Membres d’Iniciativa-Entesa per les Terres de l’Ebre en roda de premsa. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.
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Mònica Sales i Lluís Soler, amb Marta Pascal i David Bonvehí. // FOTO: I.L.

Sopar-col·loqui per enfortir el PDeCAT

Més de 160 associats i simpa-
titzants del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT) a
les Terres de l’Ebre es van reu-
nir la nit de divendres, 21 de
gener, en un conegut restau-
rant de l’Aldea, per participar
en el sopar-col·loqui “Projec-
tes, Futur i Terres de l’Ebre”.
L’objectiu del sopar-col·loqui
era treballar per “enfortir el
partit al territori”. L’acte va
comptar amb l’assistència de
la coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal, i també
del coordinador organitzatiu,

David Bonvehí, després de tot
una jornada de treball arreu
del territori. La presidenta del
PDeCAT les Terres de l’Ebre,
Mònica Sales, va voler desta-
car que una vegada desplegat
el nou partit a les quatre co-
marques, a partir d’ara la vo-
luntat és “projectar les Terres
de l’Ebre com a territori de
cruïlla en aquest nou país que
s’està construint”. 
En aquesta línia, la coordina-
dora general del PDeCat
també va subratllar que segui-
ran treballant per donar res-
posta a les reivindicacions del
territori com són el cas, entre
moltes altres, el pla hidrològic
de conca, la manca d’infraes-

tructures o la regressió del
delta de l’Ebre.
En el transcurs del col·loqui,
els diferents associats i asso-
ciades van tenir l’oportunitat
de plantejar els seus dubtes i
qüestions a la direcció del par-
tit. Per al coordinador executiu,
David Bonvehí, aquests actes
són “una clara oportunitat per
presentar el partit i conèixer el
territori i la seva gent per co-
mençar a desplegar ideològi-
cament el PDeCAT”. 

Cinta Bonet
L’Aldea

La federació del PSC a les Terres
de l’Ebre va celebrar dissabte, 21
de gener, el seu congrés a Ti-
venys. Un congrés que va servir
per ratificar, per unanimitat, al
tortosí Manel de la Vega com a
nou primer secretari de la fede-
ració. De la mateixa manera, du-
rant l’acte també es va elegir una
comissió executiva formada per
una trentena de persones, de les
quals un 70% no havien format
mai part d’una direcció territo-
rial, amb una forta presència de
gent jove i “molt municipalista”.
Cal recordar que la federació del
PSC a l’Ebre s’ha renovat després
de tres anys d’haver funcionat
com a comissió política, en fun-
cions de gestora. La comissió po-
lítica es va constituir després que,
al febrer del 2014, la direcció del
PSC va decidir apartar dels seus
càrrecs l’anterior primera secre-
tària, l’aleshores diputada Núria
Ventura, que havia trencat la dis-
ciplina de vot al Parlament al cos-
tat d’altres diputats socialistes.
De la Vega havia estat l´únic can-
didat a les eleccions primàries de
la federació del PSC ebrenc que
havia reunit els avals necessaris
per presentar candidatura. De la
Vega va arribar al congrés de Ti-
venys havent obtingut, prèvia-
ment, l’aval del 32% del total de
la militància socialista del terri-

tori, per sobre del 20% requerit
pels estatuts del partit per poder
optar a primer secretari de la fe-
deració. 
D’altra banda, el congrés regio-
nal del PSC va ratificar la nova
comissió executiva que ha de li-
derar el socialisme ebrenc en els
propers quatre anys. A banda de
De la Vega, el portaveu del PSC a
Tortosa, Enric Roig, és el nou vi-
ceprimer secretari; el portaveu
del PSC a Amposta, Francesc
Miró, és el nou secretari d’orga-

nització i d’infraestructures; l’al-
caldessa de Tivenys, Maria Bel-
tran, és la secretària de política
municipal; i Bibiana Porres la
nova portaveu de l’executiva i
responsable de formació. També
es va escollir l’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, Joan Castor Go-
nell, com a nou president del
Consell de Federació. En aquest
sentit, Manel de la Vega va afir-
mar que la nova executiva està
cridada a “recuperar el territori”.
De fet, un dels seus reptes prin-

cipals és “reconnectar” amb els
sectors progressistes que en els
darrers anys han deixat de veure
el PSC com el seu referent polític.
També reforçar la presència mu-
nicipal socialista ebrenca amb la
mirada posada a les eleccions
municipals del 2019. Amb tot, el
nou primer secretari del PSC
ebrenc creu que abans caldrà
participar activament en la cam-
panya de les eleccions catalanes,
ja que inevitablement hi haurà
una convocatòria electoral per re-

El PSC es recompon a l’Ebre 

Cinta Bonet / Gustau Moreno
TIVENYS / TORTOSA

El tortosí Manel de la Vega és el nou primer secretari,
tres anys després de la destitució de Núria Ventura

Una trentena de persones formen la nova executiva, i
la majoria debuten a la direcció territorial del partit

novar el Parlament. 
En el congrés del PSC a l’Ebre es
van aprovar tres resolucions que
demanen solucions estructurals
i definitives per al delta de l’Ebre;
la reversió del 50% de l’impost
nuclear al territori, i la gratuïtat
de l’AP-7 i el desdoblament ur-
gent de l’A-7. El congrés de Ti-
venys va comptar amb
l’assistència de Josep Fèlix Ba-
llesteros, alcalde de Tarragona, i
de Salvador Illa, secretari d’orga-
nització del PSC.

Territori ‘discriminat’
D’altra banda, De la Vega va as-
segurar, durant una entrevista a
Canal 21, que la nova executiva
de la federació ebrenca del PSC
servirà per defensar els interes-
sos del territori davant dels go-
verns de Madrid i Barcelona.
També per rellançar el PSC al te-
rritori, que segons De la Vega està
“discriminat” negativament per
l’actual govern català. De fet, es
va mostrar molt crític amb el
pressupost de la Generalitat per
al 2017, i va acusar el govern de
Junts pel Sí d’estar més pendents
del procés sobiranista que de les
veritables necessitats del país, tot
criticant les retallades en salut i
educació. 

Un moment de la intervenció de Manel de la Vega al congrés de Tivenys del PSC. // FOTO: PSC TERRES DE L’EBRE.
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Els ajuts a la pesca, pendents del
pressupost de la Generalitat
El nou Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre dotarà amb

mig milió d’euros projectes lligats a la pesca i l’aqüicultura
El govern ha de finançar el 15% de les subvencions

per tal de diversificar l’economia de la zona

L’aprovació del pressupost de
la Generalitat per al 2017 con-
dicionarà la primera convoca-
tòria d’ajuts del nou Grup
d’Acció Local Terres de l’Ebre,
que dotarà amb mig milió
d’euros projectes lligats a la
pesca i l'aqüicultura que gene-
rin llocs de treball, augmentin
el valor dels productes, i ajudin
a diversificar l'economia de la
zona. En concret, el govern ca-
talà ha de finançar el 15% de
les subvencions. El gerent de
l’associació, Joan Alginet, va fer
una crida per aprofitar els 3,6
milions d’euros que arribaran
a la mar de l’Ebre des del 2017
fins al 2023. La primera convo-
catòria hauria de fer-se durant

el primer semestre d’aquest
2017. En total, el Grup d’Acció
Local podrà gestionar ajuts per
valor de 3,6 milions d’euros, el
85% dels quals arribaran d’Eu-
ropa. Sobretot, es vol fomentar
la creació de llocs de treball
vinculats al sector pesquer i
aqüícola; afavorir la cohesió so-
cial i la formació; posar en
valor la qualitat del producte i
el patrimoni cultural del sector
pesquer; mitigar els efectes del
canvi climàtic, i preservar el
medi ambient. Finalment,
també es vol vincular la pesca i
el turisme.
Alginet va deixar clar que
també podran optar als ajuts
els projectes d’empreses, em-
prenedors i entitats que no for-
min part del Grup d’Acció
Local. 
El Grup d’Acció Local Terres de

l’Ebre, basat en la cogestió dels
recursos, està format per les
confraries de pescadors; repre-
sentants dels ajuntaments cos-
taners del territori; el Parc
Natural del Delta, la Federació
de Productors de Mol·luscos
del Delta, l’Estació Nàutica de
la Ràpita, Infosa i altres empre-
ses privades. En el futur més
immediat, al marge d’entitats
socials, la URV i l’institut Els
Alfacs, Alginet va apuntar que
el Grup d’Acció Local està
obert a l’entrada d’altres d’em-
preses destacades del sector
pesquer, com ara el grup tonyi-
naire Balfegó.

Gustau Moreno
TORTOSA

ECONOMIA
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Presentació del nou Grup d’Acció Local de l’Ebre. // FOTO: M.V.

La Cambra de Comerç estreteix
les relacions amb el Marroc
L’ens cameral signarà en breu convenis de col·laboració

amb les cambres de comerç de Rabat i Casablanca 
La maquinària agrícola, els components electrònics o

el material de construcció tenen possibilitats d'èxit 

La Cambra de Comerç de Tor-
tosa continua amb la seva
aposta per fomentar la inter-
nacionalització de les petites i
mitjanes empreses del terri-
tori. Després de consolidar el
mercat de l'Àfrica central, so-
bretot a Guinea Equatorial,
aquest 2017 s'ha decidit fer
una forta aposta per estretir les
relacions comercials amb Ma-
rroc. La Cambra ha contractat
un tècnic en comerç exterior
marroquí que té l'objectiu de
dissenyar i preparar les agen-
des de potencials clients, tant
d'exportació com d'importa-
ció. Al mes de gener, es va fer

una missió comercial a Casa-
blanca i Agadir on, segons va
explicar el gerent de la Cam-
bra, Francesc Minguell, sectors
com el de la maquinària agrí-
cola, els components electrò-
nics, material de construcció
com la pedra natural, o l'ener-
gia fotovoltaica tenen moltes
possibilitats d'èxit. De fet, la
Cambra de Tortosa signarà en
breu convenis de col·laboració
amb les cambres de comerç de
Rabat i Casablanca amb la vo-
luntat de consolidar i estretir
les relacions comercials.  El
president de la Cambra, José
Maria Chavarria, confia que
aquestes convenis donin els
mateixos fruits que el signat
amb la cambra de Malabo, a
Guinea Equatorial. 

Cinta Bonet
TORTOSA

ECONOMIA

Chavarria i Minguell van presentar els objectius de la Cambra de Comerç per al 2017. // FOTO: ACN.
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Les Terres de l’Ebre, o al-
menys una part del territori,
rebran durant aquest 2017 el
reconeixement com a desti-
nació de turisme familiar.
Així ho va confirmar la
directora dels serveis territo-
rials d’Empresa i Coneixe-
ment, Mercè Miralles,
durant una entrevista a
Canal 21 Ebre. Al territori, el
perfil de visitants que hi
predomina és el de catalans

de mitjana edat i amb fills
petits, i les Terres de l’Ebre
ja fa diverses temporades
que s’han consolidat com
una destinació preferent de
turisme familiar. Però segons
Miralles, l’acreditació oficial
de la destinació és un procés
lent, que s’està realitzant de
l’Oficina de Turisme de la
Generalitat, els serveis terri-
torials d’Empresa i Coneixe-
ment, i la direcció general de
Turisme. 
A banda, Miralles va remar-
car la necessitat de seguir
regulant els habitatges turís-

tics. Segons la directora
d’Empresa i Coneixement, a
les Terres de l’Ebre ja s’han
pogut acreditar més de 2.500
pisos turístics, però segur
que n’hi ha molts més.
Finalment, Miralles va expli-
car que la Generalitat apro-
fitaria Fitur per presentar el
nou festival de cinema turís-
tic de Catalunya que es farà
a Tortosa. Miralles va assen-
yalar que el govern confia en
el potencial del nou festival,
que tindrà lloc entre el 31 de
maig i el 3 de juny gràcies a
la col·laboració público-pri-

vada. En la mateixa entre-
vista, Miralles també va re-
passar el projecte de nova
llei de Comerç que ha apro-
vat la Generalitat. Una llei
que, segons va dir, busca en-
fortir el model comercial ca-
talà i alhora adaptar-se a les
preferències dels consumi-
dors. 

G. Moreno
TORTOSA

Destinació de turisme familiar
Les Terres de l’Ebre, o almenys una part del territori,

rebran aquest reconeixement durant el 2017 
El govern català insisteix en la necessitat de seguir

regulant els habitatges turístics. Ja n’hi ha 2.500

L’Ampolla i Deltebre
s’incorporen a
l’Estació Nàutica
Costa Daurada
La primera Guia Nàutica de les Terres de

l'Ebre es presenta a Alemanya 

L'Ampolla s'ha incorporat
oficialment a l'Estació Nàu-
tica Costa Daurada. Ho va
fer amb la signatura del con-
veni d'adhesió per part de
l'alcalde de l'Ajuntament de
l'Ampolla, Francesc Arasa,
en el marc de la fira interna-
cional de turisme Fitur. L'Es-
tació Nàutica Costa Daurada
és un projecte de promoció
conjunta del turisme nàutic
al golf de Sant Jordi, entorn
marítim situat entre el cap
de Salou i ara fins al cor del
Delta de l'Ebre. Fins ara,
l'estació estava formada pels
municipis de Salou, Cam-
brils, Mont-roig del Camp,
Vandellòs, l'Hospitalet de
l'Infant i l'Ametlla de Mar, i
a finals del passat mes de
desembre l'assemblea gene-
ral de l'Estació Nàutica
Costa Daurada va aprovar
per unanimitat la incorpora-
ció de l'Ampolla, i també de
Deltebre. D'aquesta manera,
l'Estació Nàutica Costa Dau-
rada es converteix en la més
extensa de Catalunya. La re-
gidora de Turisme i Territori
de l’Ampolla, Meritxell
Jardí, va explicar que s’ha
detectat que hi ha un tu-
risme potencial al nord

d’Europa que està molt inte-
ressat pel món de la vela i
els vaixells, i que és impor-
tant treballar-hi. A més, A
més, l'adhesió del municipi
a l'estació nàutica també
permetrà obrir nous camps
d'activitat per a empreses
turístiques del municipi.
D’altra banda, la primera
guia nàutica de les Terres de
l'Ebre es va presentar a Düs-
seldorf, Alemanya. L'objec-
tiu d'aquesta guia és
potenciar la nova activitat
del món marítim destinada
al lloguer d'embarcacions
recreatives o xàrters des del
port de Sant Carles de la Rà-
pita per impulsar el turisme
nàutic i ajudar al desenvolu-
pament socioeconòmic del
territori. Per aquesta guia
s'han creat dues rutes, una
que va cap al nord que passa
per l'Ampolla, l'Ametlla de
Mar i Calafat i, una segona
cap al sud, des de les Cases
d'Alcanar fins a ports i des-
tinacions de Castelló com
ara Vinaròs, Peníscola o les
Illes Columbretes. La guia
conté informació de caràcter
nàutic com mapes de situa-
ció, itineraris, activitats cul-
turals i d'oci. C.B. 

Mira el
vídeo en
aquest
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A l’Ebre predomina el
turista català, de
mitjana edat i amb
fills petits

Ja s’han acreditat més de
2.500 pisos turístics
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A PARTIR d’assumir com a và-
lida la metàfora “per a fer una
truita s’han de trencar els ous”,
mos podem preguntar qui diu
que té l'única legalitat per, pri-
mer, posseir estos ous, i des-
prés, com qualsevol, que hague
fet una truita sap, de trencar-
los. 

TOTS LOS UNIONISTES han
trencat en còlera davant les de-
claracions del ja dimissionari
senador per ERC, Santiago
Vidal, inclosos, incomprensible-
ment, los propis companys de
partit, majoritàriament los que
vénen per la banda del nou par-
tit creat a partir de convergèn-
cia, que ara no recordo quin
nom té, i gent de la banda que
s’autoanomena revolucionària
(CUP), que ara diuen que ja no
volen trencar els ous. 

DEIXANT DE BANDA la tren-
cadissa d’ous de ministres que
admeten burxar per les clave-
gueres més denigrants per fa-
bricar acusacions falses contra
el procés, i no passa res, desti-
tucions de jutges per utilitzar lo
seu temps lliure per redactar
una constitució, i no passa res,
portar davant de la justícia tot
un President de la Generalitat,
a més d’uns quants consellers i
senadors per permetre que la
gent expresse la seua opinió, i
no passa res, publicacions de
llistes de jutges amb los seus
DNI tan sols per haver firmat
un manifest a favor de la inde-
pendència, vulnerant la llei de
les seues dades personals, i no
passa res, destitucions de fiscals
de Catalunya per obrir una mi-
queta la porta a la llibertat indi-
vidual de la gent, i no passa res,
acusacions il·lícites i falses fetes
públiques abans d’unes elec-
cions, de diners que falsament
es tenien en l’estranger, i no
passa res, falsificacions de car-
tes de dirigents de la Unió Eu-
ropea, amb l’objectiu d’anar
contra el procés independen-
tista, i no passa res, i tantes i
tantes il·legalitats comeses per
l’Estat espanyol estos darrers
temps, quan ja van a la deses-
perada, nerviosos i perdent los
papers per tot arreu... 

MOS PODEMarribar a plantejar
el per què ara, companys del ma-
teix partit, s’esquincen tant les
vestidures? Companys que han
sabut criticar públicament la sa-

nitat pública que ells mateixos
gestionen? Mos podem pregun-
tar per què a la qual festa acusa-
dora s’ha unit un altre grup, al
que diuen també independen-
tista, com pot ser la CUP? No tin-
dran a vore potser les darreres
enquestes d’intenció de vot, en
què es diu que si es fessen noves
eleccions, ERC tot sola, guanya-
ria de carrer les eleccions? 

PERÒ FIXEM-NOS en les pa-
raules del senyor Santiago Vidal:
Ell diu que el govern català té les
dades fiscals. La qual cosa no ha
de ser per sí mateixa una il·lega-
litat, ja que s’han pogut aconse-
guir a través dels impostos que sí
que gestiona i que té traspassats
Catalunya, havent fet un estudi
minuciós de les dades de que ac-
tualment ja disposen. Tot és
qüestió del temps que li dedi-
ques a creuar les dades. L’altra
cosa que diu és que, segons la le-
galitat espanyola, això es veurà
com una il·legalitat. Que algú ho
dubta? Que no consideren una
il·legalitat fer un referèndum?
Que no s’han de trencar ous per
fer una truita? Una altra cosa és
que l’estat espanyol considere
que ell és l’únic que pot fer trui-
tes i l’únic que pot trencar els
ous. 

UN ALTRE debat diferent seria
si, suposant que estes premisses
fossen certes, la ciutadania,

tenim dret a saber, o no. Si mos
consideren majors d’edat per in-
formar-mos de que com s’ha de
fer la truita, o hem de delegar-ho
tot en los nostres representants
polítics, confiant cegament en
ells i ser tan ingenus per creure
que per fer una truita no s’han
de trencar ous. 

RECORDOhaver llegit un Wasp
per voltes de nadal, on explicava
també amb pèls i senyals com
està previst portar a terme el
procés, i que venia a dir més o
menys lo mateix que deia el sen-
yor Santi Vidal a les seues confe-
rències. Recordo haver reenviat
la informació als meus contactes
i sentir-me feliç de vore que la
cosa s’està movent, perquè les
preguntes que em contestava i
els dubtes que em resolia aquell
Wasp, me les havia fet més d’una
vegada i per fi podia dir ben alt:
Ara ja sé com farem la truita! 

JO LA TRUITA sempre me la
menjo sense pa. Davant de les
coes de gent, inclosos del mateix
partit de Junts pel Sí, per com-
prar-ne, i sucar-hi pa a les decla-
racions del qüestionat jutge,
demano que, per favor, bus-
quéssem altre cop la unitat que
mos caracteritzava per no anar
perdent engrunes pel camí
abans d’hora. I després que la
truita cada u se la menge com
vulgue!  

O
OPINIÓ

MALA MAROR PDECAT-ERC A MÓRA D’EBRE
LA COALICIÓ de Junts pel Sí no viu
el seu millor moment a Móra d’Ebre. El
govern de CiU inclou un regidor del PP
i ERC és oposició, al costat del PSC. La
darrera polèmica ha estat a partir de
la conferència sobre educació a la fu-
tura República Catalana que ERC volia
celebrar en una sala municipal, amb la
participació de la diputada Anna Simó.
L’Ajuntament els va imposar una taxa

de 110 euros, i els republicans van de-
nunciar l’actitud “caciquil i prepotent”
del govern de CiU i PP, “pròpia de la
vella política més rància”. Finalment,
l’acte es va fer al poble veí de Móra la
Nova, on ERC governa amb el PSC.
Dies després, l’alcalde, el convergent
Joan Piñol, va justificar que s’apliqués
una taxa municipal als republicans, pel
que considerava que era un acte de

partit. Segons Piñol, ERC de Móra d’E-
bre va forçar aquest enfrontament
amb Convergència per buscar notorie-
tat. De fet, va dir que els republicans
no saben fer una oposició construc-
tiva, i que les propostes d’ERC al pres-
supost del 2017 “feien riure”. També
va acusar-los de deterior la imatge de
Junts pel Sí, i va concloure que prefe-
reix seguir governant amb el PP. 

NÚRIA MENASANCH
PSICÒLOGA 
I ESCRIPTORA

La gallina dels ous de les dades fiscals

Per què ara
companys del 
mateix partit
s’esquincen tant
les vestidures?
Companys que
han sabut criticar
públicament la
sanitat pública
que ells mateixos
gestionen? Mos
podem preguntar
per què a la qual
festa acusadora
s’ha unit un altre
grup, al que
diuen també 
independentista,
com pot ser la
CUP? ”

“
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Acuamed ha d’acabar tota la 
feina a l’embassament de Flix

L’amenaça de 
l’eurovinyeta a l’AP-7

La nova plaça de vianants
del centre de Tortosa

EDITORIALS

a visita a Flix del nou
director general d'A-
cuamed ha servit, com
a mínim, perquè

aquesta societat estatal recone-
gui públicament que Fomento
de Construcciones y Contratas
(FCC) no havia fet tota la feina
a l’embassament. Per-
què més enllà de l’es-
càndol, que en realitat és
majúscul encara que les
responsabilitats políti-
ques han estat mínimes,
ara hi ha el compromís
que els treballs de des-
contaminació s’acaba-
ran. Va assegurar-ho
Francisco Javier Bara-
tech després de presen-
tar els resultats dels
estudis que han certificat que
al fons de l'embassament en-
cara queden uns 79.300 metres
cúbics de material per extreure,
menys del 10% dels fangs tò-
xics localitzats. D'aquests, 33
tones són de material contami-
nat, i la meitat de DDT, un or-
ganoclorat molt nociu per al
medi ambient.

EN REALITAT, els terminis de
finalització de la descontami-
nació encara no estan gens
clars, perquè abans caldrà es-
perar per veure si l'empresa
adjudicatària de les obres,

FCC, prorroga el contracte o bé
si es resol i es torna a adjudicar.
Mentrestant, el govern de l’Es-
tat no ha dit res encara d’exigir
a FCC el compliment del con-
tracte milionari pel qual havia
de deixar el pantà de Flix net
com una patena. L’únic que hi

ha és el compromís que les
obres seguiran endavant
aquest 2017, quan es reubiqui
la draga i es torni a activar la
planta de tractament dels fangs
tòxics, que es va desmuntar a
finals del 2015. En qualsevol
cas, el que sí que sabem és que
la neteja de l'aigua i l’extracció
dels fangs tòxics hauria d’estar
a punt a bans de dos anys, que
és quan s’esgota el termini dels
fons que van arribar d’Europa.

ACUAMED també ha garantit
que es controlarà el mur que
aïlla els residus, per assegurar

que no hi ha filtracions de con-
taminació a l'aigua de l'Ebre.
Aquest és, de fet, un assumpte
més preocupant del que puga
semblar, ja que l’exresponsable
de l'equip d'assistència tècnica
del projecte de descontamina-
ció, Mariano de Andrés, va ad-

vertir el 9 de gener
passat, en una entre-
vista a TV3, dels riscos
de no retirar aviat els
llots tòxics que encara
s'han d'extreure del
pantà. En concret, De
Andrés va avisar que
el mur de contenció
que aïlla la zona con-
taminada es va des-
gastant, posant en risc
"els marges de segu-

retat", a més d'entorpir el curs
del riu Ebre. 

ARA només falta que l’admi-
nistració de l’Estat se sumi ac-
tivament a la nova comissió de
seguiment que es va constituir
a Flix amb la participació d’ex-
perts, de l’Ajuntament de Flix i
de la Generalitat. I també que
el mateix govern català investi-
gui fins a les darreres conse-
qüències la possible existència
de cinc punts més de contami-
nació relacionada, presumible-
ment, amb l’activitat industrial
de la fàbrica flixenca d’Ercros.

EL GOVERN de Ferran Bel
ha decidit avançar la trans-
formació de la plaça de l’A-
juntament en una zona de
vianants. El Pla d’Acció Mu-
nicipal (PAM) preveu l’acció
per al 2018, però ja se sap
que es tracta d’un document
dinàmic, i que hi ha mesures
que s’avancen i d’altres que

es retarden. En qualsevol
cas, era una mesura arris-
cada, sobretot després de la
polèmica que hi ha hagut a
Tortosa per la situació de les
obres del pont de l’Estat. En
poc temps sabrem si ha estat
encertada. Després, caldrà
veure quan es fa l’anunciada
reforma urbanística. 

Alfons 
Montserrat
PRESIDENT DE LA

MANCOMUNITAT DE

LA TAULA 

DEL SÉNIA

EL MUR

L’escàndol al pantà és
majúscul, però les 
responsabilitats 

polítiques són mínimes

SERÀ NOTÍCIA

L

L’alcalde d’Alcanar, el
republicà Alfons Mont-
serrat, és el nou presi-

dent de la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, que ha triplicat
el pressupost en dos anys.
Montserrat substitueix l’alcalde
de Morella, Rhamsés Ripollés.

Xavier 
Pallarès
DELEGAT DE LA

GENERALITAT A

LES TERRES 

DE L’EBRE

El govern ha fet marxa
enrere i finalment no
sacrificarà els bous de

l’illa de Vinallop. Ha descartat fer-
ho, sobretot, després de les quei-
xes dels col·lectius animalistes.
Però el tema necessita una solu-
ció, més que guanyar temps.

Hilari Curto
COORDINADOR DE

LA UNIÓ DE PAGESOS

A LES TERRES 

DE L’EBRE

El sindicat agrari ha or-
ganitzat amb èxit la
Marxa Pagesa per la

Dignitat, que ha portat més de 300
tractors de tot el país fins a Barce-
lona. Els pagesos de les Terres de
l’Ebre, amb un paper molt actiu,
van sortir de l’Aldea i Gandesa.

Koto
Maelainin
ACTOR

El jove actor sahrauí de
Sant Jaume d’Enveja, on
viu des que va ser adop-

tat per una família local, és el
protagonista de la pel·lícula ‘La
millor opció’, que explica la seua
pròpia història real. El film es va
estrenar amb èxit a Amposta.

Íñigo de la
Serna
MINISTRE DE 

FOMENT

La doble via entre Van-
dellòs i Tarragona pa-
tirà un nou retard, i no

entrarà en funcionament fins a la
primavera del 2018. Així ho va
confirmar el nou ministre de Fo-
ment durant una reunió a Barce-
lona amb el conseller Rull.

ELS VEÏNS que reclamen la
gratuïtat de l’AP-7 com a so-
lució per acabar amb la si-
nistralitat de la carretera
N-340 han acabat demanant
també la dimissió del conse-
ller de Territori i Sostenibili-
tat, Josep Rull. Això ha estat
després de la reunió que
Rull va mantenir amb el nou
ministre de Foment, Íñigo
de la Serna, i després que el
conseller defensés nova-
ment les bonificacions per
als transportistes que circu-
len per l’N-340. És a dir,
aplicar al tram ebrenc de la
carretera la mateixa solució
que es va adoptar a l’N-II de
Girona, tot i que no és ni de

lluny el que demanen ni la
plataforma veïnal ni els al-
caldes dels municipis tra-
vessats per l’N-340.

LA PLATAFORMA, que ja
porta 135 talls de carretera
en més d’un any de mobilit-
zacions, acusa Rull i el ma-
teix president Puigdemont
de voler aplicar l’eurovin-
yeta a l’AP-7. És a dir, que
un cop que acabi l’actual
concessió a Abertis, l’auto-
pista es puga convertir en
una via ràpida en què es
podrà circular després del
pagament d’un peatge tou.
Una opció que molts pocs
defensen a l’Ebre...

EL 6 DE FEBRER ha de
començar el judici contra
Artur Mas, Irene Rigau i
Joana Ortega per la convo-
catòria de la consulta del 9
de novembre de 2014. Les
entitats sobiranistes han
convocat la ciutadania a

mobilitzar-se a Barcelona.
En el cas de les Terres de l’E-
bre, s’ha previst habilitar di-
versos autocars, a un preu
de 15 euros. Així, hi ha
punts de venda habilitats a
Tortosa, Amposta, Gandesa
i Móra la Nova.
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ELS MUNICIPIS costaners de
l’Ebre no entendrien la seva
raó de ser ni la seva pròpia his-
tòria sense el paper transcen-
dental que ha jugat la
Mediterrània al llarg dels se-
gles. Amb els anys, no és que
tant sols s’hagi consolidat un
sector pesquer i aqüícola amb
costums i tradicions ancestrals,
sinó que a més, aquesta “Mar
de l’Ebre” que ja evocava Se-
bastià Juan Arbó a la seva lite-
ratura, s’ha convertit en un
motor econòmic emergent al
territori i al conjunt del país. La
simbiosi entre entorn natural i
qualitat dels productes que ens
ofereix la mar de l’Ebre ens
han situat en el camí ambiciós
de diversificar l’activitat econò-
mica, obrir nous mercats i vin-
cular les activitats tradicionals
a nous reptes d’un territori
amb moltes oportunitats. 

ÉS DES D’AQUESTA visió que
la política comunitària de
pesca juntament amb els ins-
truments propis que tenim
com a país, ha dotat el territori
d’un instrument al servei de la
pesca i l’aqüicultura que té per
davant el repte de canalitzar 3,6
milions d’euros en ajuts al sec-
tor públic i privat que depèn
d’aquest sector. L’experiència
basada en els models europeus
de co-gestió obre la porta a
nous models de governança
que suposen un repte si els
comparem amb els models
clàssics de gestió pública. Les
accions públiques de canalitza-
ció d’ajuts ja no corresponen
només als actors públics, sinó

que, en una mateixa taula, tots
els actors que participen de
forma directa o indirecta de la
pesca i l’aqüicultura a les co-
marques del Baix Ebre i del
Montsià decideixen plegats la
filosofia de les accions, i sobre-
tot els objectius generals i es-

pecífics que han de donar
sentit a les aportacions que ens
arribaran de Brussel·les en un
85% i de Catalunya amb el 15%
restant. 

AL FINAL, els Grups d’Acció
Local en l’àmbit de la pesca i
l’aqüicultura esdevenen ins-
truments que pretenen ser un
al·licient per innovar, per créi-
xer, per generar ocupació, per
comercialitzar nous productes,
per millorar-ne la qualitat...

Instruments en definitiva que
tinguin incidència i impacte en
l’activitat pesquera i aqüícola,
definint accions a curt i llarg
termini que reverteixin als sec-
tors que hi formen part, però
sobretot al territori on es des-
envolupen. A la majoria de paï-

sos europeus aquests
instruments de governança
compartida s’han aprofitat, i
els resultats són visibles i útils.
Per això cal repensar-nos, per
això convé mirar més enllà dels
nostres propis interessos i pen-
sar en clau de territori. Cons-
cients de les oportunitats,
coneixedors de les amenaces.
L’objectiu no ha de ser conver-
tir-nos en un grup que canalitzi
ajuts, tenim tanta responsabili-
tat per davant que hem d’aspi-

rar a ser un perfecte altaveu te-
rritorial de les confraries de
pescadors, de les federacions
de productors, de les empreses
i de les administracions locals.
Amb el repte de la co-gestió, de
gestionar des de la diferència
d’objectius i interessos, però
compartint plegats la necessi-
tat de valorar el nostre pro-
ducte, d’emmarcar-lo en un
territori únic i donar facilitats a
les noves generacions i sectors
que fins ara han estat allunyats
de la pesca i l’aqüicultura.
Tenim l’instrument, que és el
Grup d’Acció Local Terres de
l’Ebre. Tenim els recursos, 3,6
milions d’euros. Tenim la
il·lusió i les ganes. Ens cal
creure en nosaltres mateixos i
la utilitat d’allò que farem,
haurà valgut la pena.  

Bullying
UNA FOTO. Una xiqueta asse-
guda en una taula, amb plats de
festa infantil. Sembla un ani-
versari. La xiqueta està sola,
sense amics ni amigues.

LA FOTO acompanya un xat de
WhatsApp en què el seu pare
recrimina al grup de pares de
l’escola que no hagin acudit els
seus fills a la festa a la qual es-
taven convidats. Els acusa de
de sembrar la llavor de futurs
fills assetjadors a l’escola.

COM TOTES les coses que co-
rren per la xarxa pot ser una
imatge que realment no repre-
senta allò que diu, pot ser una
simple manipulació. Però, d’al-
guna manera, reflecteix un fe-

nomen que està passant. Els
pares decidint qui són els amics
dels fills. Es creen grups de
WhatsApp entre els pares per a
informació de l’escola, grups
que deriven en grups per fer
rostides, per celebrar aniversa-
ris… Poc importa si els fills són
amics o no, perquè pot ser que
siguin els pares qui decideixin
si han de ser-ho, almenys per
poder pertànyer al club dels
convidats a aniversaris.

FA POC en un concurs de cuina
que fan a la televisió, en la seva
versió infantil -que emeten a
hores poc infantils, i amb una
pressió poc infantil cap als
crios-, van fer fora un xiquet al
qual la resta de companys de

concurs no tractaven amb gaire
carinyo a causa del seu caràcter.
A la televisió els jutges del con-
curs no van ajudar gaire a re-
conduir la situació i a aturar
aquesta mala relació amb el xi-
quet. S’ha acusat el concurs de
permetre l’assetjament al xi-
quet, per passivitat. Això ja no
és una imatge que trobes a les
xarxes socials i que no saps si és
certa o una història inventada,
tot i que versemblant. És real i
provoca indignació. Seria un
altre debat parlar sobre si els
programes com aquest, en què
criatures han de concursar com
adults, amb pressió d’adults i
frustració assegurada, a la ve-
gada que innecessària, han de
continuar a la graella televisiva.

La frustració forma part de la
vida, però cada etapa ja té les
seves frustracions, no cal pas-
sar-se.

UN CAS MÉS, real i dur. El pas-
sat 10 de gener una xiqueta es
va suïcidar a Múrcia. L’assetja-
ven. Com ja ha passat altres
cops, una adolescent que pateix
les burles i el rebuig dels com-
panys acaba traient-se la vida.
Els pares pateixen la situació
dels fills amb la por que puguin
acabar fent lo que ha fet
aquesta xiqueta i han fet altres.
El sistema no acaba de funcio-
nar. Potser perquè no afecta a
aquells que fan les normes o a
aquells que han de reaccionar,
permeteu-me la demagògia. 

JOAN ALGINET
GERENT DEL GRUP
D’ACCIÓ LOCAL DE
PESCA TERRES DE
L’EBRE

MANEL ZAERA
INFORMÀTIC I MÚSIC

Els Grup d’Acció
Local en l’àmbit
de la pesca i 
l’aqüicultura són
instruments que
pretenen ser un
al·licient per 
innovar, créixer, 
generar ocupació,
comercialitzar
nous productes,
millorar-ne la
qualitat...”

“

Els grups d’acció, instruments 
al servei de la pesca i l’aqüicultura
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SEMPRE he pensat que s'ha de
dir la veritat a la ciutadania i que
s'ha d'actuar primant la satisfac-
ció dels interessos reals dels am-
postins i ampostines de manera
que ho puguin notar en el seu dia
a dia i la seva vida quotidiana. Per
què dic això? Perquè no puc en-
tendre, no puc, com encara ara
l'alcalde i el seu equip de govern
s'entesten en mantenir un tipus
impositiu tan alt d'IBI, fet que
perjudica greument al conjunt de
ciutadans d'Amposta. No ho puc
entendre i no ho faig des de la de-
magògia fàcil de defensar que cal
suprimir els impostos o taxes de
l'Ajuntament. En absolut. Cal que
tots contribuïm a finançar uns
serveis municipals que són es-
sencials. Però el que és incom-
prensible és que es continuï
mantenint un IBI tan alt i que es
rebutgi la proposta que vàrem fer
els socialistes de reduir fins al
20% de l'IBI en quatre anys. És
una mesura perfectament assu-
mible si hi hagués la voluntat po-
lítica per dur-la a terme. 

AMB MOTIU de la revisió de la
contribució, la mesura de rebai-
xar l’IBI és una qüestió obligada.
Ens deia l’alcalde, ara fa un mes,
que no volia rebaixar l’IBI perquè
no sabia el que cobraria de més.
En aquell moment no ens ho vam
creure, i ara s’ha demostrat que sí
que ho sabia. Segons les dades
que aporta la intervenció munici-
pal, aquest any 2017 l’Ajuntament

ingressarà per la revisió cadastral
més d’1.840.00 euros respecte de
l’any anterior, i en els propers
anys 3.305.953 euros de més. 

ESTEMdoncs, davant d’un fet in-
èdit, ja que mentre que les famí-
lies continuen rebent de ple els
efectes de la crisi, el govern d’A-
dam Tomàs recaptarà de l’IBI
urbà un 29% més que l’any 2016.
En total 8.294.193 euros i, si aquí li
sumem el que recaptarà de més
de l’IBI rústic, ens dóna que més
del 50% del total del pressupost
ve d’aquest impost, tot un rècord.
L’alcalde viu d’esquena a la po-
blació al no entendre que la prin-
cipal preocupació de tots els
ampostins, desprès de l’atur, és la
contribució. Un any més les famí-
lies s’ho passaran malament per
fer front a aquesta despesa. Si es
rebaixés l’IBI, pel 2017, en un 15%
per a tothom tal com li vam de-
manar, això suposaria prop de
950.000 euros i, encara li sobrarien
900.000 euros més del total de
l’augment. Llavors, perquè no vol
rebaixar la pressió fiscal? 

EL QUE TAMBÉ trobem a faltar
és que no s’incrementi la partida
de la neteja ja que portem quasi
dos anys de mandat i la ciutat
continua estant tan bruta com
abans. I Adam Tomàs ja era conei-
xedor del problema perquè es-
tant a l’oposició el problema ja
existia. No podem continuar dila-
tant la solució a un problema real

que afecta i perjudica el conjunt
d’ampostins i ampostines. 

AIXÍ MATEIX, en el pressupost
municipal el grup del PSC hem
proposat ajudar econòmicament
els nous emprenedors, autònoms
i incloure-les als pressupostos.
No pot ser que aquestes ajudes,
bàsiques per un col·lectiu com els
emprenedors que generen ri-
quesa i nous llocs de treball, que-
din fora dels comptes municipals.
Han de ser inclosos perquè la ge-
neració d’activitat econòmica i la
reducció de l’atur són el nostre
objectiu número 1. 

EN EL MATEIX sentit el grup
municipal dels socialistes hem
defensat augmentar, amb una do-
tació suficient de 50.000 euros, la
partida econòmica de beques a
universitaris, màster i de grau su-
perior dels estudiants ampostins
i modificar les bases a fi i efecte de
fer-les extensives a tots els estu-
diants i universalitzar-les. No
podem permetre que ningú deixi
d’estudiar per manca de recursos
econòmics, des de l’Ajuntament
hem d’ajudar els nostres joves. 

ALTRES PROPOSTES socialistes
són eliminar la taxa de drets d’e-
xàmens a la contractació de per-
sonal per treballar per a
l’Ajuntament, un fet que ha pro-
vocat que molta gent no s’hagi
pogut presentar a les proves de
selecció. Ampliar i remodelar el

cementiri, donat que està molt
degradat. Establir un dipòsit re-
gulador d’aigua potable per al
Poble Nou, per tal de garantir el
subministrament d’aigua en cas
d’avaria. Dotar d’un 1% el pressu-
post municipal per suprimir ba-
rreres arquitectòniques. Impulsar
un pla d’ocupació per tal de
dotar-nos d’agents cívics. I aug-
mentar les ajudes adreçades a les
entitats locals ampostines. 

ACABOcom he començat, defen-
sant la necessitat d'ajustar la
pressió fiscal a la necessitat real
d'ingressos que requereix l'Ajun-
tament. Els socialistes volem que
aquests pressupostos municipals
no siguin un encenall de focs ar-
tificials sinó que el ciutadà d'Am-
posta noti, a peu de carrer, la seva
eficàcia. El primer, doncs, que
hauria de respondre l'alcalde és
una pregunta molt senzilla: per
què continua mantenint una
pressió fiscal de l'IBI tan elevada
quan la recaptació a tal efecte que
aconseguirà l'Ajuntament serà
quasi un 30% superior al de l'any
passat? De la resposta que faci a
aquesta pregunta tan elemental
en dependrà, i molt, l'actitud po-
lítica del grup socialista perquè
per a nosaltres, com sabeu per-
què ho hem demostrat en reitera-
des ocasions, el servei al veí
d'Amposta i la defensa de les
seves necessitats i anhels és el pri-
mer i el que dóna sentit a la nos-
tra actuació política. 

De debò no poden rebaixar l'IBI?

GERARD VERGÉS, destacat re-
ferent de les lletres tortosines,
va reflectir la diversitat de les Te-
rres de l'Ebre al seu poemari
'L'ombra rogenca de la lloba',
publicat ja fa més de trenta
anys: "aquell riu ample, amb ta-
rongers florits, i, més amunt, la
terra roja i dura d’oliveres i
vinya, el cel d’estiu com la fulla
esmolada d’una espasa. I a prop
la mar, la mar que tant estimo..."
Avui, la regió més meridional de
Catalunya conserva intacta la
bellesa que va inspirar Vergés i
molts altres escriptors de dins i
fora d'aquestes contrades, la
mateixa bellesa que, any rere
any, atrau els amants del tu-
risme sostenible i reposat,
aquell que conjuga natura, pai-
satge, cultura, gastronomia, tra-
dició, silenci... Tant és així, que
l'associació internacional Global
Green Destinations ha inclòs
enguany les Terres de l'Ebre
entre les 100 millors destina-

cions de turisme sostenible del
món, com a reconeixement a la
seva biodiversitat i valors me-
diambientals. Una distinció que
es produeix, a més, en el marc
de l'Any Internacional del Tu-
risme Sostenible, la qual cosa li
confereix un valor afegit. 

A BANDA dels innegables
atractius ebrencs, aquesta dis-
tinció internacional és fruit de
l'esforç col·lectiu i la feina coor-
dinada d'institucions, empreses
i entitats del sector turístic en el
seu conjunt al llarg dels darrers
anys. En aquest marc col·labora-
tiu, vam ser partícips, l'any 2013,
de la declaració de les Terres de
l'Ebre com a Reserva de la Bios-
fera, una fita de la qual va sorgir
el pla de foment del turisme
actiu, que aquest estiu passat ha
permès materialitzar un conjunt
de destacades millores en in-
fraestructures turístiques a prop
del riu. Més recentment, també

hem col·laborat activament en
iniciatives en sentit similar, com
són la remodelació de l'emble-
màtic mirador del Mont Caro,
de la carretera que du a aquest
indret i de la casa de l'àrea de
lleure de la Cova Avellanes. Ac-
tuacions, les unes i les altres,
que augmenten l'atractiu d'a-
questes terres i en fan més cò-
mode l'accés i ús turístic. 

A LA DIPUTACIÓ de Tarra-
gona refermem any rere any el
nostre compromís amb el des-
envolupament sostenible de les
Terres de l'Ebre, una denomi-
nació que també dóna lloc a
una marca turística que gestio-
nem des de l'any 2005 a través
del nostre Patronat de Turisme,
amb un equip de professionals
des del mateix territori i amb
una estratègia específica que
potencia les singularitats de
l'indret i n'afavoreix la desesta-
cionalització. D'altra banda, el

nostre pla estratègic en matèria
mediambiental i turística per-
segueix els mateixos objectius
de dinamització de les nostres
comarques, de manera respec-
tuosa amb l'entorn i amb les
tradicions i cultura de tots i ca-
dascun dels nostres pobles i
ciutats. 

LES TERRES DE L’EBRE aple-
guen una diversitat infinita de
recursos: parcs naturals, vies
verdes, paisatges fluvials, del-
taics i de muntanya; un ric pa-
trimoni monumental; cultura,
tradicions i gastronomia d'al-
çada, història en majúscules,
creativitat desbordant... El nos-
tre repte és continuar poten-
ciant tot aquest ric llegat per
tal de posar-lo a l'abast de to-
thom, tot generant noves opor-
tunitats de progrés no només
per a les terres ebrenques sinó
per al conjunt de la nostra de-
marcació. 

JOSEP POBLET
PRESIDENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

Les Terres de l'Ebre, 
referent de turisme sostenible

FRANCESC MIRÓ
PORTAVEU DEL 
PSC D’AMPOSTA

OPINIÓ 
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SEMBLA SER que després de
10 anys de promeses per part
del senyor Bel , finalment, tin-
drem noves piscines. Sembla
ser, perquè a hores d’ara, i des-
prés de tot el que ha succeït du-
rant aquests anys, hi ha molt
d’escepticisme. Millor creuar
els dits i esperar que, finalment,
siguin una realitat. La ciutada-
nia, amb raó, n’ està tipa. No
només pel fiasco de les obres
del pont sinó perquè tot el que
envolta la construcció de les
piscines és el millor exemple
del que podríem anomenar un
mal govern. Un mal govern in-
capaç d’assumir crítiques, d’es-
coltar propostes i, en definitiva,
de generar consensos amb
temes de ciutat. 

ANEM PER PAMS. El vodevil
de les piscines s’inicia fa 10 anys
quan l’actual alcalde amb el su-
port d’ERC i PSC, aproven un
primer projecte faraònic, valo-
rat en més de 12 milions d’eu-
ros, en ple inici de la crisi
econòmica. Mentre arreu del
país molts polítics se’ls posava
la cara roja per haver fet autèn-
tics disbarats amb obres faraò-
niques, aquí els tres partits
avalaven una projecte de com-

plex d’aigües amb pàrquing so-
terrat que van arribar a qualifi-
car com a palau de vidre. De res
van servir els advertiments del
nostre grup, amb informes a les
mans, on explicàvem que era
una obra inviable econòmica-
ment, que podia arruïnar les ja
malmeses arques municipals i
que, a més a més, es pretenia fer
en plena crisi. Hores de debat
en els plens, que no van servir
de res ja que l’alcalde, amb el
suport de PSC i ERC, van tirar
pel dret. 

AIXÍ, VA ARRIBAR la fi del pri-
mer mandat de Bel però l’obra
no estava ni iniciada, i per això,
dies abans de les eleccions, l’al-
calde no va dubtar en simular
l’inici de les obres, enderrocant
part de la piscina exterior per
fer creure que s’iniciava la cons-
trucció d’aquell macrocomplex.
Un cop va aconseguir la segona
victòria, l’engany es va fer evi-
dent: l’enderroc de la piscina es
va aturar, i fins a dia d’avui, l’Es-
tadi dóna una imatge dantesca
com si hagués caigut una
bomba atòmica enmig del que
va ser la piscina d’estiu. 

LA MANCA de transparència i

les falsedats van continuar du-
rant el segon mandat de Bel, en
què cada setmana repetia que
les obres tornarien a començar
en breu, però segons avançaven
els mesos i els anys, la realitat
era que res avançava i, final-
ment, el govern va haver de re-
conèixer que l’empresa
adjudicatària havia fet fallida i
que ningú volia fer un projecte
inviable, tal i com sempre vam
denunciar des del nostre grup.
Quants anys i energies perduts! 

IMMEDIATAMENT va arribar
un segon capítol del serial: la
resolució del contracte amb
l’empresa adjudicatària, un
contracte que anava lligat a la
construcció d’un pàrquing sote-
rrat a la plaça Mossèn Sol, a
l’ampliació de la zona blava de
Tortosa, tot a canvi d’aquell
palau d’aigües. La forma en què
van resoldre el contracte ja és
coneguda: l’empresa va marxar
sense pagar les indemnitza-
cions pertinents a l’Ajuntament.
Un escàndol més denunciat pel
nostre grup municipal a l’Ofi-
cina Antifrau, atès que els altres
grups de l’oposició gesticulaven
molt però de portar el cas on to-
cava res de res. 

AIXÍ, ARRIBEM finalment al
tercer i actual mandat de Bel,
ara alcalde gràcies al suport de
Monclús. S’ha presentat un nou
projecte molt més realista, com
el que sempre havíem defensat
nosaltres. Ara bé, tampoc es
consensua amb l’oposició ni és
energèticament 100% renovable
amb biomassa com sempre van
prometre tant convergents i re-
publicans. A més a més, ara ja
no tenim piscina d’estiu ja que
s’ha enderrocat per a res. Tor-
tosa només tindrà una piscina i
petita. Sobre el desgavell a l’-
hora d’adjudicar l’obra i els
canvis d’empresa millor no par-
lar-ne perquè parla per sí ma-
teix tot el que ha succeït.
Tanmateix, des de Movem Tor-
tosa celebrem que estiguem
més prop de tindre piscines,
però lamentem que aquestes
formes de governar ens hagi fet
perdre gairebé 10 anys, recursos
econòmics i instal·lacions exis-
tents. Si s’hagués escoltat míni-
mament alguna de les nostres
consideracions possiblement
no haguéssim arribat mai a
aquesta situació que reflexa,
malauradament, que tenim un
mal govern. 

Les piscines i el mal govern de Tortosa

La destrucció de Síria
LES MOBILITZACIONS del
2011 a Síria contra la situació de
precarietat, de corrupció i de
falta de llibertats van ser dura-
ment reprimides pel govern del
president Bashar al Asad. El
que havia començat com un al-
çament pacífic inspirat en la
Primavera Àrab reclamant més
democràcia i drets socials va
suposar l’inici d’un conflicte
bèl·lic on, segons xifres de l’en-
viat especial de Nacions Uni-
des, hi ha 400.000 morts i 4,8
milions de desplaçats. 

LA BRUTAL REPRESSIÓ del
règim va suposar una major
mobilització ciutadana que va
anar armant-se i formant briga-
des d’autodefensa fins configu-
rar el denominat Exèrcit Lliure
de Síria. Els també coneguts
com a rebels van anar contro-
lant pobles i ciutats davant d’un
govern que els considera terro-
ristes amb el suport de l’exte-
rior. La violència armada en el
país va anar en augment a l’i-
gual que la intervenció de les
potències regionals i interna-
cionals, així com d’altres grups
armats com els yihadistes de
l’Estat Islàmic, el Front al Nusra

o les milícies kurdes. Els inte-
ressos creuats en el país i en la
regió han convertit Síria en un
polvorí on les potències regio-
nals i internacionals han facili-
tat ajuda militar, financera i
política. En aquest sentit, Rús-
sia i Iran han intervingut des de
l’inici en suport del govern d’al
Asad; Aràbia Saudita i Turquia
també participen donant su-
port a diferents faccions oposi-
tores al govern i, finalment,
potències occidentals com els
EEUU, Regne Unit i França han
bombardejat posicions de l’Es-
tat Islàmic a Síria i han donat
suport limitat als kurds i a al-
tres milícies rebels. 

DURANT AQUESTS sis anys
de guerra, la població civil és la
gran damnificada, sobretot la
infància. L'últim exemple és la
barbàrie d'Alep. A més dels
centenars de milers de morts i
ferits s’està produint una de les
majors crisi migratòries de la
història moderna. Un èxode in-
tern massiu però també extern
a països limítrofs com el Líban,
Jordània i Turquia i a la Unió
Europea (UE). Al respecte, els
països de la UE estan realitzant

una lamentable actuació: tan-
cant fronteres, restringint l’aco-
lliment de les refugiades,
subcontractant a Turquia i no
aturant el ‘Mare Mortum’ en
què s’ha convertit el Medite-
rrani on durant el 2016 van
morir més de 3.800 persones,
segons dades de l’ACNUR. Tot
plegat creant una Europa forta-
lesa que no compleix l’article 14
de la Declaració Universal dels
Drets Humans sobre el dret
d’asil ni la Carta Europea de
Drets Fonamentals respecte a
les expulsions col·lectives. 

LA COMUNITAT internacional
no ha estat capaç fins ara de
donar una sortida política al
conflicte de Síria i, una darrere
de l’altra, les diferents conver-
ses de pau i treves han fracas-
sat, acusant-se les diferents
parts i potències d’incomplir
els alts al foc. La situació de
conflicte armat persisteix i cap
part ha pogut infligir una de-
rrota decisiva sobre la resta. No
obstant, el govern sirià i els
seus aliats han recuperat en
una nova ofensiva militar la
ciutat d’Alep que era un dels
símbols dels rebels. Els bom-

bardejos russos assassinant a
civils, la lògica de terra cre-
mada aplicada pel règim sirià i
l'evacuació de prop de 50.000
persones entre combatents i ci-
vils han tornat a mostrar al món
la cruesa d'una guerra que no
acaba. La caiguda d’Alep su-
posa el control per part del go-
vern d’al Asad de tots els
centres de població més impor-
tants del país. No obstant, l’e-
xèrcit del mandatari sirià esta
molt debilitat i deu els seus
èxits a l’ajuda exterior. 

ELS DIFERENTS actors estan
adaptant les seves estratègies
en una situació geopolítica molt
complexa on tindran molta im-
portància els plantejaments de
Rússia però també els del nou
govern de la Casa Blanca, i els
de les potències regionals. Tot i
la caiguda d’Alep, la fi de la
guerra no sembla immediata
sinó que, segons el correspon-
sal de la BBC, aquesta conti-
nuarà i podria ser més caòtica i
sagnant. Una situació tràgica
per a la població que en 2011 es
va aixecar exigint llibertats, i en
la que les Nacions Unides no
estan a l'altura. 

JORDI JORDAN
PORTAVEU DE
MOVEM TORTOSA

JESÚS GELLIDA
POLITÒLEG
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TORTOSA és una de les ciutats
de Catalunya amb un major po-
tencial turístic basat en els seus
enclavaments històrics. Per
desgràcia, la manca de voluntat
política i d’inversions per part
de les diferents administra-
cions públiques ha impossibili-
tat un desenvolupament
dinàmic dels principals actius
històrics dels que disposa la
ciutat i especialment el nucli
antic. 

UN D’AQUESTS ACTIUS són
sens dubte les muralles medie-
vals tan desconegudes com im-
portants. Moltes són les ciutats
d’arreu d’Espanya que mante-

nen en impecable estat de con-
servació les seues fortificacions
centenàries, des de grans ciu-
tats com Còrdova o Àvila fins a
petits municipis com Mont-
blanc o Tossa de Mar. Nosaltres,
en canvi, hem deixat abandonat
(excepte durant el Renaixe-
ment) un dels complexos em-
murallats més importants de
Catalunya. Tan sols associa-
cions com la dels Amics dels
Castells semblen seguir al peu
del canó en la defensa d’aquest
filó patrimonial tan ben preser-
vat en altres municipis. 

VA SER a finals dels anys 90
quan es va prometre a Tortosa

la redacció del primer Pla Di-
rector de les Muralles, però
aquella època va coincidir amb
una important etapa de des-
centralització política i moltes
competències van ser traspas-
sades a la Generalitat de Cata-
lunya. En alguns casos la
descentralització va ser posi-
tiva, en d’altres com el que ens
ocupa, no ho va ser tant. El Pla
Director de les Muralles de Tor-
tosa no va ser realitat fins a fi-
nals de juliol de 2015 quan va
ser aprovat en sessió plenària
extraordinària per l’Ajunta-
ment de Tortosa. 

PERÒ COM MOLT BÉ deia l’al-

calde en aquella sessió, el Pla
Director necessita estar acom-
panyat de les dotacions econò-
miques necessàries que
permetin executar les actua-
cions i això requereix de la
col·laboració de les diferents
administracions. Especialment,
d’aquelles a qui l’Estat els va
transmetre les corresponents
competències. 

TORTOSA és una ciutat amb
un valor històric, patrimonial,
cultural i arquitectònic enveja-
ble i el dia que doni el salt de
qualitat que necessita, es con-
vertirà en un dels principals
pols turístic de Catalunya.  

La Tortosa emmurallada

PARAFRASEJANT Unamuno,
Ortega y Gasset i Quevedo... als
socialistes “Mos dol Tortosa”. A
ells els dolia Espanya, a nosal-
tres “Mos dol Tortosa”, perquè
som tortosins, perquè ens esti-
mem, per damunt de tot, la
nostra ciutat i perquè mos dol
el seu estat actual.

ARA, que tot just acabem d’en-
cetar el 2017, l’any en què Bel
farà 10 anys com alcalde, Tor-
tosa està aturada, i això mos
dol, i molt! Tortosa NO és la ca-
pital de les Terres de l’Ebre que
el nostre territori necessita, Tor-
tosa NO és la potència indus-
trial que hauria de ser, Tortosa
NO crea riquesa ni genera ocu-
pació. I tot es deu a una manca
de voluntat política i a un go-
vern cansat que viu de les ren-
des i que no es preocupa lo
suficient per la seva ciutat.

EN UNA CIUTAT on el sector
comercial és de vital importàn-
cia, només cal veure com ha
estat aquesta campanya de
Nadal. La ciutat està trista i
apagada. La poca gent que ve a
Tortosa ho diu: Tortosa està
morta. Jo més bé diria en coma!

ELS COMERCIANTS mostren
el seu descontent i les seves
queixes. La il·luminació de
Nadal ha estat pobra, avorrida i
poc atractiva, el Nadal Jove ja
no dóna resposta a la demanda
dels usuaris. Manquen espais
d’oci per als joves, la festa de
Cap d’Any va ser un fracàs i els
joves van marxar a poblacions
veïnes per manca d’una oferta
atractiva. La pista de gel ha
estat lluny de ser un atractiu
comercial, sense dubte conse-
qüència de l’actual crisi econò-

mica  i les mal gestionades i in-
necessàries obres del Pont de
l’Estat, que ara també estan
afectant la campanya de les Re-
baixes Comercials.

NOSALTRES hem fet propos-
tes com un concurs d’enllume-
nat de Nadal, mesures per
impulsar el comerç, mesures
per pal·liar els problemes de les
obres del Pont, entre moltes al-
tres, però sempre les han re-
butjat i, tot i això, no fan res per
solucionar un problema evi-
dent i denunciat per veïns i co-
merciants. Això sí, el govern ja
ha fet que alguna veu afí políti-
cament, ens contestés, a corre-
cuita, lloant la “bona feina del
govern”. D’això crec que se’n
diu caciquisme, no?

UNA VEGADA MÉS Bel fa
oïdes sordes als seus ciutadans
i gira la cara als problemes de
la ciutat, i ho tornem a dir, en
compte de solucionar-los en
crea de nous, com ara les obres
del Pont de l’Estat, que tant
estan perjudicant l’activitat co-
mercial, la vida quotidiana de
molts tortosins i de molts
ebrencs que accedeixen a la
nostra ciutat. Una obra inneces-
sària, que ha modificat el pres-
supost i el contracte amb una
nova empresa i que encara no
sabem ni com serà, ni quant
ens acabarà costant però, so-
bretot, no sabem quan s’aca-
barà. 

EL FRACÀS d’unes altres obres
que ha tornat a aixecar el clam
popular per la manca de pisci-
nes, que lluny de ser el projecte
estrella sembla ser el projecte
estrellat. La nostra posició ha
estat clara i nítida des del prin-

cipi, no és el nostre projecte.
Tortosa ha de tenir una piscina
per a tots i totes, no només per
a uns quants; Tortosa ha de
tenir una piscina recreativa
d’estiu. Amb la nova adjudica-
ció del projecte de les piscines,
el govern ha tornat a fer el ridí-
cul, adjudicant el nou projecte
a una empresa amb manca de
solvència econòmica, i final-
ment l’ha adjudicat a l’empresa
que va quedar en cinquena po-
sició en el concurs. 

TOT PLEGAT, està en desacord
amb un PAM mutant, que
només és FUM, i a un acord de
governança que només presen-
ten incompliments. On són el
Pla Local d’Ocupació, el Pla Es-
tratègic, l'Oficina d’atenció a
l’emprenedor, l'Oficina Integral
per al Comerç, el nou certamen
firal o el Pla de pacificació del
trànsit, tots ells previstos per al
2016? I en canvi, per tapar els
projectes i contractes fracassats
i els incompliments del PAM es
converteix la Plaça d’Espanya
en zona de vianants, donant-
nos la raó als socialistes des-
prés de dos anys, però, com de
costum, es fa sense previ avís,
sense consens i sense fer cap
procés de participació: “marca
de la casa”.

UN GOVERN que ha fet que
Tortosa hagi perdut el ser orgull
com capital de les Terres de l’E-
bre,  amb temes com la manca
d’ambició en el desenvolupa-
ment d’un POUM, aprovat per
Bel però que mai no s’ha cre-
gut, que preveu una ciutat crei-
xent amb el tercer Pont, amb el
desenvolupament dels Terrenys
de Renfe o amb l’impuls del
polígon industrial Catalunya

Sud, o la manca de visió de
futur amb infraestructures com
la C-12 i l’A7, bàsiques per al
creixement econòmic de Tor-
tosa. I per això diem que Mos
Dol Tortosa.

EN CANVI només assistim a
falses promeses com el pàr-
quing del Mercat o la zona
d’oci nocturn al Pont del Tren o
s'inventen aparcaments de
dubtosa rendibilitat com el de
la plaça del Carrilet. I és que el
govern de Bel no ha sabut apro-
fitar l’embranzida del govern
de progrés a Tortosa, que ens
han permès tenir la via verda
gràcies al conveni amb el Mi-
nisteri de Medi Ambient, el
PINCAT amb la remodelació
del nucli antic o els fons del pla
Zapatero. I per això diem que
Mos Dol Tortosa.

ARA, GRÀCIES als socialistes,
podem celebrar 10 anys de la
implantació de la universitat
pública URV a Tortosa, de la Bi-
blioteca Marcel·lí Domingo, del
Recinte Firal i del Pavelló de
Remolins, però en aquests da-
rrers anys de Bel, Tortosa s’ha
quedat estancada i hi ha poc a
celebrar, Tortosa es mereix molt
més. I per això diem que  Mos
Dol Tortosa.

L’ALTERNATIVA, recuperar la
idea de ciutat socialista, una
ciutat oberta per a tots i totes,
amb esperit de veritable capi-
tal de les Terres de l’Ebre, on el
creixement econòmic, l’ocupa-
ció, la justícia social i la igual-
tat d’oportunitats siguin la
prioritat. Donem-li la volta a
Tortosa, cal que, davant d’a-
quest immobilisme, Re-dibui-
xem Tortosa. 

ENRIC ROIG
PORTAVEU 
DEL PSC DE 
TORTOSA

Mos dol Tortosa!

JAUME SOLÉ 
PURCALLA
PRESIDENT DEL 
PP DE TORTOSA

OPINIÓ 
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RENOVEN EL POU DE LA FIGUERETA
L’AJUNTAMENT de Tortosa ha fina-
litzat la millora de la plaça del Pou de la
Figuereta, un dels accessos principals al
Call Jueu, al barri de Remolins. El Pou de
la Figuera connecta la plaça de la Imma-
culada amb l'entramat de carrers estrets
de la jueria. De fet, la plaça és un impor-
tant punt de pas de persones, sobretot
visitants que es desplacen a l'antiga mu-

ralla medieval, on hi ha el Portal dels
Jueus. Ferran Bel va destacar que l’obra
complementa els esforços de l’àrea de
Turisme per posar en valor el call. Els tre-
balls han consistit amb la pavimentació
de l'espai amb lloses de granit i llambor-
des de formigó. També s’ha pintat el
pou, s’han suprimit les barreres arquitec-
tòniques i s’instal·laran jardineres. CB.

L’equip de govern de Tortosa ha
decidit tancar la plaça d’Es-
panya a la circulació de vehi-
cles, i convertir-la en una zona
d’ús exclusiu per a vianants.
Una mesura que es va fer efec-
tiva el 16 de gener passat, tot i
que el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) fixava per al 2018 la
transformació de la plaça de
l’Ajuntament en una zona de
vianants, així com la reforma
urbanística de l’espai. L’alcalde
va explicar que s’ha decidit
avançar el tancament de la
plaça després de valorar el
temps que al llarg de l’any ja
està tancada, i que xifren al vol-
tant de tres mesos. També, se-
gons va dir Ferran Bel, per les
nombroses peticions que es
reben per celebrar-hi activitats.
A més, Bel va assegurar que els
comerços i establiments de la
zona veuen la mesura amb bons
ulls. En aquesta línia, l’alcalde
va defensar que amb aquesta
actuació es genera un nou punt
de trobada a la ciutat.
El tancament es va realitzar
amb la instal·lació de jardine-

res. L’actuació també ha com-
portat la supressió de les places
per a vehicles de la Travessia de
Santa Teresa, on només hi po-
dran aparcar motos, i també del
carrer Lluís Millet, on finalment
només s’habiliten dues places
per als vehicles de visites insti-
tucionals. Bel va assegurar que
el govern manté per al 2018 la
remodelació de la plaça i, mal-
grat reconèixer que la font que

hi ha al centre està “sobredi-
mensionada”, va dir que no es
contempla la seva retirada.
Per la seua banda, l’Associació
de Veïns del Centre-Nucli His-
tòric de Tortosa va celebrar que
el govern municipal hagi deci-
dit tancar a la circulació de ve-
hicles la plaça de l’Ajuntament
i recuperar-la per a ús exclusiu
dels vianants. Ara bé, el seu
president, Josep Baubí, va recla-

mar que l’actuació tingui conti-
nuïtat amb la reforma de la
plaça amb el paviment a un sol
nivell. Baubí va anar més enllà i
va proposar que es pintin les fa-
çanes dels edificis que envolten
i que la font del centre es retiri i
s’instal·li, per exemple, a la
plaça del pavelló firal de Remo-
lins.  A més, Baubí també va tor-
nar a demanar actuacions de
millora a la plaça Alfons XII. 

Nova plaça per als vianants
L’equip de govern decideix avançar el tancament de la

plaça d’Espanya al trànsit de vehicles, previst per al 2018
Bel manté el projecte de reforma urbanística, però

d’entrada no es contempla la reubicació de la font

La plaça d’Espanya va quedar tancada al trànsit el 16 de gener passat. // FOTO: SÍLVIA ALARCÓN.

L’oposició critica
la “improvisació”

Movem Tortosa ha celebrat
que la plaça de l’Ajuntament
es tanqui al trànsit i es con-
verteixi en una zona de via-
nants, una proposta que fa
anys que defensen. Amb tot,
el portaveu Jordi Jordan es va
mostrar partidari de treure la
font del centre de la plaça i
reubicar-la en un altre lloc.
Un trasllat que ara per ara no
està previst pel govern de
Convergència i Esquerra. A
més, segons el regidor Fran-
cesc Vallespí, Movem propo-
sarà el canvi de nom de la
plaça d’Espanya. A banda, va
remarcar que cal executar la
reforma  prevista per al 2018,
així com impulsar la rehabi-
litació de les façanes dels edi-
ficis de davant de la casa
consistorial. Finalment, Va-
llespí va acusar el govern de
Bel d’haver ignorat l’oposició
i d’haver improvisat el tanca-
ment de la plaça per amagar
els seus incompliments.
També el PSC ha celebrat
que el govern de CiU i ERC
els hagi donat “la raó”. De fet,
Enric Roig ha recordat que el
seu grup va presentar una
moció demanant el tanca-
ment de la plaça i la seua
conversió en illa de vianants,
ara fa dos anys. Al gener del
2015, la proposta del PSC va
ser rebutjada per CiU argu-
mentant que abans de tancar
la plaça calia fer un projecte
que incorporava el canvi d’u-
bicació de la font i la restau-
ració de les façanes. Segons
Roig, el tancament de la plaça
és una “cortina de fum”. 

C.B. / G.M.
TORTOSA

URBANISME
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L’alcalde de Tortosa confia que
les obres del pont de l’Estat esti-
guen acabades abans de la pro-
pera Festa del Renaixement, a
finals del mes de juliol. La previ-
sió de l’Ajuntament era enllestir
el projecte durant el mes d’abril,
però el bloqueig de les obres per
la situació de la Unió Temporal
d’Empreses (UTE) ha acabat re-
tardant es terminis. Amb motiu
d’una entrevista a Canal 21 Ebre,
aquest 30 de gener, Ferran Bel va
assenyalar que ara el ritme de
les obres és el correcte, però que
l’Ajuntament no ho sabrà del
cert fins que rebi la modificació
del projecte constructiu. En
aquest sentit, l’alcalde també va
advertir de la complexitat que
tindrà el trasllat de l’estació elèc-
trica transformadora. 
Des del 30 de gener i fins aquest
5 de febrer, la previsió de l’Ajun-
tament era que el carrer Pintor
Gimeno quedés tallat al trànsit
de vehicles. Bel va dir que mira-
ran de reobrir aquest carrer el
més ràpid possible, per “mini-
mitzar” les afectacions. Per tal de
reduir l’afectació en la mobilitat,
el carrer Bisbe Aznar ha canviat
temporalment el sentit de circu-
lació, de manera que els vehicles
que vénen del barri del Rastre
pel carrer del Vall poden conti-
nuar recte fins a l’avinguda Felip
Pedrell, o bé poden anar cap al
pont de l’Estat en direcció Ferre-
ries, com fins ara. Per la seua
banda, els conductors proce-
dents de Remolins i Bítem que
volen accedir al centre històric
han de fer-ho per la plaça de la
Pau i l’avinguda Generalitat.
A banda, a partir de la setmana
del 6 al 12 de febrer està previst

que comencin les obres de l’ac-
cés al mateix pont de l’Estat des
de la plaça Agustí Querol i la
plaça Constitució. Segons l’al-
calde, aquests treballs també
provocaran afectacions en la
mobilitat de vehicles, i per tant
va demanar la col·laboració i la
paciència de la ciutadania.
Durant la mateixa entrevista, Bel
no va estalviar-se crítiques als
grups de l’oposició, pels seus
atacs a la reforma del pont de
l’Estat i a la gestió de la crisi amb
les empreses constructores. A
més, l’alcalde també va descar-
tar donar pas alternatiu al pont
en horari nocturn, tal i com ha-
vien demanat des de l’oposició. 

La represa de les obres
El 28 de novembre passat, Bel va
anunciar la represa de les obres
del pont, després de l’acord as-

solit amb la mateixa Unió Tem-
poral d'Empreses (UTE). Amb
tot, finalment Acciona va assu-
mir el lideratge de l'obra, per
davant de Bardera Obras Civiles
y Marítimas SL, que en un pri-
mer moment tenia el control del
projecte en un 80%. Com havia
avançat l’alcalde a Canal 21 Ebre
en una altra entrevista, el 24
d’octubre passat, la UTE havia
aturat les obres perquè recla-
mava a l’Ajuntament un sobre-
cost de fins al 60%. Així, va
deixar les obres en suspens i va
pressionar el consistori aprofi-
tant el malestar de la ciutadania.
Finalment, les negociacions es
van resoldre amb un increment
previst del preu final del 6,10%
sobre el cost del projecte, que fi-
nalment és de 1.217.500 euros.
La junta de govern local del 28
de novembre va aprovar una

modificació del contracte d'una
part del modificat d'obra, per
valor de 217.600 euros. Per
exemple, es va canviar el sis-
tema d'enderroc de les lloses de
formigó; un model de plaques
de formigó prefabricat que mi-
nimitza les vibracions; l'estació
transformadora d'Endesa; els
anclatges de les peces de for-
migó; els new-jersey de formigó;
una xarxa de nyion de recollida
de residus de l'obra; les excava-
cions arqueològiques, si bé d'un
interès menor; la secció de les
canonades del gas; o l'ampliació
de la senyalització de l'obra, a
petició de la Policia Local. 

Gustau Moreno 
TORTOSA

Una imatge de les obres de reforma del pont de l’Estat.  // FOTO: G.M.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

El pont, abans del Renaixement
L’Ajuntament assumeix que no serà possible

recuperar tot el temps perdut al novembre
El trasllat de l’estació transformadora

d’Endesa també pot alterar els terminis

URBANISME

Tortosa renova
l’asfaltat del 
carrer Comerç 
i altres vials
L’Ajuntament de Tortosa ha
iniciat aquest 30 de gener les
obres de reparació i mante-
niment de sis carrers de la
ciutat: Comerç, Pina i Amor,
al barri de Ferreries, i Vergés
Paulí, Adrià d’Utrech i Ber-
nat de Villamarí, al barri del
Temple. En la mateixa actua-
ció, es faran intervencions de
millora parcials als trams de
rodadura dels carrers Arnes,
Migdia, Elcano i Rambla Fe-
rran d'Aragó. Els treballs
s'han adjudicat a l'empresa
Arasfalto SL per 114.000
euros. L’alcalde de Tortosa,
Ferra Bel, ha reconegut que
la millora del carrer Comerç
era una llarga reivindicació
que fins ara no s’havia pogut
atendre ja que, al tractar-se
d’un carrer molt llarg, neces-
sitava una partida major. Se-
gons Bel, des de l’any 2013
l’Ajuntament de Tortosa ha
actuat en més de 40 carrers
del municipi. C.B.

SERVEIS

Nous plafons 
turístics a 
l’embarcador i
a les estacions
L'Ajuntament de Tortosa ha
posat en marxa la nova sen-
yalització turística en tres
punts estratègics de la ciutat:
l'embarcador fluvial del
mercat i les estacions de tren
i d’autobusos. Es tracta
d'uns plafons d'alumini amb
un plànol detallat de la ciutat
que informa de tots els
punts d'interès turístic, itine-
raris a peu i en bicicleta, i
elements patrimonials.
També hi ha imatges promo-
cionals de la ciutat. El plafó
de l'embarcador inclourà in-
formació periòdica dels ho-
raris del llagut turístic Lo
Sirgador. El regidor de Tu-
risme, Josep Felip Monclús,
ha destacat que l’Ajunta-
ment fa una aposta decidida
pel turisme actiu i de natura,
així com per la seva desesta-
cionalització. Aquesta actua-
ció es complementa amb la
instal·lació de noves senyals
direccionals turístiques per a
vianants al barri de Santa
Clara. Tot plegat ha tingut un
cost aproximat de 10.000
euros. Cinta Bonet.

TURISME
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Tant Movem Tortosa com el PSC
han carregat durament aquest
mes de gener contra el govern
de CiU i ERC. Movem Tortosa va
denunciar que el govern muni-
cipal no ha realitzat el 40% de
les actuacions previstes en el Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
per aquest passat 2016. El porta-
veu de Movem, Jordi Jordan,
considera que aquesta és una
xifra “elevadíssima”  que evi-
dencia que el de Ferran Bel és
un govern “cansat, sense em-
penta ni ganes”.  Jordan va enu-
merar algunes d’aquestes
actuacions no realitzades com
ara la nova unitat d’hemodiàlisi
a l’Hospital de la Sant Creu de
Jesús, un nou certamen firal, la
creació de les oficines d’atenció
al comerç i als emprenedors, la
instal·lació de wifi gratuït en di-
ferents espais municipals o la
creació del Consell de Ciutat
previst al reglament de Partici-
pació Ciutadana. D’altra banda,
Jordan va qualificar les obres
del pont de l’Estat i també el
projecte de la nova piscina de
“malson” per als tortosins i un
“nou fiasco” del govern de Fe-
rran Bel. En aquesta línia, el
portaveu de Movem Tortosa es
va declarar escèptic sobre l’inici
de les obres de la nova piscina. 
Movem Tortosa també va donar
a conèixer els resultats de la
campanya que han realitzat els
darrers dos mesos als barris del
Centre-Nucli Antic, Santa Clara
i el Rastre per recollir les quei-
xes i propostes dels veïns. Hi
han participat 317 persones i la
totalitat de les preguntes han
obtingut el suspens. Des de la
neteja, a les oportunitats de tre-

ball o l’enllumenat. Segons Jor-
dan, aquests resultats mostren
que la ciutat està paralitzada.

Ciutat “en coma”
No menys dur ha estat el porta-
veu del PSC, Enric Roig, qui va
denunciar que “Tortosa està en
coma”. Roig va recordar que
aquest 2017 es compliran 10
anys des que Ferran Bel va arri-
bar a l’alcaldia de Tortosa i que
durant aquest temps la ciutat
“no ha prosperat i tot continua
igual”. Segons el portaveu so-
cialista, Tortosa està perdent la
seva capitalitat, la seva potència
comercial i industrial, i no ge-

nera ocupació. Una situació
que Roig ha atribuït a un go-
vern cansat.  En resposta, Bel va
reptar el portaveu socialista a
demanar un ple monogràfic
sobre l’evolució de la ciutat du-
rant aquest període. En relació
a la piscina, el portaveu del PSC
va presentar un escrit per saber
si l’adjudicació a l’empresa Be-
nito Arnó e Hijos, aprovada en
un ple extraordinari el passat
divendres 30 de desembre, es
va produir dins de termini. Ex-
trem que l’alcalde de Tortosa
ràpidament va confirmar. De
fet, va detallar que fins al 20 de
gener hi havia temps per fer

aquesta adjudicació i va acusar
Roig de desconèixer la llei de
contractes públics malgrat
haver estat director de l’Idece.
Unes declaracions a les quals
Roig va tornar a respondre tot
manifestant que l’alcalde “hau-
ria d’escoltar el malestar dels
tortosins i vetllar per solucionar
els problemes i no crear-ne de
nous” com, va dir, “ha fet amb
la reforma del pont”. El grup
municipal del PSC també ha
denunciat la manca d’enllume-
nat de les places del Temple, al
costat de Rierol de Caputxins, i
del sindicats, al carrer Enric
d’Ossó. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

A dalt, Movem denunciant els incompliments del PAM. A baix, el PSC parlant sobre les piscines .  // FOTO: M.V.

L’oposició vol apretar a Bel
Movem denuncia l’incompliment del PAM i

titlla del malson les obres del pont i les piscines
El PSC afirma que Tortosa està en coma i

ho atribueix a un govern cansat

Tortosa vol
agrupar els
residus i la      
neteja viària 

Tortosa vol agrupar en un
únic i gran contracte la re-
collida de la brossa, la reco-
llida selectiva i la neteja
viària. Així ho va confirmar
el regidor de Serveis, Do-
mingo Tomàs, durant una
entrevista a Canal 21 Ebre.
De fet, Tomàs va dir que
l’actual contracte de neteja
es troba en període de prò-
rroga forçosa, ja que va ca-
ducar el 2015. Abans de
traure a concurs el nou ma-
crocontracte, el govern mu-
nicipal i els serveis tècnics
han de determinar si final-
ment l’Ajuntament cedirà
les competències dels tres
serveis al Consorci de Polí-
tiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre, el CO-
PATE. Precisament, el pre-
sident del COPATE va
afirmar que estan total-
ment oberts a negociar amb
l’Ajuntament de Tortosa la
proposta per assumir una
part o tota la gestió dels re-
sidus i de la neteja viària
del municipi.  En aquest
sentit, Gas va afegir que la
gestió dels residus des del
COPATE seria viable en-
cara que Tortosa decidís ad-
judicar el nou
macrocontracte pel seu
compte a una empresa pri-
vada. Amb tot, va voler dei-
xar clar que l’objectiu del
consorci és gestionar el
conjunt dels residus del
Baix Ebre i del Montsià. 
Més recentment també la
CUP-Ae ha demanat al go-
vern de CiU i ERC a Tortosa
que cedeixi tota la gestió de
la brossa, la selectiva i la in-
diferenciada, i també la ne-
teja viària al COPATE. Amb
tot, la portaveu de la CUP-
Ae, Maria del Mar Barberà,
va assenyalar que l’objectiu
final ha de ser, en un se-
gona etapa, la gestió directa
del servei aplicant el model
porta a porta, perquè se-
gons l’Agència de Residus
de Catalunya és el sistema
més eficaç. Segons la CUP-
Ae, Tortosa és la pitjor ciu-
tat de les de Terres de
l’Ebre amb una taxa de re-
collida selectiva de només
un 25%. Barberà també va
denunciar que la brossa a
la ciutat li costa molts di-
ners per una “nul·la plani-
ficació i gestió” fet que va
atribuir a “la poca cons-
ciència mediambiental del
govern”. C.B. / G.M.
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Agricultura nega
qualsevol 
arbitrarietat
amb els ajuts 

El secretari general d’Agricul-
tura, David Mascort, també va
negar qualsevol tipus d’arbi-
trarietat en l’adjudicació dels
ajuts del fons Leader. Mascort
va defensar la tasca desenvo-
lupada per la comissió tècnica
del Consorci per al Desenvo-
lupament del Baix Ebre i el
Montsià arran la polèmica
amb l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, qui va denunciar
“favoritismes polítics” des-
prés que el projecte que havia
presentat l’Ajuntament per
rehabilitar l’antiga cambra
agrària de Jesús i Maria que-
dés descartat i en canvi se
n’aprovessin tres d’ajunta-
ments d’ERC. Mascort va dir
que aquestes acusacions
només poden respondre a
“la ignorància o la mala fe”.
Mascort va detallar que
aquest proper exercici es
destinaran més de 580.000
euros en ajuts a diferents
projectes, especialment de
caràcter privat, i va animar a
les petites i mitjanes empre-
ses a presentar-se a les dife-
rents convocatòries. Poden
presentar-se totes aquelles
PIMES amb l’objectiu de
crear una nova activitat o mi-
llorar-ne una ja en marxa. És
el cas del forn de pa Ca’l Por-
tal de Xerta. El seu propie-
tari, Gustavo Andreu, va
poder millorar el seu negoci
gràcies a l’ajuda rebuda dels
fons Leader. En el període
2007-2013, al territori es van
atorgar ajudes del fons Lea-
der per valor de 3,5 milions
d’euros, fet que va fer possi-
ble la contractació de 99 per-
sones. C.B.

B
BAIX EBRE

600 SIGNATURES PER LES RETALLADES 
L’AMPA DE L’ESCOLA Marcel·lí
Domingo de Roquetes ha recollit més
de 600 signatures per protestar contra
les retallades que pateixen al centre.
En concret, denuncien que, més enllà
de les retallades acumulades d’anys
anteriors, aquest curs han perdut mig
professor de suport lingüístic i s’ha su-
primit una línia a tercer de primària,
fet que ha incrementat la ràtio a 27

alumnes per aula. Després de diverses
reclamacions es va aconseguir recupe-
rar mig mestre de suport lingüístic,
però asseguren que és del tot insufi-
cient per les necessitats que té el cen-
tre amb un 20% d’immigració i un 21%
d’alumnes becats. Així, reclamen la re-
cuperació del mestre i la línia a tercer
de primària i el mestre de suport lin-
güístic a temps complert. C.B.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
no descarta portar al jutjat el con-
flicte per la subvenció dels fons
Leader no atorgada al seu Ajun-
tament per part del Consorci per
al Desenvolupament del Baix
Ebre i el Montsià (BEMO). Un
ajut que Deltebre havia demanat
per rehabilitar l’antiga cambra
agrària de Jesús i Maria, amb un
cost total de 170.000 euros.  Soler
va denunciar “favoritismes polí-
tics” cap a tres ajuntaments go-
vernants per Esquerra als quals
sí que se’ls van atorgar ajuts per
tirar endavant els seus projectes.
El Consorci per al Desenvolupa-
ment del Baix Ebre i el Montsià
ràpidament va lamentar les “in-
sinuacions partidistes” de Soler.
De fet, es va celebrar una assem-
blea general per mostrar el recol-
zament total a la comissió tècnica
que s’encarrega d’atorgar els
ajuts Leader. El president del
Consorci, el republicà Ferran Cid
va remarcar que les valoracions
van ser efectuades per una co-
missió tècnica formada per set
persones, sis de les quals han re-
alitzat valoracions de projectes
des de l’any 2009 i alguns fins i tot
de l’any 1997, i que van actuar

amb “total rigor i transparència”.
Per Cid és “inconcebible” que
Soler hagi fet aquestes declara-
cions més tenint en compte que
encara no ha rebut resposta al re-
curs d’alçada que l’Ajuntament
de Deltebre va presentar davant
del departament d’Agricultura el
passat 9 de desembre per tal de
tenir una justificació del no ator-
gament dels ajuts.

Però Soler,  del PDeCAT, ha reite-
rat les seues acusacions, tot i que
ha volgut deixar clar que dóna
“suport total” a la comissió tèc-
nica que s’encarrega d’avaluar
l’atorgament dels ajuts. Soler,
que durant el mandat anterior va
presidir el mateix consorci, insis-
teix que l’ens ha prioritzat els
projectes de tres ajuntaments
d’Esquerra; ha lamentat que

s’haja volgut ridiculitzar la seua
denúncia, i ha apuntat que el
tema podria acabar per la via del
contenciós administratiu. 

Polèmica amb Deltebre pels ajuts Leader
POLÍTICA

El Consorci encarregat assegura que la comissió tècnica
ha actuat amb “total rigor i transparència”

C. Bonet / G. Moreno
DELTEBRE

Soler acompanyat d’altres membres del consistori a l’Ajuntament de Deltebre. // FOTO: A. PASCUAL

L’alcalde, Lluís Soler, denuncia “favoritismes polítics”
en l’atorgament dels ajuts del fons Leader
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L’Ajuntament d’Amposta neces-
sita tenir com a mínim un parc
d’habitatges d’entre 100 i 120
pisos, perquè ara mateix hi ha
una seixantena de famílies vivint
en pisos ocupats. Així ho va afir-
mar l’alcalde, el republicà Adam
Tomàs, qui va explicar que el
model a seguir és l’Ajuntament
de Barcelona, per treballar en
pisos d’urgència social i també
tenir pisos d’emancipació, perquè
els joves consideren atractiu que-
dar-se a viure a Amposta. A
banda, aquest parc d’habitatge
públic també permetria tenir
pisos de lloguer a uns preus més
baixos que els del mercat. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Tomàs va recordar que la bombo-
lla immobiliària ha deixat a Am-
posta més de 450 pisos buits, i que
per això han instat les entitats
bancàries a col·laborar amb l’A-
juntament. Segons l’alcalde, és
millor establir lloguers socials
que tenir els pisos exposats a l’o-
cupació irregular. Tomàs va as-
senyalar que hi ha ocupacions

que no responen a situacions d’e-
mergència social, però va deixar
clar que l’Ajuntament ha esta-
blert una sèrie de mesures estric-
tes per evitar l’efecte crida, com
negar l’empadronament si no hi
ha menors, o si la persona no fa
cinc anys que viu a Amposta. 

A
AMPOSTA

FERRÉ AJORNA LA SEVA RENÚNCIA
ISABEL FERRÉ seguirà sent la porta-
veu del grup de Convergència a Amposta.
La regidora ha admès que la seua volun-
tat era deixar l’escó de manera imme-
diata, per motius personals i pro-
fessionals. De fet, va arribar a plantejar-
ho al grup municipal de Convergència;
però a hores d’ara aquesta decisió ha que-
dat ajornada. Segons Ferré, continuarà en
el càrrec sempre i quan consideri que està

a l’alçada com a portaveu de Convergèn-
cia. En aquest sentit, ha deixat clar que
serà una decisió personal. Però Ferré no
ha pogut assegurar que seguirà en el cà-
rrec d’aquí a tres mesos. A banda, Ferré
ha fet una valoració molt positiva de la
nova direcció del PDeCAT a Amposta. Tot
i així, la portaveu ha volgut autodescar-
tar-se per ser la futura candidata del PDe-
CAT a l’alcaldia ampostina. G.M.

Amposta necessita 120 pisos per al
nou parc d’habitatge públic
La idea és treballar en pisos d’urgència social però

també tenir pisos d’emancipació per al joves
Segons l’alcalde, Adam Tomàs, la bombolla immobiliària

ha deixat a Amposta més de 450 pisos buits

Nou pisos
d’entitats
bancàries

Cinta Bonet
AMPOSTA

L'Ajuntament d'Amposta ha
ampliat el parc de lloguer so-
cial que gestiona des de la
regidoria de Sanitat i Serveis
Socials amb nou pisos que
Bankia ha cedit a l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya.
La cessió s'emmarca dins del
conveni de col·laboració per
promoure l'ocupació d'habi-
tatges per destinar-los a un
lloguer assequible a famílies
amb rendes baixes. Els im-
mobles en qüestió, d'entre
dos i quatre habitacions, i
entre 49 i 91 metres quadrats
de superfície total, seran ce-
dits en lloguer social a famí-
lies d'Amposta amb
necessitats i que compleixin
els criteris que fixen Serveis
Socials. L'import del lloguer
serà calculat en funció dels
ingressos nets de la unitat fa-
miliar, amb un límit màxim
del 25% i un preu mínim de
150 euros mensuals.Amb
aquests nou pisos s'ampliarà
el parc d'habitatge de lloguer
social que gestiona l'Ajunta-
ment des de la regidoria de
Sanitat i Serveis Socials i
destinats a les famílies amb
rendes baixes. L’objectiu de
l’equip de govern d’Esquerra
és donar sortida a les neces-
sitats dels ciutadans amb la
voluntat d'acostar-se a mo-
dels de ciutats d'Europa, com
Berlín o Viena, on l'habitatge
públic ja representa un 20%
de l'oferta existent. 

URBANISME

Gustau Moreno
AMPOSTA

CDC no ho comparteix

La portaveu de Convergència
a Amposta, Isabel Ferré, va
dir que no comparteix la idea
de l’alcalde, Adam Tomàs, de
crear un parc públic d’habi-
tatge amb un centenar de
pisos. Ferré considera que la
ciutat no necessita cent pisos
de lloguer públic i es mostra

convençuda que l’Ajunta-
ment ha de plantejar les
coses d’una altra manera. A
més, va insistir que si l’Ajun-
tament es va càrrec de cent
pisos de lloguer ha de saber
quines despeses li pot com-
portar en neteja o manteni-
ment. 

Adam Tomàs en una entrevista a Canal 21 Ebre. / FOTO: EDUARDO BERTOLÍN.
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L’alcalde d’Amposta ha dema-
nat la signatura d’un conveni
amb la Generalitat, per forma-
litzar la cessió de l’antiga resi-
dència per a la gent gran. Un
espai ara en desús, en què l’A-
juntament voldria reubicar les
dues seus del govern català que
actualment ocupen diversos lo-
cals de lloguer a Amposta, per
evitar el seu trasllat al nou edi-
fici de les delegacions de Tor-
tosa. Durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Adam Tomàs va
afirmar que l’objectiu final és
garantir la presència de la Ge-
neralitat a Amposta amb dos
serveis territorials, siguin els
que siguin, tot i que interessa
mantenir Agricultura i Benes-
tar Social.  En aquest sentit, l’al-
calde va deixarclar que
l’Ajuntament faria les obres
d’adequació de l’antiga resi-
dència, encara que després so-
brin espais. 
D’altra banda, Tomàs va afegir
que properament també que-
darà buit l’actual centre d’aten-
ció primària. Aquest passat
mes gener van començar les
obres del nou CAP amb la sig-
natura de l’acta de replanteig.
Segons l’alcalde, l’objectiu és
ubicar un viver d’empreses
amb un espai de “coworking” a
l’actual CAP.

El centre de rehabilitació 
D’altra banda, l'Hospital Co-
marcal ha formalitzat ja la com-
pra del local on està ubicat el
centre de rehabilitació i noves
consultes mèdiques, ubicat a
l'avinguda Catalunya 66-72,
cantonada carrer Amèrica. Ho
ha fet un any abans del previst,

un avançament que ha suposat
un estalvi de 4.000 euros en in-
teressos. “Ho hem avançat per

posar ja punt i final a la polè-
mica generada al voltant d'a-
questes instal·lacions i el cost
que han tingut”, va assenyalar
l'alcalde d'Amposta.
Per formalitzar aquesta com-
pravenda, l'Hospital Comarcal
ha amortitzat 200.338 euros que
corresponen a les quotes de llo-
guer amb opció a compra pre-
vistes per al 2017 més la quota
final de 129.263 euros. En total,
l'adquisició d'aquestes
instal·lacions, que ara passen a
ser municipals, ha estat d'1,5
milions d'euros aproximada-

ment. Cal recordar que la quota
de lloguer amb opció a compra
era de 12.758 euros més IVA, de
800 metres quadrats distribuïts
en dos plantes.  “Ha estat una
operació que ha suposat una
despesa molt important per a
l'Hospital Comarcal”, va recor-
dar l'alcalde d'Amposta. 

G. Moreno / C. Bonet
TORTOSA

L’edifici de l’antiga residència per a la gent gran d’Amposta.  // FOTO: M.V.
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Nou ús per l’antiga residència
L’Ajuntament voldria reubicar les dues seus

del govern català que ocupen locals en lloguer
L’objectiu del govern és garantir la

presència de la Generalitat a la ciutat

EQUIPAMENTS

Amposta destina
53 euros per
habitant a
despesa social 
La regidora de Serveis So-
cials d’Amposta, Susana
Sancho, va assegurar que la
despesa per habitant en ma-
tèria social és molt més ele-
vada que la que apareix a
l’informe de l’Associació Es-
tatal de Directors i Gerents
en Serveis Socials. Segons
aquest informe, al 2015 Am-
posta va ser el vuitè municipi
de Catalunya que va destinar
menys de 50 euros per habi-
tant a despeses socials, en
concret, 46,48 euros. Sancho
va destacar que aquestes xi-
fres no són reals ja que
només es basen en les dades
que el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques
recull dels pressupostos dels
ajuntaments, sense tenir en
compte la despesa en serveis
socials que es realitza des de
consorcis o fundacions, com
és el cas de la Fussmont a
Amposta. En aquest sentit,

Sancho va apuntar que per
aquest 2017 l’Ajuntament
d’Amposta té valorada una
despesa social de 53 euros
per habitant, només tenint
en compte la partida d’1’4
milions d’euros del pressu-
post municipal destinada a
serveis socials. A aquesta
xifra Sancho va apuntar que
caldria sumar no només els
36.000 euros d’ajuda social
de la Fussmont sinó també
altres partides previstes com
els 180.000 euros per a plans
socials o els 50.000 euros d’a-
juts al pagament de l’IBI.
Sancho també va apuntar
que l’informe fa una compa-
rativa entre el pressupost li-
quidat de 2015 i la previsió
de l’exercici de 2016. En
aquest sentit, la regidora de
Serveis Socials va assenyalar
que al llarg del darrer any
han estat moltes les partides
que s’han pogut incremen-
tar com ara el transport
adaptat dels 40.000 als 60.000
euros, el menjador escolar
d’estiu dels 4.000 als 10.000
euros o els ajuts d’urgència
social de 20.000 a 35.000
euros.  C.B. 

POLÍTICA

“S’han incrementat
les partides pel
transport adaptat,
el menjador escolar
o els ajuts
d’urgència social”

L’Hospital
Comarcal compra 
el local del centre
de rehabilitació un
any abans del 

previst
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ALCANAR VOTA FINS AL 3 DE FEBRER
L’AJUNTAMENT d’Alcanar ha realit-
zat al gener la campanya institucional
de pressupostos participatius “Decidim
Junts”, per donar veu a la ciutadania en
la presa de decisions. El termini per
votar s’esgotava el 20 de gener passat,
però el govern ha decidit ampliar-lo fins
al 3 de febrer, a petició dels veïns. Els
majors de 15 anys poden escollir els

quatre projectes en què s’invertiran
60.000 euros del pressupost del 2017.
Igual que l’any passat, s’han elaborat
dos tipus de butlletes de participació di-
ferents, una amb 11 propostes per a Al-
canar i l’altra amb 9 projectes per a les
Cases. Els dos projectes més votats en
cada nucli urbà s’inclouran en el pressu-
post municipal del 2017. G.M.

L’alcalde de la Sénia, Joan Moi-
sès, va explicar el 12 de gener que
les obres del nou pavelló poliva-
lent haurien d’adjudicar-se abans
de final d’any, perquè la cons-
trucció puga fer-se durant el
2018. De fet, en el nou pressupost
que l’Ajuntament va aprovar el
22 de desembre ja hi ha una par-
tida de 210.000 euros per a la re-
dacció del projecte i la millora
urbanística del sector. Durant
una entrevista a Canal 21 Ebre,
Moisès va detallar que la cons-
trucció del pavelló i dels vestidors
tindrà un cost d’uns 900.000
euros. A més, va assenyalar que
el projecte també suposarà la re-
ordenació i urbanització de tota
la zona esportiva. 
El nou equipament s’aixecarà al
costat del pavelló actual. Segons
Moisès, a més de doblar l’espai
disponible per a la pràctica es-
portiva, també ha de servir per
fer-hi actes festius i per traslla-
dar-hi el mercat que es fa a la
Sénia els dimecres i dissabtes,
quan faci mal temps. 

El pressupost de la Sénia per al
2017 ascendeix a 4,7 milions d’eu-
ros, el que suposa un increment
del 9,9% respecte els comptes de
l’any passat. Moisès va dir que el
nou pressupost potencia l’atenció
a les persones, la promoció eco-
nòmica, el turisme i la rehabilita-
ció d’habitatges. Quant a les
inversions, l’alcalde va concloure
que la ciutadania ha prioritzat, a
través d’una consulta, la millora
de carrers i dels parcs infantils. 

La Sénia destinarà 900.000
euros al nou pavelló polivalent
El nou pressupost supera els 4,7 milions 

d’euros, amb un increment del 9,9%
En l’apartat de pressupostos participatius, el

veïnat ha prioritzat la millora de carrers i parcs

El 90% de les
empreses 
senienques ja
exporten

Cinta Bonet
LA SÉNIA

El sector del moble, empre-
saris i comerciants, i també
l’Ajuntament de la Sénia,
han alçat la veu per deixar
ben clar que el poble està
ben viu. L’emissió d’un do-
cumental a TV3, sobre la
crisi que ha patit el sector
del moble, no va agradar
gens al poble perquè afir-
men que no reflectia la re-
cuperació actual de la
Sénia. L’alcalde, Joan Moi-
sès, va detallar que el sector
industrial està vivint, des de
fa dos anys, una recuperació
amb un creixement indus-
trial del 5,5%, per damunt
del 2,7% de Catalunya. Moi-
sès també va afirmar que
dins el sector del moble de
l’Estat espanyol, el de la
Sénia ha estat el que ha re-
sistit la crisi “més i millor”.
També un dels represen-
tants del Col·lectiu d’Em-
presaris del Moble de la
Sénia (CEMS), Jordi Marco-
val, va detallar que en els
darrers anys les empreses
han diversificat producte i
mercat, i que actualment el
90% de les empreses del
sector del moble de la Sénia
ja estan exportant. 
A banda, l’alcalde va expli-
car que s’està treballant per
crear una àrea comercial
perquè visitants i compra-
dors puguin desplaçar-se a
peu còmodament des d’una
botiga de mobles a una
altra. Actualment, la Fede-
ració de Comerciants del
Moble agrupa 14 botigues,
amb més de 20.000 metres
quadrats d’exposició. 

MUNICIPAL

Reordenació de la zona esportiva

La construcció del nou pavelló
polivalent de la Sénia, que se-
gons l’alcalde s’adjudicarà
abans de final d’any, tindrà un
termini d’execució d’uns 12
mesos. “El cost de l’obra del
pavelló més els nous vestidors
està al voltant de 900.000 euros;
ara bé, nosaltres hem encarre-

gat l’avantprojecte de la reor-
denació de tota la zona espor-
tiva, perquè encara s’han
d’urbanitzar els carrers”, va re-
cordar Joan Moisès.  De la ma-
teixa manera, l’alcalde va
assenyalar que també caldrà
pavimentar la nova plaça que
quedarà al mig del sector. 

Joan Moisès també va anunciar la construcció del pavelló durant la IX Nit de l’Esport Senienc. / Foto: E.Z.

ECONOMIA

Gustau Moreno
LA SÉNIA
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MEMÒRIA HISTÒRICA

El Memorial Democràtic ha
conclòs que la creu de la torre
de la Guardiola de Sant Carles
de la Ràpita va ser posada en
memòria “dels caiguts per la pà-
tria i per Espanya”, i “per cele-
brar la victòria del bàndol
franquista” a la Guerra Civil.
Per tant, en dictamina la seva re-
tirada. Així ho recull l’informe
que l’Ajuntament de la Ràpita
havia sol·licitat al mateix Memo-
rial Democràtica sobre la cà-
rrega històrica del conjunt
monumental del també conegut
com Mirador del Santet. En
canvi, a l’informe no es qües-
tiona el Sagrat Cor que corona
la Torre. L’alcalde de la Ràpita, el
republicà Josep Caparrós, ja ha
anunciat que complirà la Llei de
Memòria Històrica i que retirarà
la creu “perquè és un símbol
d’enaltiment al franquisme”. En
aquest sentit, la retirada es rea-
litzarà un cop el Departament
de Cultura de la Generalitat
confirmi que aquest fet no afec-
tarà la declaració de Bé Cultural
d’Interès Local de la Torre. Ca-
parrós ha volgut deixar clar que
“la Torreta continuarà sent un
magnífic mirador turístic i un
espai emblemàtic per als rapi-
tencs, punt de trobada ciuta-
dana i de commemoracions
democràtiques com la festivitat
de l’Onze de Setembre”.

Un ‘efecte col·lateral’
A l’abril de l’any passat, enmig
de la polèmica per l’organització
de la consulta sobre el monu-
ment franquista de Tortosa, l’al-
calde de la Ràpita ja va deixar
clar que deixaria el tema en
mans del Memorial Democràtic.

De fet, segons l’alcalde, el debat
sobre el mirador del Santet va
sorgir com a efecte col·lateral de
la polèmica pel monument fran-
quista de Tortosa. Però Caparrós
va descartar convocar una con-
sulta sobre la qüestió, com sí
que es va fer a Tortosa. En con-
cret, l’Ajuntament volia saber si
el Memorial Democràtic aca-
bava catalogant la creu i el Sa-
grat Cor de la torre de la
Guardiola dins del cens de sim-

bologia franquista de Cata-
lunya. Caparrós ja va assenyalar
aleshores que caldria retirar el
monument, però fent abans una
campanya divulgativa, informa-
tiva i pedagògica a la ciutadania
de la Ràpita.  
El monument es va construir el
1965 per commemorar els 25
anys de la victòria de Franco,
però -segons Caparrós- des de
la recuperació de la democràcia
no conserva cap símbol d’enal-

timent de la dictadura. L’alcalde
també va admetre que la Ràpita
ha patit una certa desmemòria,
ja que l’origen franquista del
monument de la torre de la
Guardiola es va recuperar fa
pocs anys, a partir d’un treball
de recerca d’un alumne de bat-
xillerat. De fet, ha conclòs que la
societat rapitenca l’ha acabat
“interioritzant”.  Tot i així, l’A-
juntament va fer la consulta al
Memorial Democràtic.  

G. Moreno / C. Bonet
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Una imatge d’arxiu de la torre de la Guardiola amb la creu als “caiguts”.  // FOTO: LARAPITA.CAT.

Retiraran la creu del Santet
La Ràpita suprimirà el símbol religiós de la

torre de la Guardiola, d’origen franquista
Així ho ha conclòs un informe sol·licitat

per l’Ajuntament al Memorial Democràtic

Inauguren el
nou menjador
de l’escola 
Carles III

La consellera d’Ensenya-
ment, Meritxell Ruiz, va in-
augurar el 16 de gener
passat el nou menjador es-
colar del col·legi Carles IIII
de la Ràpita. Es tracta d’una
obra llargament reivindi-
cada, que ha suposat una
inversió de 237.700 euros, fi-
nançats per l’Ajuntament
rapitenc i el Departament
d’Ensenyament al 50%. En
aquest sentit, Ruiz va re-
marcar que s’ha demostrat
que amb un treball conjunt
les dues administracions
són capaces de donar un
bon servei al centre. La con-
sellera d’Ensenyament
també va recordar que en-
guany es compleixen 85
anys d’una escola que va ser
creada durant la Segona Re-
pública, i va destacar la
tasca realitzada pels docents
al llarg dels anys. 

L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, també va posar
de relleu la bona entesa
entre el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament
per tirar endavant aquesta
obra, després de 18 anys de
demandes. L’actuació al
col·legi Carles III ha impli-
cat el trasllat del servei de
menjador, que fins ara es
prestava en una sala poliva-
lent, al nou edifici ubicat a la
banda de l’avinguda Doctor
Torné, en un espai més pro-
per a la zona de cicle infan-
til. Es tracta d’un edifici
aïllat, al pati interior del re-
cinte escolar, format per una
sola planta, i que es destina
a cuina i menjador per al
col·legi, amb un centenar de
places. C.B.

EDUCACIÓ

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

“Es compleixen 85
anys d’una escola
que es va fundar
durant la República
i calia posar en
valor que les 
instal·lacions són
tan importants com
el que es fa a dins ”
MERITXELL RUIZ

Consellera d’Ensenyament
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La Taula del Sénia triplica el
pressupost en només dos anys
Enguany tindrà uns comptes de gairebé 427.000 euros

i un dels projectes més destacats serà el camí del riu Sénia
El vial tindrà 50 quilòmetres i s’ampliarà a les Cases,

el castell d’Ulldecona i el camp d’aviació de la Sénia

La Mancomunitat de la Taula del
Sénia inicia aquest 2017 amb un
nou president i bones perspecti-
ves de futur. Es tracta de l’al-
calde d’Alcanar, el republicà
Alfons Montserrat, que substi-
tueix en el càrrec a l’alcalde de
Morella, el socialista Rhamsés
Ripollès. També cal destacar l’a-
provació d’un pressupost de gai-
rebé 427.000 euros, el triple
respecte el 2015, fet que segons
el president de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia evidencia
que els moments més difícils de
la crisi s’estan superant i que,

poc a poc, es poden tornar a ofe-
rir serveis als municipis que hi
formen part. 
Un dels projectes destacats de la
Mancomunitat és el camí del riu
Sénia, d’uns 50 quilòmetres. El
camí ha de passar pels deu mu-
nicipis que formen la Taula del
Sénia. Així, en alguns punts es
desdoblarà pels dos costats i en
altres ampliarà el seu recorregut
per arribar a altres punts d’inte-
rès turístic com les Cases d’Alca-
nar, el Castell i el poble
d’Ulldecona o l’antic camp d’a-
viació de la Sénia. Montserrat ha
explicat que per aquest 2017 s’ha
demanat una ajuda al programa
Leader a la part catalana, mentre
que des de la part valenciana es

realitzarà un pla d’ocupació amb
treballs de desbrossament i ade-
quació de part del camí. També
s’han sol·licitat nous plans d’o-
cupació a les dues comunitats, i
es preparen actuacions per a
consolidar el producte “Oliveres
mil·lenàries Territori Sénia” i
també potenciar-ne d’altres,
com l’art rupestre llevantí, els
poblats ibers o els Ports. Quant a
les Jornades Europees de Patri-
moni, enguany es dedicaran a
l’arquitectura rural.  

Cinta Bonet
ALCANAR

MANCOMUNITAT

Mira el
vídeo en
aquest
enllaçLa presentació del balanç de la mancomunitat. // FOTO: CLAUDIO ENA.

El jutge reobre la investigació de
l’accident de Freginals
El nou titular del jutjat número 3 d’Amposta accepta 

el recurs de l’acusació particular d’una de les víctimes
La defensa del conductor recorre la reobertura del cas

i diu que la interlocutòria judicial és “contradictòria”

La defensa del conductor de
l'autocar accidentat a Freginals
el passat mes de març, un sinis-
tre que es va saldar amb la mort
de tretze estudiants, recorrerà
la reobertura del cas ordenada
aquest gener pel nou titular del
jutjat número 3 d'Amposta. El
jutge va acceptar el recurs de
reforma de l'acusació particular
d'una de les víctimes, un recurs
que, de fet, van presentar totes
les defenses de les víctimes i
també el Ministeri Fiscal quan
l’anterior jutgessa instructora
va decidir arxivar les investiga-
cions de l’accident.
L’advocat Sergi Atienza, defen-
sor de l'únic investigat en el cas,
va carregar contundentment
contra la interlocutòria judicial,
que veu "contradictòria". De
fet, va acusar el jutge de "portar

el cas a un carreró sense sor-
tida", després d'acceptar els re-
cursos d'acusacions particulars
i de la fiscalia per fer declarar el
conductor com a diligència "ur-
gent" i "necessària". Per contra,
argumenta que un cop es va ar-
xivar el cas i es va "acceptar que
no hi ha cap prova que indiqui
negligència greu" per part del
xofer, la seva declaració ja no re-
sulta necessària. "No és proce-
dent ni legal que es reclami a la
defensa aporti una prova de si
es continua la causa legal o no.
Això es diu una prova diabò-
lica", va apuntar l’advocat.
El conductor, que al llarg de la
investigació judicial no va ser
citat a declarar per motius de
salut, va veure com el cas es
tancava, provisionalment, el
passat mes de novembre sense
necessitat de personar-se al jut-
jat d'Amposta. En aquest sentit,
la seua defensa entén que la
prova de la declaració que ara

reclama el jutge no resulta
"pertinent, ni útil, ni necessà-
ria". Atienza creu que la dili-
gència essencialment està
destinada a "satisfer una sèrie
d'acusacions que ens volen fer
unes preguntes que tenim dret
a contestar o no". Sosté que la
nova interlocutòria que reobre
el cas es contradiu perquè,
d'una banda, "confirma" la de
l'arxiu del passat novembre i,
de l'altra, veu necessària la de-
claració del conductor davant la
gravetat del cas i els recursos de
les acusacions. 
"La causa estava ben arxivada.
No té sentit tècnic", va subrat-
llar l'advocat, que també va
qüestionar que s'addueixi les
garanties per a la defensa pel
seu client la seva citació judicial.
"Quan l'acusació està morta, no
té sentit que s'argumenti que
per protegir un dret meu es re-
obre la causa. No és coherent",
va tancar Atienza. 

G.M. / ACN
AMPOSTA

TRIBUNALS

Una imatge de l’accident de Freginals. // FOTO: ACN.
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TERRA ALTA
i MATARRANYA

INVERSIONS PELS PARCS EÒLICS
EL PRESIDENT del Consell Comarcal
de la Terra Alta portarà al proper con-
sell d’alcaldes una resolució per recla-
mar les inversions vinculades als parcs
eòlics de la zona de desenvolupament
prioritari VII, situada als municipis de
Batea, Gandesa, la Pobla de Massaluca
i Vilalba dels Arcs. En concret, es tracta
dels tres parcs eòlics de 30 megawatts
i 10 aerogeneradors cadascun, ubicats

als paratges de Punta Redona, Tres Ter-
mes i Los Barrancs, que la Generalitat
va adjudicar a les empreses Gas Natu-
ral Fenosa i Alstom Wind, en el marc de
la planificació del 2010. Cinc anys des-
prés, les promotores van iniciar els trà-
mits, però Carles Luz va assegurar que
ara hi ha indicis que les empreses no
volen fer les inversions compromeses
al territori. G.M.

L’Ajuntament de Batea ha rebut
el suport públic de la major part
dels grups parlamentaris en la
reclamació de la concertació de
les places de la residència per a
la gent gran. El passat mes de
desembre el consistori va pre-
sentar un contenciós adminis-
tratiu contra la Generalitat per
l’incompliment del conveni per
la concertació de 30 places per a
la residència, tot i el mandat del
Parlament que obligava el go-
vern a concertar les 30 noves pla-
ces per a la residència abans de
l’1 de setembre. L’alcalde, Joa-
quim Paladella, va explicar que
hi ha llista d’espera i que les ha-
bitacions estan equipades i pre-
parades des de fa quatre anys.
Per aquest motiu reclama que
els pressupostos d’aquest 2017
incorporen una partida per
poder obrir la segona planta de
la residència amb les 30 noves
places. Els representants dels di-
ferents grups parlamentaris, ex-
cepte Junts pel Sí que va declinar

la invitació i Catalunya Sí que es
Pot que va excusar a última hora
per una averia al cotxe, van visi-
tar les instal·lacions de la resi-
dència i van ser unànimes a
l’hora de reclamar la concertació
de les places pendents. “La gent
gran representa el 30% de la co-
marca, no pot haver discrepàn-
cies quan es parla d’aquest
sector de la població. El nostre

recolzament a l’Ajuntament de
Batea és màxim”, afirmava José
Mara Álvarez de Ciutadans. Per
la diputada del PP, Marisa Ai-
xendri, és difícil d’entendre que
el govern de Junts pel Sí afirmi
que els pressupostos del 2017
seran els més socials, i no con-
certi les places de la residència
de Batea. Per la seva part, el di-
putat del PSC, Raúl Moreno, va

explicar que el grup socialista ha
presentat una esmena als pres-
supostos perquè incorporin una
partida per l’obertura de la resi-
dència. Finalment, el coordina-
dor de la CUP a les Terres de
l’Ebre, Pere Mangrané, va defen-
sar l’elaboració d’un pla de ne-
cessitats del territori per tal de
prioritzar la concertació de pla-
ces a les residències per a la gent
gran, com és el cas de Batea. 
La residència de Batea va ser
inaugurada per la consellera
Neus Munté al gener del 2013.
Però l’obertura de la residència
ja va ser motiu de polèmica
entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment, ja que l’edifici portava
construït des del primer semes-
tre del 2011. Al desembre del
2012 es va arribar a un acord per-
què la residència, de 60 places i
gestionada per Sagessa, es po-
gués obrir amb un primer con-
cert públic de 30 places.  

BATEA

Suport parlamentari per les
places de la residència
Un grup de parlamentaris ha defensat la

necessitat de concertar 30 places a Batea
Les habitacions del centre estan equipades

i preparades des de fa quatre anys

GANDESA

El pressupost de Gandesa
per al 2017 prioritza la mi-
llora del carrer d’Horta i
l’entorn del Palau del Caste-
llà, però també preveu altres
actuacions al nucli antic. A
més, l’alcalde va assenyalar
que enguany es tancaran al
trànsit de vehicles dues de
les places més emblemàti-
ques del nucli històric: la
plaça del Comerç i la plaça
de l’Església. Carles Luz va
remarcar que l’objectiu de
l’Ajuntament no és prohi-
bir, sinó millorar la mobili-
tat de vianants i turistes. De
fet, va dir que ja tenen dis-
senyades diverses alternati-
ves per estacionar els
vehicles en altres sectors de
la població. Amb tot, Luz va
aclarir que la remodelació
urbanística de la plaça del
Comerç haurà de fer-se més
endavant.  D’altra banda,
durant una entrevista a
Canal 21 Ebre, Luz va avan-
çar els detalls del nou centre
de calor amb biomassa que
servirà per climatitzar la llar
d’infants, l’escola i la biblio-
teca. Un projecte que també
servirà per millorar la gestió
forestal dels boscos de Gan-
desa i generar ocupació.
L’alcalde de Gandesa també
va comentar la creació d’un
espai de “coworking” al
viver d’empreses de la Terra
Alta, on ja hi ha quatre em-
preses ubicades. Segons
Luz, el següent pas serà fer
arribar-hi la fibra òptica.  Fi-
nalment, Luz va confirmar
que l’Ajuntament aprovaria
en breu la demolició del
monument franquista de
coll del Moro, un cop que
ja tenen el llum verd d’Ur-
banisme i dels serveis
d’Arqueologia de la Gene-
ralitat. G.M.

Les places de
l’Església i del
Comerç, zones
de vianants

Cinta Bonet
BATEA

La visita a la residència de Batea. // FOTO: M.V.
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RIBERA D’EBRE
i PRIORAT

EL TRANSPORT ESCOLAR A CONCURS
EL PLE DEL CONSELL Comarcal de la
Ribera d’Ebre ha iniciat el procediment
per tornar a treure a concurs el contracte
de serveis de transport escolar col·lectiu
a la comarca per als propers dos cursos.
Es tracta d’un contracte de gairebé  6 mi-
lions d’euros que segons va explicar la
presidenta del Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre, Gemma Carim, s’ha dividit en
diverses rutes per facilitar l’accés a petites

i mitjanes empreses. Actualment a la co-
marca hi ha més de 600 usuaris de trans-
port escolar i fins a 18 línies que donen
servei a tots els pobles de la comarca.
D’altra banda, es va aprovar prorrogar els
convenis amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya relatiu al Programa de media-
ció per al lloguer social per a l’any 2017 i
també per al manteniment de l’Oficina
d’Habitatge i la borsa de mediació. C.B.

Expedient pels
cinc suposats
nous punts
contaminats

La Generalitat obrirà un ex-
pedient informatiu un cop
rebut l'informe que ha fet l'A-
juntament de Flix on s'identi-
fiquen cinc nous espais on hi
ha indicis de contaminació
derivada de l'activitat de la fà-
brica química. La investigació
ha de resoldre quin tipus de
residus hi ha, quan es van
abocar i de qui és la respon-
sabilitat. La farà l'Agència de
Residus de Catalunya i és
una de les primeres accions
que es deriven de la Comis-
sió de Seguiment, formada
per 14 experts i 16 tècnics de
l'administració, que es va
posar en marxa el passat 26
de gener. La secretària de
Medi Ambient i Sostenibili-
tat, Marta Subirà, va afirmar
que si les investigacions de la
Generalitat confirmen que la
responsabilitat de la conta-
minació recau en Ercros li
exigiran que descontamini
aquests espais. L’alcalde de
Flix, Marc Mur, va qualificar
“d'útil” una comissió en la
qual el consistori hi ha posat
“moltes esperances” per
aconseguir l'objectiu final:
que els sòls contaminats
d'Ercros, que tanca a finals
d'any, quedin en perfecte
estat per un ús industrial 24
hores seguides en el futur.
L'alcalde també va destacar
el consens dels experts sobre
el fet que “es poden fer més
coses” de les actuacions que
s'estan fent perquè el resultat
sigui “òptim”. La comissió
d’experts ha acordat que a
la propera reunió es dema-
narà la compareixença d’Er-
cros. C.B.

El director general d'Acuamed,
Francisco Javier Baratech, es va
desplaçar a Flix en persona el
passat 25 de gener per presen-
tar els resultats dels estudis
dels organismes especialitzats,
CIEMAT i TRAGSA, que han
verificat que la descontamina-
ció de l'embassament no ha
acabat. Queden 79.300 metres
cúbics de material per extreure,
menys del 10% dels fangs tòxics
localitzats.  Els anàlisis van ser
encarregats pel nou Consell
d'Administració d'Acuamed, al
juliol de 2016, i s'han acabat
aquest mes de gener. Amb el
mostreig s'ha quantificat el ma-
terial d'origen industrial que
encara hi ha al fons de l'embas-
sament analitzant un total de
262 mostres del fons del recinte
confinat i de l'exterior, per tenir
elements de contrast. La carga
contaminant està ubicada en sis
localitzacions diferenciades.
D'aquest material pendent que
s'ha de treure 33 tones són ma-
terial contaminant, dels quals
gairebé la meitat és DDT, però
també hi ha mercuri. 

Nou contracte d’obra
Els terminis de finalització del
projecte encara no estan tan-
cats perquè cal esperar si l'em-
presa adjudicatària de les
obres, Fomento de Construc-
ciones y Contratas, prorroga el
contracte o es resol i es torna a
adjudicar. El compromís és que
les obres seguiran endavant
aquest 2017, es reubiqui la
draga i es torni a activar la
planta de tractament dels fangs
tòxics.  Baratech no va descartar
que el procés d'arbitratge i la
investigació judicial del cas
Acuamed pugui fer variar el
pressupost dels treballs, de més
de 138 milions d'euros, la inver-
sió més gran feta en una obra

de descontaminació a l’Estat
espanyol.  Però va assegurar
que, inclosa la neteja de l'aigua,
la descontaminació ha d'estar

completa abans de dos anys i
que, per tant, els fons europeus
per finançar l’obra no perillen.

Més vigilància
El director general d'Acuamed
va remarcar el compromís d'a-

cabar la descontaminació del
pantà de Flix en el menor
temps possible i amb totes “les
garanties tècniques, ambientals
i de seguretat”. De fet, va asse-
gurar que es farà una vigilància
extrema del tablestacat de con-
finament de la zona contami-
nada, davant les advertències
dels experts i exresponsables
d'obra que es tracta d'una es-
tructura creada amb caràcter
provisional. Baratech va insistir
que hi ha un doble mur de con-
finament que garanteix la segu-
retat aigües avall de l'Ebre però
que es corregirà qualsevol ano-
malia que es pugui detectar.
“L'estat del tablestacat és salu-
dable i no hi ha perill immediat
de qualsevol trencament. Això
pot canviar en qualsevol mo-
ment però estarem molt vigi-
lants”, va apuntar el director de
la societat estatal.

Treball coordinat
L'alcalde de Flix, Marc Mur, va
destacar que el compliment
dels terminis de presentació de
l'estudi i la visita de Baratech a
Flix era un símptoma de la nor-
malització del treball coordinat
projecte entre el govern espan-
yol, el govern de la Generalitat
i el consistori. Mur també va
transmetre un missatge de
tranquil·litat. 
Per la seva part, el delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, també es va
mostrar satisfet per les garan-
ties que ha donat Acuamed que
l'obra es finalitzarà i també les
actuacions previstes al pla de
restitució. 

Fi de la descontaminació en dos anys
MEDI AMBIENT

El director general d’Acuamed garanteix que els
treballs de neteja estaran finalitzats abans de dos anys

Es confirma que encara queden per extreure prop de
80.000 metres cúbics de material contaminat 

Cinta Bonet
FLIX

La reunió entre el director general d’Acuamed, l’alcalde de Flix i el delegat del Govern. // FOTO: M.V.
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138
milions d’euros és
el cost de la
descontaminació
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BAIX MAESTRAT
i ELS PORTS

XXIV FESTA DE LA CARXOFA
LA CARXOFA de Benicarló torna a
ser reina de l'hivern. El darrer cap de
setmana de gener va ser moment per
a la XXIV Demostració Gastronòmica
de la Carxofa. Els actes centrals de la
Festa de la Carxofa van començar el di-
vendres 27 amb el Sopar de la Gala i
l'entrega de la Carxofa d'Or al xef Ri-
card Camarena i l'homenatge a títol
pòstum a Francisco Vallés 'El Flare'. La

torrada popular amb més de 2.000
kilos de carxofa va ser el plat fort de
dissabte, i la Demostració Gastronò-
mica va omplir els carrers del centre
durant el matí de diumenge. La de-
mostració va comptar amb la partici-
pació de 19 establiments que, segons
va explicar l'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, cadascun d'ells va pre-
parar més de 1.000 racions. Les previ-

sions apunten que més de 18.000 per-
sones acudiran a gaudir dels infinits
sabors de la carxofa, d'acord amb les
reserves realitzades als hotels i la gran
quantitat de viatges programats a Be-
nicarló des de diferents punts d'Es-
panya. Els restaurants de la ciutat es
preparen així per a unes Jornades Gas-
tronòmiques, que enguany s'allarga-
ran fins al 6 de març. C.B.

Els consumidors de gas de l'Estat
espanyol hauran d'assumir amb
les seves factures d'aquest 2017 el
pagament de 96.383.024 euros per
sufragar la indemnització a l'em-
presa promotora i el manteniment
del fracassat projecte Castor. Amb
les instal·lacions hibernades i a
l'espera que el govern espanyol
prengui una decisió previsible-
ment definitiva sobre el seu futur,
el rebut del gas torna a incloure –
després de la primera consignació
el passat 2016- una partida milio-
nària per retornar el crèdit bancari
subscrit per Enagás a compte dels
drets de cobrament al llarg de 30
anys després que l'executiu del PP
aprovés per decret el pagament
d’una indemnització de 1.350 mi-
lions d'euros a Escal UGS. La par-

tida, que figura a l'ordre del Minis-
teri d'Energia publicada al BOE a
finals de l'any passat establint els
peatges i cànons del sistema ga-
sista per enguany, ascendeix exac-
tament a 80.664.725 euros. A
aquesta xifra se li han de sumar els
15.781.229 euros que rebrà Enagàs
Transporte per als "costos provi-
sionals d'operació i manteniment"
de les instal·lacions hibernades
aquest 2017. Una xifra molt prò-
xima als 17,70 milions que costa el
manteniment de l'únic magatzem
de gas submarí operatiu a Es-
panya, el de Gaviota, al País Basc.
Així les coses les reaccions no
s'han fet esperar i Compromís exi-
geix al govern espanyol que res-
pongui les més de 50 preguntes
pendents sobre el projecte Castor
presentades per la formació al
Senat el passat mes de setembre.
El senador per Castelló, Jordi Na-
varrete, va denunciar el passat 10

de gener el silenci estatal davant
dels requeriments sobre la legali-
tat de les actuacions, informes pre-
vis i auditories mentre el Ministeri
d'Energia establia, mitjançant una
ordre publicada al BOE a finals de
l'any passat, que els consumidors
hauran de pagar enguany als seus
rebuts del gas 96,34 milions d'eu-
ros pel manteniment i l'operació
financera de la indemnització del
fracassat magatzem de gas sub-
marí. "No ens sembla seriós", de-
clarava Navarrete, qui tornava a
recriminar "l'interès del PP per
pagar a Florentino Pérez, presi-
dent d'ACS, principal accionista
de la promotora del Castor, Escal
UGS tots els diners en un temps
rècord".
"Alguna cosa fa olor de podrit
amb tanta pressa a pagar-los i tant
silenci", insistia el senador. Segons
Compromís, la Mesa del Senat va
decidir suspendre l'enviament de

les 50 preguntes escrites formula-
des per Compromís al Senat fins
al passat 10 de novembre. "Encara
no sabem res del que vam recla-
mar", ha afegit. Entre altres coses,
la bateria de preguntes se centrava
a esclarir els drets retributius abo-
nats pel Ministeri en relació amb
el Castor; els "enormes i despro-
porcionats sobrecostos" de la
construcció i intent de posada en
marxa; les previsions de desman-
tellament de les instal·lacions; així
com els pagaments a Escal UGS i
ACS amb possibles mecanismes
irregulars, segons va denunciar la
Comissió Nacional de l'Energia.
La coalició també ha anunciat que
en el cas de persistir el silenci
sobre les qüestions platejades, de-
manarà que es converteixin les
preguntes escrites en orals perquè
siguin respostes en la pròxima co-
missió d'Economia, Indústria i
Competitivitat o Energia.   

El Castor costarà 97 milions
als usuaris aquest 2017
Compromís denuncia el silencia del govern

des del passat mes de setembre
La Plataforma en Defensa del Sénia

considera una ‘vergonya’ el preu a pagar

El milió de
polseres
Candela

El que va començar amb un
gest solidari amb Candela ha
acabat en un fenomen que ha
sobrepassat Benicarló, la co-
marca, i ha arribat arreu del
país. Les protagonistes de la
història són Daniela, Mariona
i Candela, una xiqueta afec-
tada per la leucèmia que van
muntar una paradeta per
vendre polseres per recaptar
fons per a la lluita contra el
càncer infantil. Ara fa tres
anys Candela estava sent
tractada de la seva malaltia a
Barcelona, i va aprendre
d'una voluntària a fer polse-
res. La mateixa Candela li va
ensenyar la tècnica a les seves
amigues, Daniela i Mariona,
que van decidir fer d'aquesta
artesania una bona forma per
a recaptar fons.
Després de tres anys, la ini-
ciativa ha agafat empenta, ja
que ha tingut el suport de
molta gent. Així, una inicia-
tiva humil ha acabat venent
més de 270 mil polseres i ha
recaptat un milió d'euros.
Aquests diners s'han donat a
l'equip d'oncologia de l'Hos-
pital Sant Joan de Déu per a
l'impuls d'un laboratori dedi-
cat a la investigació del càncer
infantil on treballaran 27 pro-
fessionals. Un milió d'euros
és una xifra extraordinària-
ment rellevant tenint en
compte que el pressupost
d'investigació del centre pel
que fa a oncologia infantil és
de prop de dos milions d'eu-
ros anuals. En el cas de les
malalties oncològiques, el
80% dels recursos de què dis-
posa Sant Joan de Déu per a
la investigació provenen de
donacions de particulars i d'i-
niciatives com les polseres
Candela.   A.P.

EL DEUTE DEL CASTOR

Albert Pascual
VINARÒS

Gas Castor. FOTO: JORDI MARSAL / ACN.

BENICARLÓ
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La Passió d’Ulldecona d’aquest
2017 fa enguany el salt a la
xarxa social. El Patronat de la
Passió acaba de posar en marxa
la nova web lapassioullde-
cona.com a través de la qual no
només es poden comprar les
entrades per a les diferents re-
presentacions programades
sinó també qualsevol dels
packs turístics que s’han pre-
parat per a l’ocasió. Uns packs
que enguany s’incrementen
amb visites al Delta, a Penís-
cola o a la Font de la Salut de
Traiguera. El cartell ha estat
novament obra de l’artista
d’Ulldecona, Javier Bernal. En
aquest cas l’espectador adqui-
reix una posició de màrtir. Les
representacions seran en català
el 19 i el 26 de març, i en caste-
llà el 2, 9, 23 i 30 d’abril. En-
guany, també s’oferirà una
preestrena. Serà el 12 de març
a Ascó. D’altra banda, el 4 de
març La Passió d’Ulldecona
participarà en una representa-
ció amb totes les passions de
Catalunya a Cervera.

Passió de Vilalba
També Vilalba dels Arcs es pre-

para per celebrar la 22a edició
de La Passió. Declarada Patri-
moni Festiu de Catalunya i
Festa d’Interès Comarcal de la
Terra Alta, la Passió de Vilalba
tornarà a apropar als especta-
dors a la realitat social i cultu-
ral que viu Jesucrist els darrers
dies de la seva vida, amb el tret
característiques que les repre-
sentacions es realitzen pels ca-
rrers i places del nucli històric
de la població. El cartell de la

22a edició mostra per primera
vegada el Sant Sopar sota l’es-
lògan “Si ens conforméssim
amb el necessari en tindríem
prou per a tots”. L’actor i mem-
bre del Patronat de la Passió de
Vilalba, Marc Sampé, va desta-
car la vessant solidària d’a-
questa nova edició mentre que
l’alcaldessa, Maria Teresa Ma-
riné, va remarcar que la inicia-
tiva va més enllà de la
representació de l’obra. En

aquest sentit, Mariné va afir-
mar que La Passió és la major
promoció turística de Vilalba
dels Arcs. 
Les representacions de La Pas-
sió de Vilalba dels Arcs tindran
lloc el Dijous Sant a la nit, i
Dissabte Sant a la tarda. El ma-
teix dissabte també s’obriran
les àmfores del vi de La Passió
que s’elabora des de fa deu
anys amb el sistemes que uti-
litzaven els romans.   

Els dos pobles es bolquen en la promoció d’un dels seus principals actius turístics

CULTURA

C
EL CENTENARI DE LA FILA

Ulldecona i Vilalba ja es
preparen per La Passió

TEATRE

EL 2016 va ser l’any de la Lira Ampos-
tina i aquest 2017 serà el de la Unió Filhar-
mònica. L’entitat ha preparat un extens
programa d’activitats per celebrar el cen-
tenari de la seva fundació sobretot a partir
del 29 l’abril quan tindrà lloc l’acte inau-
gural, coincidint amb la data de la primera
actuació de la Fila l’any 1917. Al juliol la
banda oferirà un concert a l’Auditori de

Barcelona; a l’octubre organitzaran la 36a
Trobada de Bandes de Catalunya, mentre
que al desembre s’inaugurarà l’exposició
del centenari de la Fila al Museu Terres de
l’Ebre. També està prevista l’estrena de
dos obres dels compositors de la Fila Lio-
nel Beltran i Tomàs Simón; l’edició d’un
conte  i l’emissió d’un cupó de l’once com-
memoratiu el 8 de juny. C.B.

L’EBRE, majestuós, cansat,
sagnat, sortit de mare, des-
bocat, tranquil, turbulent,
amable, ha definit la nostra
identitat, sent la via secular
que ha vertebrat les quatre
comarques ebrenques. 

COM A NUS de comunica-
cions ens ho recorda Jesús
Moncada tot evocant el camí
de sirga, tot emfatitzant els
esforços d'aquells homes,
tripulants dels llaüts que
navegaven a contracorrent
tot estirant les embarcacions
per la vora del riu. 

EL SIRGADOR és un ofici
que s'enfonsa en el temps,
partint dels arraixos, bar-
ques sarraïnes que ja eren
presents a Miravet i del que
van continuar els templers
amb la presència del seu
antic embarcador de coberta
apuntada que s'endinsa en
el riu. La manera de sirgar
era estirar el llagut lligats a
una corda anomenada sè-
gola, molt gruixuda, per una
gassa, uns petits ramals lli-
gats a unes espatlleres de
fusta amb coixins que els
protegien de les abrasions. 

AVUI DIA, la memòria dels
sirgadors, dels antics camins
de sirga perduren en la me-
mòria ebrenca; d'una banda
amb usos turístics (llaguts
El sirgador a Tortosa, el Be-
nifallet a Benifallet o lo
Roget a Ascó), els darrers
passos de barca presents al
llarg del tram navegable o
bé amb homenatges a la
seva memòria com el monu-
ment als sirgadors, obra de
Joan Segú, a Móra d'Ebre. 

Dels antics
camins de Sirga
i els llaüts 

David Jiménez
TÈCNIC DE TURISME
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PINZELLADES

Cinta Bonet
ULLDECONA

Presentació de La Passió de Vilalba. // FOTO: EMILIO ZARAGOZA.
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CULTURA 

Les catedrals de la Terra Alta
El cronista Anton Monner repassa el procés de construcció dels cellers modernistes de Gandesa i el Pinell de Brai

Pels anys 1880 apareix a Franca
una malaltia a la vinya coneguda
per fil·loxera. La Terra Alta, per
aquells dies, era una gran pro-
ductora de vi, juntament amb el
Priorat. El preu del vi puja a
preus astronòmics. La nostra eco-
nomia puja com les carbasseres:
Gandesa s’eixampla considera-
blement per la zona nord, les
cases més riques de la població; i
la zona sud, les pobres. Dóna peu
a la construcció de grans casali-
cis: els Boira, els Calixto Pallarès,
els Figueres, els Ferrer. Els pobres
edifiquen cases de 50 metres
quadrats a la zona del Raval.
La fil·loxera arriba a la Terra Alta
l’any 1899. Moren algunes vinyes,
malgrat les barreres de protecció
que s’havien construït per evitar
la malura. Els pagesos pagaven
un tant per quilo de raïm per
poder aturar la malaltia i investi-
gar els procediments de noves
malures. A la vegada, el Baró de
Purroy i els Ferrer de casa Toma-
set comencen a experimentar
amb els ceps americans que ja
havien estat un èxit a França. Les
nostres vinyes estaven plantades
als costers. Les produccions eren
molt baixes. D’una mitja de
menys de mig quilo per cep. Les
vinyes s’acaben de morir gairebé
totes, les de cep sarment, els tres
primers anys del segle. Es canvia
el conreu: es planten noves vin-
yes als bancals on sempre hi
havia sembradura i olivers. 
Els nostres vins tingueren pro-
blemes per exportar-los a França,
que no autoritzava importar vins
de més de 15 graus i tant al Prio-
rat com a la Terra Alta es pro-
duïen vins de 16 i 17. Es veremava
a l’octubre, les vinyes estaven
molt patides, tenien poc suc i els
graus d’alcohol eren altíssims.  El
1898 Antoni de Magrinyà i de
Sunyer publica un llibre, “Màxi-
mes agrícoles”, on aconsella el
canvi de conreus i que la vinya ha
de plantar-se als bancals. Això
faria canviar el nostre món agrí-
cola. Les vinyes es renoven i es
planten als bancals, que produei-
xen més del doble per cep, baixen
els graus alcohòlics i els cellers es
queden petits. Les cases bones
podien produir entre 10 i 20.000
quilos de raïms. Amb el canvi les
produccions es multipliquen.
Gandesa produïa uns 15.000.000
de quilos i passen al 1910 a pro-
duir-ne 40 milions i el 1914 s’a-
rriba als 55 milions. Això crea el
problema que els cellers no

tenen prou capacitat pels raïms
produïts. Els compradors abaixen
els preus i seleccionen els raïms.
Molts pagesos no poden desca-
rregar i els raïms tallats s’han de
podrir.

La necessitat de nous cellers
Això provoca un aixecament po-
pular que reclama la possibilitat
de crear grans cellers coopera-
tius, coneguts per Sindicats Agrí-
coles. Des de la JARC a Gandesa
i al Pinell, diverses famílies de fi-
liació cristiana mouen la creació
dels respectius sindicats. A Gan-
desa, l’any 1913, ja es fa la pri-
mera reunió entre membres de

les famílies Redó, Molles, Nava-
rro, Casa Antonio, entre altres. La
primera acta apareix el 1915. Els
raïms ja s’emmagatzemen a unes
instal·lacions provisionals situa-
des a la Plaça de la Verdura, a casa
Navarro que avui és casa Perelló,
la barberia de l’Artur Clúa, i la
carnisseria de Borràs. Amb crè-
dits de la Mancomunitat de Ca-
talunya (la seva caixa de crèdit) se
signa un préstec i es comple-
menta amb crèdits al Banc de
Reus. 

L’obra de la Mancomunitat
Es crea l’any 1914 i és possible
gràcies a una llei d’associació de
diputacions del govern Dato de
l’any 1913. La Mancomunitat,
sense gaire recursos, emprèn
grans decisions que havien de
canviar Catalunya: es creen les
juntes Comarcals de Camins (els
nostres pobles no tenien encara
camins de carro per anar d’un
poble a l’altre), Gandesa té telè-
fon abans que la majoria dels

caps de província d’Espanya, es
crea la Biblioteca de Catalunya,
l’Ensenyança del català a les es-
coles, l’Institut d’Estudis Cata-
lans, l’Escola Superior
d’Agricultura, la Universitat In-
dustrial, l’Escola del Treball i la
promoció de les cooperatives. El
seu primer president és Enric
Prat de la Riba, que va morir el
1917 i va ser elegit Puig i Cada-
falch. L’any 1914, la dictadura de
Primo de Rivera desfà la Manco-
munitat, prohibeix la Bandera
Catalana, fa parlar en castellà als
ajuntaments, imposa el castellà a
l’escola i a l’església, i xafa tots
allò que havia creat la Mancomu-

nitat. Sort que les cooperatives no
les pot destruir!

La catedral del vi del Pinell
Quant a les construccions, la del
Pinell comença uns anys abans,
entre els anys 1917 i 18. La de
Gandesa l’any 1919. L’arquitecte
és el mateix: Cèsar Martinell. Dis-
senya unes construccions inno-
vadores basades amb l’arc
calibrat. Això significa que sense
ferro ni fusta, i només amb to-
vots, es van crear aquestes enor-
mes infraestructures conegudes
com les catedrals del vi.
Al Pinell es compraren diferents
propietats que entre totes eren de
12.000 metres quadrats. Es cons-
truïren gairebé 8.000 metres i li
queden patis oberts de càrrega i
descàrrega d’uns 5.000 metres
quadrats. El cost inicial era d’un
milió de pessetes avalats amb les
propietats de 14 famílies de la po-
blació (els Pantoca, els Àlvarez,
els Vallespí, els Guarí, els Monta-
gut...). El crèdit, de la Caixa de

Crèdits de la Mancomunitat.
Com quedà curt, bancs deixaren
diners fins a gairebé 4 milions de
pessetes. L’any 1921 hagueren de
reduir l’obra davant els proble-
mes econòmics i s’acordà que no
es construirien els depòsits de
l’aigua i la teulada rodona. El vi al
Pinell tenia menys importància
que l’oli i per això es va construir
un molí de bones proporcions
per atendre els socis de la vila.
Això va provocar que aquesta
Catedral perdés part del seu en-
cant. La seva capacitat era de
320.000 litres d’oli i 22.000 hecto-
litres de vi. En Xavier Nogués va
dissenyar el fris actual, instal·lat a

la façana que definitivament hi
fou col·locat l’any 1949.  

La catedral del vi de Gandesa
El celler de Gandesa es va edifi-
car sobre l’hort de Casa Antonio,
propietat de la família de la meva
àvia materna de casa Fontanet,
on hi ha un pou de molt cabdal,
dels més antics de Gandesa. De
la planura que va des de la Fa-
rola, o sigui l’encreuament de ca-
mins de les vies Edetària i
l’Augusta, existia l’indret ideal on
acampaven les tropes d’ocupació
en els diferents moments de la
història. Aquest pou servia per
abastar les tropes romanes que,
ubicades fora de la població i
amb un campament fortificat,
van combatre els insurgents dels
poblats edetans de la comarca i a
la vegada ocupaven la població
de Gandesa, coneguda per aquell
temps per Gergium. Parlo de 190
anys abans del naixement de
Crist.   
Per aquells dies, Gandesa pro-

duïa uns 5.500.000 quilos de
raïms i el sindicat cooperatiu en
recollia més de la meitat. També
es va construir un molí d’oli amb
una capacitat d’un milió de qui-
los d’olives. 
A Gandesa, la unió de diferents
famílies va fer possible la seva
construcció, amb un crèdit inicial
de la Caixa de Crèdit de la Man-
comunitat de Catalunya. El cost
total va ser d’uns 4 milions de
pessetes. Però cal tenir en compte
que els pagesos, les seves dones i
fins i tot els xiquets treballaven
formigonant, portant pedra, por-
tant arenes des de Móra, portant
totxanes, fent els clots dels trulls.
La feina era de tots els socis que
treballaven per una causa co-
muna i amb la voluntat de dispo-
sar on podien col·locar els seus
raïms i poder-ne beneficiar-se’n
d’un increment de preus. Fou
una obra magna. Xavier Nogués
també va construir un fris molt
més petit que el del Pinell, que
actualment està reproduït a l’es-
cut lateral que dóna a la carre-
tera.
S’han portat a terme diferents
restauracions i a la darrera, amb
un conveni entre la Generalitat i
la Caixa de Pensions, s’hi ha in-
vertit 600.000 euros. Ara queda
per poder visitar el sostre rodó,
un magnífic exponent de l’obra
gaudiniana i serà la propera in-
versió que s’hi farà.        

Les diferències
Martinell va idear dues construc-
cions pràcticament iguals. L’arc
calibrat que dóna la imatge cate-
dralícia als dos edificis, la teulada
rodona d’estil gaudinià i els de-
pòsits per abastar d’aigua les ins-
tal·lacions. A Gandesa es van
construir els recipients d’aigua i
les teulades rodones. Al Pinell, en
acabar-se els diners l’any 1921,
hagueren de construir una teu-
lada plana, clàssica, de teula del
Pinell, i els depòsits els resolgue-
ren en formes convencionals.
L’estructura de l’arc calibrat del
Pinell és més alta i monumental
però no disposa dels corredors
superiors, amb arcs més petits
com la de Gandesa.
Els cubs de vi foren construïts
com els més avançats d’Europa
del moment. Disposen de corre-
dors d’aire per fer baixar la tem-
peratura de la fermentació. Ara
es fa amb màquines però en
aquell temps era impossible per
no existir encara. Martinell,
doncs, ajudat per Josep Maria
Valls, l’enginyer de la Mancomu-
nitat, donaren solució al pro-
blema. 

Anton Monner
GANDESA

REPORTATGE

Un detall del celler cooperatiu del Pinell de Brai. / FOTO: ACN.
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US RECOMANEM
FESTES D’HIVERN DE BOT

De l’1 al 5 de febrer

Música

Tortosa
Mercat d’antiguitats, col·le-
cionisme i joguines
Dissabte 18 de febrer
Mercat d'antiguitats, col·leccio-
nisme i joguines, per comprar, tro-
bar i recordar objectes i peces de
temps passats, tot en un mateix
espai.

Jesús
XXII Fira de l’Oli i I Fira de
la Garrofa
Dies, 24, 25 i 26 de febrer
La Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
esdevé una plataforma per impul-
sar el nostre patrimoni etnològic i
recuperar i mantenir les tradicions
lligades al món de la pagesia.

Santa Bàrbara
Carnaval de Santa Bàrbara
Dissabte, 25 de febrer
Celebració del Carnestoltes a Santa
Bàrbara amb desfilada de disfres-
ses pels diferents carrers del poble
acompanyats de la xaranga Lo Per-
kal, festa disco i premis a les mi-
llors disfresses. 

Riba-roja d’Ebre
1a Festa de l'Oli de Ginebre
Dies 3 i 4 de març
Primera edició de la Festa de l'Oli de
Ginebre de Riba-roja d'Ebre, amb un
programa d'activitats diverses al vol-
tant d'aquest curiós producte. 

Durant la primera setmana de febrer, en honor als patrons
de la vila, La Candelera i Sant Blai es celebren les festes ma-
jors d’hivern. El dia 2 de febrer, els quintos i les quintes del
poble, i el dia 3, els Majorals i Majorales, ballen "La Dan-
sada" jota tradicional i popular, típica de les Terres de l'E-
bre, la qual té un ceremonial estricte i característic.

La Fatarella
Festes Majors d’hivern 
de Sant Blai.
Del 3 al 7 de febrer
Quatre dies d'actes religiosos i po-
pulars per a grans i petits, entre els
quals destaca la ballada de jotes,
les nits d'orquestra i la subhasta de
la llenya o de la tortada.

Xerta
Mercat Vintage
Dissabte 4 de febrer, de 9 a 18h
Primera edició del Xerta Mercat
Vintage, amb venda d'articles de
segona mà, gastronomia i beure
de proximitat, food trucks ,música
i vinils. 

Santa Bàrbara
Festa de Sant Antoni
Diumenge 5 de febrer
Celebració de la Festa de Sant An-
toni Abat al municipi, amb el tra-
dicional repartiment de panoli, la
Festa dels 3 Tombs i la ballada de
danses típiques com a actes princi-
pals.

Amposta
Carnestoltes a Amposta
Divendres 17 de febrer: 
Nit jove al Castell.
Dissabte 18 de febrer: Rua de disfres-
ses (Av. de la Ràpita + Pavelló Firal). 
Diumenge 19 de febrer: Carnestol-
tes infantil al Pavelló Firal.

Tortosa

La desaparició de Wendy
de Josep M. Benet i Jornet
Divendres, 17 de febrer a les 22.00h
Teatre Auditori Felip Pedrell

Una companyia de teatre està a punt de començar la representació
infantil de l’obra 'Peter Pan', però un problema amb els decorats
els obliga a fer un canvi sobtat de repertori i caldrà distorsionar
una mica l’argument. La desorientació dels actors, que s’han que-
dat sense el seu personatge o han d’improvisar noves situacions
dramàtiques, amb les constants interrupcions del fil argumental
que se’n deriven, permet agafar distància respecte de la història
que es volia explicar i fa que emergeixin totes les contradiccions
pròpies dels contes i els mites de la nostra infantesa. 

L’Ametlla de  Mar

Manel + 
Pepet i Marieta + 
Nautilus
Dissabte 4 de febrer a les

00.00h
Lloc: Carpa del Port

Dansa

Fires i festes EspectaclesLectura

Deltebre
Presentació del llibre 'Curs
de feminisme per microones'
Dissabte 4 de febrer a les 18.30h
Lloc: EbreTerra Centre

Gandesa
Presentació del llibre 'Ritmos
para el paraiso y otros relatos
del periodismo literario' de
Marina Pallàs.
Divendres 24 de febrer a les 19.00h
Lloc: Biblioteca de Gandesa
Tracta sobre els col·leccionistes de
material bèl·lic de la Batalla de l'Ebre
a la Terra Alta, amb 5 o 6 personat-
ges amb els que ha novel·lat la seua
història després de fer-los-hi entre-
vistes.

Carnaval

Godall

Batalla de la
farina

Dissabte 25 de febrer a les
16.00h
Lloc: Carrers del poble

En el marc de les Festes de la Candelera de l'Ametlla de Mar, concert dels
Manel dins la gira que els està portant per tot Catalunya per presentar el
seu darrer treball, 'Jo competeixo'. Continuarà la festa amb el concert de
Pepet i Marieta i Nautilus. 
Preu entrada: 13€ + despeses de gestió

Tortosa
Espectacle 'Bufa&Sons'
amb Xavi Lozano
Dissabte 11 de febrer a les 18h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell 

Amposta
Espectacle infantil 'L'avi Tonet'
Dissabte, 18 de feber
Lloc: La Lira Ampostina

La Ràpita
Teatre 'Dones de matrícula'
Dissabte 4 de febrer a les 22h
Lloc: Casal Cultural El Maset

Ulldecona
Teatre “El Mago de Oz”
Dissabte 11 de febrer a les 18h
Lloc: Teatre Orfeó Montsià

Tortosa
Teatre
“Oh my god Barcelona”
Divendres 3 de març a les 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell 

Tortosa
Espectacle
'Dins la panxa del llop'
Diumenge 26 de febrer a les 12h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell

Tortosa
Concert Tribut a Queen de la
Banda Municipal de Música
Dissabte 11 de febrer a les 19 i 22h
Lloc: Teatre Auditori Felip Pedrell
Entrada gratuïta 

Amposta
Concert de la Orquestra
Simfònica de les Terres de
l’Ebre (OSTE)
Dissabte 4 de febrer a les 20h
Lloc: La Lira Ampostina

Xerrades

Tortosa
Frenar l'augment de la po-
bresa infantil.
Dilluns 6 de febrer a les 18.30h
Lloc: Espai Patronat

Amposta
Alfonso Soriano Viana, un
apassionat de la docència.
Dijous 9 de febrer a les 19.30h
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

L’Ametlla de Mar
La indumentària femenina al
llarg de la història.
Diumenge 19 de febrer a les 11.30h
Lloc: Centre d’Interpreatció de la Pesca

Tortosa
El sentit de la immersió lin-
güística en el sistema educa-
tiu català.
Dijous 23 de febrer a les 18.00h
Lloc: Campus Terres de l’Ebre

Tortosa
Master Class de Dansa
amb Roberto Olivan
Dies 4, 5, 11 i 12 de febrer
Lloc: Escola Municipal de Teatre
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"La dansa és per
xalar, i jo m'ima-
gino un home
entre dos altaveus
ben grans i po-
tents ballant mú-
sica electrònica."

P
PETITS ARTISTES

LA DANSA

L’ESCOLA L’ASSUMPCIÓ de Deltebre demostra tenir
molt bon ritme. És per això que el tema d'aquesta pàgina
de Petits Artistes és la Dansa, i és que al seu poble, totes
les formes de dansa estan molt presents gràcies al festival
Deltebre Dansa. Així, els Petits Artistes de l'Assumpció ens
expliquen les seves experiències amb el ball o participant
a Deltebre Dansa, un festival que apropa a grans i petits el
circ, el ball, i la música en un festival únic a les nostres co-
marques. Quins tipus de dansa agradaran més als Petits Ar-

tistes de Deltebre? Des del Break Dance fins al ballet pas-
sant per diferents estils musicals o fins i tot el flamenc però
sense oblidar-se de formes de ball encarades a l'esport com
la zumba, tan de moda avui en dia.

“Sergi Bertomeu
"El ball que més m'ha agradat des de petit és
el Breakdance, però només l'he pogut veure
a internet. Ara m'agradaria aprendre a saber-
lo ballar!"

"A mi m'agrada
veure a les balla-
rines de Deltebre
Dansa fent les co-
reografies que
preparen elles

amb els seus professors."

2 PINZELLADES

Leandras Bernotas

Eider Algueró

"A mi m'agrada
el claqué, i m'i-
magino a un
home a Deltebre
Dansa fent
aquest especta-
cle amb les sabates especials!"

"No fa molt ba-
llava zumba,
abans de comen-
çar fèiem un es-
calfament amb
la mestra per

posar-nos a to."

Sam Marsal

Alexia Arasa

"L'any passat
vaig anar a la in-
auguració de
Deltebre Dansa
on estava l'al-
calde i uns trape-
zistes van actuar dins una carpa."

"Un cop vaig
anar a Deltebre
Dansa a veure un
espectacle amb
cinc ballarines
interpretant el

Ball dels Cignes i fent piruetes."

Arnau Martí

Dafne Rubio

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"Fins ara només
he ballat a l’es-
cola on la mestra
ens ha ensenyat
alguns passos, a
fer el pi, i també
el pont!"

Ariadna Ventura
"A mi m’agraden
els concerts.
Quan sigui gran
m ’ a g r a d a r i a
poder tocar la
bateria en una
banda de música."

Cristian Masdeu
"A mi m’agrada
molt el ballet, per
això he dibuixat
una nena fent
ballet a un teatre.
Va vestida de
rosa i mou unes llargues cintes."

Judit Bertomeu
"La tardor m'ins-
pira per fer noves
coses, una d'elles
la dansa. M'ima-
gino una balla-
rina de ballet, un
tipus de dansa que m'agrada molt."

Yan Cheng

Júlia Panisello

"Aquestes parelles estan dansant al costat dels
altaveus on fiquen les cançons, amb molt ritme.
La gent que balla s'ho passa molt bé!"

Olivia Karen »

»

»
"Jo he dibuixat aquesta dona flamenca perquè
de gran m'agradaria poder anar vestida així i
saber ballar flamenc. És molt interessant!"
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EN RECORD D’EMMA I MANEL
EMOCIÓ al pavelló d'Amposta i al camp de
futbol de Masdenverge. La primera jornada
de partits després de les vacances de Nadal
va servir per homenatjar els dos joves morts
en un accident de trànsit el passat 22 de des-
embre a l'N-340.
Amb el record, "ara i sempre", a Emma Gar-
cia, tot el cos directiu, els jugadors i jugado-
res dels diferents equips del Club d'Handbol

Amposta, van voler mostrar els seus senti-
ments per aquest trist fet i donar suport a la
família a qui li van fer entrega de la sama-
rreta de la jove lluint el número 10.
També a Masdenverge el club de futbol va
voler homenatjar Manel Constantino en un
acte abans del partit contra el Bot on se li va
entregar una samarreta commemorativa i un
ram de flors a la mare del jugador.  A.P.  

CURSES PER MUNTANYA

Unes 400 persones van parti-
cipar el passat 22 de gener en
les diferents curses del vuitè
Pastisset de Benifallet. Vui-
tanta valents van plantar cara
al mal temps per fer els 29 ki-
lòmetres de la cursa princi-
pal, una prova que comença a
vora riu i s'endinsa per la
Serra de Cardó passant per
imponents paisatges natu-
rals.
Pol Vilà, d'Evasion Running
Reus, ha estat segon amb
02:55:34, i també ha estat el
vencedor del tram cronome-
trat. En tercera posició a la
categoria absoluta, Carlos
Bartrina, del Team Flowers,
amb un temps de 02:58:07.
Quant a la categoria feme-
nina, Pilar Prades ha estat la
segona amb un temps de
03:36:36. En tercer lloc ha en-
trat, Sandra Burgués, del Bor-
ges Traill-AAEET Valls, que
ha fet un registre de 03:38:24.
El primer classificat local ha
estat Rau ̈l Garcia Abelló, del
Club Excursionista Priorat.
Cal destacar que l'atleta ca-
talà Jessed Hernández, un
dels corredors més destacats
en l'àmbit europeu de mun-

tanya, ultratrail i kilòmetre
vertical, que havia de dispu-
tar la prova no ho ha pogut
fer finalment per unes
molèsties però ha participat
entregant premis.
Lo Pastisset també ha inclòs
una Cursa curta de 18,3 km,
d'on ha sortit el pòdium
ju ́nior que en categoria mas-
culina ha estat format per
Jaume Espuis de l'Associació
Esportiva de la Cara Nord
amb un temps de 02:13:26, en
primer lloc, i Francesc Ba-
rrena, de la mateixa associa-
ció, que ha estat segon amb
el mateix temps. Carme Fol-
qué, de Benifallet, ha estat la
primera en categoria feme-
nina amb un temps de
03:16:00.
Aquesta cursa curta ha tingut
com a guanyadors Vi ́ctor
Hugo Vicente, de Tot Equip,
amb un temps d’01:53:46 i
Mò́nica Olivan, del Club
Atletisme de les Terres de
l'Ebre, amb 02:19:05. El segon
i tercer masculins han estat
Pau Montaner, de l'Associa-
ció Esportiva Pallars, i Ismael
Sabaté, del Club Esportiu
Arenys. Reyes Valero, d'O-
brint Maga Club, i Eva Oli-
ver, han estat segona i
tercera, respectivament.
Cal destacar que la marxa

curta també correspon a la
cursa cadet, d'11,8 km, que
ha guanyat Daniel Castillo,
del Trail Tarraco amb
01:10:17. En segona posició
ha entrat Eric Lleti del Club
BTT Montbike amb 02:14:40 i
Ramon Beltran, de l'AE Al-
canar, amb 02:24:32. Quant a
la categoria femenina cadet,
Aida Accensi de l'ATE Coll
de l'Alba ha estat la primera
amb 02:15:14 i Anna Ferré,
del Club BTT Montbike, ha
estat segona amb un registre
de 02:15:15.
Pel que fa a la categoria sots
23, el pòdium femení l'han

format: Paula López i Heura
Piñol; i el masculí Omar
Laoufi, Nil Sabaté i Eugeni
Benaiges. Pel que fa al sè-
nior, Marta Martínez, Eva
Cristina Llobat i Sandra Vi-
diella han pujat al pòdium
femení, i els guanyadors en
la categoria masculina han
estat Lluisma Mas, Javier
Heras i Pau Vila. El pòdium
veterà l'han format Víctor
Mestre, Raul Sague i Juan
José Oliva, i el màster, Te-
resa Forn, en el femení, i
David Villalba, Victoriano
Arazo i Jose Matamoros, en
masculí. 

Aleix Toda i Raquel Martínez guanyen
la Cursa del Pastisset de Benifallet
Albert Pascual
BENIFALLET

L’arribada de la cursa. // FOTO: CURSA DEL PASTISSET.

AGENDA
ESPORTIVA

Diumenge 5 de febrer
28a Mitja Marató de la
Carxofa a Benicarló

Diumenge 5 de febrer
4a Cursa dels Biberons de
Pinell de Brai

Dissabte 11 de febrer
II Canicross de Poblenou
del Delta

Diumenge 12 de febrer
6è 10.000 d’Amposta i
Mitja Marató

Diumenge 19 de febrer
9a Cursa de La Cameta
Coixa de Miravet

Diumenge 26 de febrer
5a Cursa social de ciclisme
“Memorial Pedro Franco”
a Tortosa

Diumenge 26 de febrer
Duatló de Garcia



cop d’ull Febrer  2017 // 33

Žygimantas Kosarevas és la
nova incorporació del Club
Bàsquet Cantaires en subs-
titució de Luc Archimede
que aquest gener ha deixat
l’entitat després de tres
anys.
Kosarevas, de 26 anys, fa
1,93 metres d'altura i és ori-
ginari de Vílnius, la capital
de Lituània. Amb la seva
edat ja compta amb una àm-
plia experiència com a juga-
dor d'aquest país bàltic on
fins ara ha estat jugant amb
l'Omega United de Kaunas
de la Lliga RKL League A.
La seva posició és de base,
podent jugar també com a
base-escolta.
El lituà va debutar contra
l’Alpicat anotant dos punts
en el partit que l’equip tor-
tosí va jugar a Alpicat i
guanyà per 73 a 81. A.P.

El Cantaires
incorpora al base
lituà Kosarevas

BÀSQUET

La pluja no va ser impedi-
ment per a celebrar la 75a
Cursa Social del Perelló en
el marc de les festes de Sant
Antoni de meitat de gener.
La prova arribava a les
noces de brillants amb 78
corredors inscrits que no
es van voler perdre el cir-
cuit preparat de 1500 me-
tres i 30 voltes. 60
kilòmetres de recorregut
al poble que els més afi-
cionats a l'esport de les
dues rodes van gaudir
sota la pluja.
El guanyador de la prova
va ser Rubén Sanz, de Ci-
clos Faustin, que va com-
pletar el recorregut en
01:19:13. A 25 segons va
entrar David Pacheco, de
Cycling Guimon, i tercer
va ser el guanyador de
l'edició anterior, Joan
Font, a un poc més de
minut i mig.
Gerard Marsal va guanyar
la categoria sots-23 en fer
el circuit en 01:21:44. Al
mateix temps entrava el
campió de la secció d'Elit,
Adrià Garcia.
El Club Ciclista Ciutat de
Reus va liderar la classifi-
cació per equips, seguit
pel Megabici i el Team
Manrubia.  A.P.

75a Cursa
Social
del Perelló

CICLISME

EL JAISH és un equip, per
a nosaltres desconegut, de
la desconeguda lliga qata-
riana d’handbol. Un tortosí
que fins a 2015 entrenava al
Barça B amb un palmarès
de tres lligues seguides va
marxar al golf per entrenar-
lo. "Després de 16 anys en-
trenant al Barça vaig optar
per fer un canvi i em va
venir l'oportunitat des d'un
equip de Doha, a Qatar on
ja fa una temporada i mitja
que entreno. De fet a Qatar
s'està apostant molt fort per
aquest esport".
De fet a l'emirat ja ha acon-
seguit els tres títols possi-
bles i tot sense cap jugador
internacional.
Toni Gerona també segueix
de prop l'actualitat d’a-
quest esport a les Terres de
l'Ebre i aprofita les vacan-
ces a casa per anar a veure
jugar al club de tota la vida,
el Centre d'Esports Tortosa.

"M'he criat aquí, han estat
molts anys jugant, i la meva
família viu aquí. Sempre in-
tento seguir les activitats
del Centre d'Esports i de la
resta d'equips del territori
com l'equip femení de
l'Amposta que juga a Divi-
sió de Plata". Per sobre de
tot, Gerona destaca la bona
feina dels clubs en els
equips base. "Crec que
s'està fent una molt bona
feina amb els més menuts.
Jornades com les de mini-
handbol ajuden a promo-
cionar aquest esport cada
cop més practicat al terri-
tori".  Emilio Zaragoza

A la primera
temporada amb
El-Jaish no va
perdre cap
partit del
campionat”

“

Toni Gerona
ENTRENADOR D’HANDBOL

Un ebrenc
entrenant
a Qatar

1ENTREVISTA
Els dies 14 i 15 de gener, el Pavelló
de Remolins de Tortosa va tornar
a ser l'escenari de la Supercopa i
Copa d'Espanya de Judo en les
modalitats infantil i junior. La
competició organitzada pel Nucli
de Tecnificació Priorat Tortosa,
Tortosa Esport i les Federacions
de Judo catalana i espanyola.
La copa va tenir com a convidat
de luxe al mestre nacional de 7è
Dan i especialista en "Ne Waza"
i exseleccionador nacional de
judo, Jordi Yuste Gutsems.
Amb centenars de xiquets i xi-
quetes vinguts de les diferents
comunitats autònomes, la copa
d'Espanya júnior en categoria
masculí i femení va ser de do-
mini català. A la Supercopa el
palmarès va estar més repartit i
Catalunya va acabar guanyant
cinc ors en total.  

Albert Pascual
TORTOSA

JUDO

El millor judo infantil i
junior, de nou a Tortosa
Els judoques catalans són els que van guanyar més ors

seguits de les seleccions valenciana i madrilenya

IX NIT DE L’ESPORT

Els reis de l’esport a la Sénia

Just després de Reis, la Sénia va ce-
lebrar la novena edició de la Nit de
l'Esport Senienc en una gala que
premia l'esforç i les fites aconsegui-
des durant la temporada.
Així les coses la gala va començar
fent entrega de les beques als es-
portistes que despunten en l'àmbit
local, són Laia Verge, Marc Aspa,

Núria Bertomeu, Alexia Barreda,
Noa Verge i Lluís Serret.
Pel que fa als premis Gerard Toset,
del Club Natació la Sénia va guan-
yar el premi al millor esportista local
en edat escolar mentre que Oriol
Segura del Club de Birles va rebre
el premi en categoria d'edat adulta.
El millor equip local en edat escolar
va ser l'equip de relleus cadet 4x50
del Club Natació la Sénia, i el millor
equip local va ser La Sénia Globe-
trotters, equip sènior del Club de

Birles local. La gimnasta Judith Pra-
des, que actualment entrena al
Centre d'Alt Rendiment a Madrid
amb la Selecció Espanyola de Gim-
nàstica, la nedadora Laia Verge i
Ivan Verge, campió del món per
equips amb la Selecció Espanyola
de Salmònids i reconegut practi-
cant de la pesca esportiva van rebre
la menció honorífica de reconeixe-
ment als esportistes seniencs que
han obtingut fites importants en les
seves disciplines esportives.  

Albert Pascual
LA SÉNIA

Els premiats de la nit. // FOTO: AJUNTAMENT DE LA SÉNIA.

Un moment del torneig.  // FOTO: MANEL CAPELL.

ESPORTS 
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L’ALDEA PROMOCIONA L’HORTA 

LA COOPERATIVA de l’Aldea va ce-
lebrar una jornada gastronòmica amb
l’objectiu de promocionar els productes
de l’horta però també reforçar l’autoes-
tima de pagesos i mantenir l’esperança
dels impositors. L’exercici de 2016 serà el
primer, en anys, en què la Cooperativa
tancarà amb beneficis reals. L’entitat ha
vist com l’onada polar, que ha afectat el
sector a tota Europa, ha disparat les

seves vendes i els preus dels productes.
Tot plegat, segons els president de la Co-
operativa, Miquel Carles, ha fet que el
2017 hagi arrencat amb bones perspecti-
ves i han fet descartar l’opció de tancar
l’entitat i intentar remuntar. En la jor-
nada gastronòmica es va compaginar la
degustació de tapes i vins, amb la venda
de productes de proximitat i activitats
per als més petits. C.B.PAGESIA

AGRICULTURA

Més de 500 tractors arribats
de tota Catalunya es van con-
centrar el passat 28 de gener
a Barcelona per la dignitat de
la pagesia. L’anomenada
Marxa Pagesa va ser convo-
cada per Unió de Pagesos
amb l’objectiu de reclamar el
reconeixement de l’activitat
pagesa i ramadera per part
de la societat i el món polític.
La tractorada va deixar una
imatge ja històrica. L’acció
volia “renovar el contracte de
la societat” amb el camp per
al futur més immediat. A
més, es va voler denunciar
des del sector la retallada de
la renda agrària catalana, que
acumula una davallada del
39%, en termes constants
entre el 2001 i el 2015. La ges-
tió dels espais naturals prote-
gits i de la fauna salvatge és
un altre dels aspectes que
preocupa el sector tal com es
va fer constar en el manifest.  
El coordinador d’Unió de Pa-
gesos a les Terres de l’Ebre,
Hilari Curto, va defensar que
la Marxa Pagesa es produïa
en un moment que es consi-
dera “clau i oportú”. D’una
banda, davant la definició

d’un “model de nou país”
que respecti i valori l’activi-
tat agrària, però també amb
efectes immediats per evitar
noves “retallades” en els
pressupostos de la Generali-
tat. Tot i l'augment de la do-
tació econòmica, el sector
encara considera insuficients
els 340 milions d’euros desti-
nats del pressupost català.

A les Terres de l’Ebre la ruta
va començar dijous 26 de
gener a tres quarts de vuit
del matí quan arrencaven els
primers tractors a Tortosa, i
se n'hi anaven incorporant
d'Amposta, Deltebre, l'Al-
dea, el Perelló, Gandesa o
Móra la Nova, entre d'altres.
Un dels punts de concentra-
ció de la marxa va ser l’Al-

dea, on es va fer entrega del
manifest de la Marxa Pagesa
a alcaldes i regidors de la co-
marca del Baix Ebre. 

Tractorada pagesa històrica
Més de 500 tractors es concentren a

Barcelona per la dignitat de la pagesia
Tractors de tot l’Ebre van participar en

l’acció convocada per Unió de Pagesos

La Marxa Pagesia arrencant des de l’Aldea. // FOTO: M. VELÁZQUEZ

Cinta Bonet / ACN
BARCELONA

Acusen el
govern de
“maquillar”
el pressupost

Gustau Moreno
TORTOSA

El coordinador territorial de
la Unió de Pagesos (UP), Hi-
lari Curto, va acusar el go-
vern català d’haver
“maquillat” el pressupost
del departament d’Agricul-
tura previst per al 2017. Du-
rant una entrevista a Canal
21 Ebre, Curto va advertir
que dins dels més de 300
milions d’euros del pressu-
post, la Generalitat ha inclòs
els ajuts de la Política Agrà-
ria Comuna (PAC) i del Fons
Europeu Agrari de Garantia
(FEAGA), entre d’altres par-
tides que abans no s’hi
comptabilitzaven. En aquest
sentit, el responsable del
sindicat agrari a les Terres
de l’Ebre va remarcar que el
pressupost d’Agricultura ha
crescut en un 11%, però ha
assenyalat que l’increment
és clarament “insuficient”. 
D’altra banda, els responsa-
bles de la Unió de Pagesos a
les Terres de l’Ebre van
qüestionar l’estratègia de la
Generalitat per desenvolu-
par el canal Xerta-Sénia. Un
regadiu que enguany no té
cap partida en el pressupost
del govern per al 2017, i que
la Generalitat ara vol impul-
sar a la plana del Montsià,
després d’haver fracassat els
diversos intents a la zona de
Xerta, Aldover, Roquetes i
Tortosa. Segons Unió de Pa-
gesos, potser valdria la pena
començar a regar per Santa
Bàrbara i la Galera. Curto
també va assenyalar que
l’aigua del Xerta-Sénia hau-
ria anat molt bé per pal·liar
la davallada de producció
que hi ha hagut al sector de
l’oli del Baix Ebre i del
Montsià, en un any en què
les olives s’han pagat a uns
bons preus. 

UNIÓ DE PAGESOS

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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F
Per Lourdes Sanchís

XOCOLATES CREO ES RENOVA
Xocolates Creo, l’empresa tortosina amb
76 anys d’història fent xocolata a la pedra,
ha fet un salt en la seua trajectòria amb la
renovació de la imatge de marca, a partir
de la recuperació d’un logo antic. També
amb l’obertura al públic de la fàbrica en
format exposició, i amb una nova pàgina
web que els permetrà la venda online. El
propietari de Xocolates Creo, Xavi Benet,
va explicar que el pla d’Acció 10 de la Ge-

neralitat els ha permès tirar endavant tots
aquestes projectes per donar una nova em-
penta a l’empresa i al producte. El nou
web inclou diferents receptes per cuinar
amb xocolata Creo. En l’acte de presenta-
ció de les novetats hi van ser presents dos
dels nous ambaixadors de la marca: Juanjo
Roda, professor a l’escola d’Hostaleria de
les Terres de l’Ebre, i el xef Vicent Gui-
merà, de L’Antic Moli d’Ulldecona. C.B.

Ingredients

• 2 carxofes
• 300 g. d’arròs
• 150 g. de cansalada viada 
• 1/2 ceba
• 5 alls
• 1 tomata
• 100 g. de pèsols
• pebre roig en pols
• 1 polsim de nou moscada 
• aigua
• sal i salsetes

Arròs amb
carxofes i
cansalada viada

Elaboració

Feu un bon sofregit amb la
ceba ben tallada, els alls, la
cansalada tallada a trossets
menuts*, el pebre roig i la
tomata*. Doneu-li unes
quantes voltes i quan esti-
gue al punt, afegiu una
mica d’aigua amb la nou
moscada, els pe ̀sols i les
carxofes pre ̀viament talla-
des. Deixeu-ho coure uns
minuts, sense parar de re-
menar i així́ mesclar tots els
sabors. Torneu a posar
aigua i tan aviat comence a
bullir, afegiu l’arròs, la sal i
les salsetes*. Deixeu-ho
coure uns 20 minuts.

LA CUINA DEL

DELTA

1. Piquem lleugerament les avellanes
amb una mà de morter.         
2. Tot seguit, dipositem els grillons
de mandarina dins un gotet, ben
col·locats. 
3. A continuació, repartim el bacallà
desfet de manera que quedi entre els
grills. 
4. Seguidament, ho reguem tot ben
regat amb oli de raig.

5. Escampem per dalt les avellanes
picades.  
6. Per últim, si volem, empolvorem
amb julivert.

Desitjo que us agradi! I si hi ha algú
que ho posa a taula de casa seva...
estaré contentísima!

Més receptes al bloc 

La Cuina de l’Olga.

Gotets de mandarina,
bacallà i avellanes

ELABORACIÓ: 

LA  CU INA  DE  L ’OLGA

Olga Casanova

Fa dies que hem
deixat enrere les
festes de Nadal.
Alguns pobles ebrencs
acaben de finalitzar
les festes de Sant
Antoni i d’altres es
preparen per les de la
Candelera, Santa
Àgata, Sant Blai…
Sempre és bonic
preparar algun
aperitiu diferent en
dia de festa! Avui us
porto aquest gotet,
senzill i ràpid de fer.
Utilitzarem uns
ingredients molt
nostres: la mandarina
o la taronja, i l’oli
d’oliva verge extra.”

“

• Bacallà dessalat i
desmollat 

• Mandarines (o taronja
tallada a trossets)

• Avellanes
• Oli de raig 
• Julivert (opcional, per
decorar)

INGREDIENTS: 
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Auto Esteller

50 anys al servei del client
Auto Esteller és el concessionari oficial SEAT al
nord de Castelló i el sud de Tarragona. Amb més de
50 anys d’experiència al servei dels clients, el con-
cessionari s’ha consolidat com la referència en dis-
tribució, comercialització i reparació oficial a
Vinaròs i Amposta. A banda de ser concessionari
exclusiu de SEAT, Auto Esteller també ofereix ve-
hicles d’ocasió sota el paraigua de Das WeltAuto, la
nova marca que integra SEAT, Volkswagen, SKODA
i Volkswagen Vehicles Comercials. Un altre dels

plats forts d’Auto Esteller és el servei integral de
taller de mecànica i electricitat amb dos anys de
garantia en materials i mà d’obra. També ofereixen
el taller de xapa i pintura amb l’ús de tècniques pun-
teres i amb la màxima qualitat, entre altres serveis
propis d’un concessionari.
El director comercial d’Auto Esteller, Joan Farcha,
convida a visitar les instal·lacions del concessionari
per conèixer les ofertes més atractives de la marca
i provar els cotxes que millor s’adapten a les neces-
sitats de cada client. 

Joan Farcha
Joan Farcha és el director comer-
cial del concessionari Auto Esteller.
En aquest 50è aniversari Joan fa
un balanç molt positiu de l’empresa
ja que, afirma, el creixement de
vendes és constant. Això recau,
segons Farcha, en el treball diari i
amb molt d’esforç per part d’un
equip de professionals. ‘L’entu-
siasme’ per una feina ben feta és el
que ha permès Auto Esteller créi-
xer i ser un referent en el món de
l’automòbil amb una marca puntera
dintre el mercat com és SEAT. 

Querol Club de l’Oficina

Querol Club  de l’Oficina,
més de 56 anys al servei
de l’empresa ebrenca
Servei integral per a l’empresa
Querol Club de l’Oficina és una empresa de
serveis amb una llarga trajectòria a les Terres
de l’Ebre. Especialitzats en el sector d’ofimà-
tica, el seu objectiu és oferir un servei integral
als clients, com a únic proveïdor que respon-
gui a totes les seves necessitats. 
Querol Club de l’Oficina disposa d’una gran
varietat de serveis com a mobiliari d’oficina,
instal·lació de locals comercials, papereria, in-
formàtica professional i serveis tècnics. A
més, Querol és distribuïdor oficial de la mul-
tinacional japonesa Canon a les quatre co-
marques de l’Ebre, sent el més antic de tota

Catalunya. Altres serveis que ofereixen són
la instal·lació de mampares de distribució i al-
tells metàl·lics industrials. Pel que fa al de-
partament d’informàtica, Querol Club de
l’Oficina és distribuïdor del software de gestió
comercial Gestwin, i també ofereixen la ins-
tal·lació i manteniment de servidors i xarxes,
així com perifèrics per  a l’entorn digital. 
Per tots aquests serveis, Querol ha rebut re-
coneixements com millor distribuïdor de
Canon Espanya l’any 1999 o el Premi Cambra
2010 a la Innovació per a l’empresa. Uns
guardons que ajuden al  creixement de Querol
Club de l’Oficina. 

Querol Club de l’Oficina
L’empresa va néixer l’any 1961 de la mà
d’Enrique Querol, com a un petit estanc-
papereria. Actualment són els seus fills
Jaume i Xavi Querol que dirigeixen el ne-
goci familiar. Després de 56 anys al servei
del client, Querol segueix ampliant i millo-
rant les seves línies de negoci principal: la
papereria professional, informàtica, mo-
bles d’oficina i serveis tècnics.  

Tortosa

càpsulescomercials

Querol Club de l’Oficina
Carrer Ronda Reus núm. 19-21 /   977444700
www.clubdelaoficina.com

Vinaròs i Amposta

Auto Esteller
Vinaròs C/Ctra n-340 km.1051 / 964400768
Amposta av. de la Ràpita 273 / 977701292

www.autoesteller.com

Auto Esteller,
50 anys com a
referent en el món
de l’automòbil



cop d’ull Febrer  2017 // 37

La Clínica Terres de l’Ebre està
executant les obres d’ampliació
del servei d’urgències, que pas-
sarà de 7 a 11 boxes. Amb una
inversió de poc més de 40.000
euros, s'està habilitant una
zona adjacent a les actuals ur-
gències, on entre altres equipa-
ments es disposarà d'un box
amb aïllament per casos de ma-
lalties infeccioses greus, com
podria ser el virus de l'Ebola. Fa
dos anys es va renovar el bloc
d'obstetrícia i ginecologia i pe-
diatria, i l'any passat el labora-
tori i el servei de rehabilitació.
Segons va explicar el director
de la Clínica Terres de l’Ebre,
Enric Nin, aquest mes de febrer
estarà enllestida l'ampliació del
servei d'urgències i també l’a-
rranjament de l’accés. 
La Clínica Terres de l'Ebre, on
treballen 210 professionals, va
ser comprada per l'Ajuntament
de Tortosa fa quatre anys
aquest mes de gener. Després
d'aquest temps, l'alcalde, Fe-
rran Bel, n'ha fet una valoració
molt satisfactòria de l'adquisi-

ció i del funcionament de l'e-
quipament, que està esdeve-
nint un centre de referència al
territori en alguns serveis. En
aquest sentit, l'alcalde va posar
de relleu una nova enquesta
feta pel Servei Català de la
Salut sobre el servei de rehabi-
litació ambulatòria. El de la Clí-
nica Terres de l'Ebre ha assolit
una puntuació de 8,98 sobre 10,
que segons va destacar Bel és
la més elevada de la trentena
de centres catalans que s'han
avaluat. 
D’altra banda, malgrat que no
va avançar cap detall, l'alcalde
de Tortosa va recordar que
s'està treballant per replantejar
el sistema de gestió sanitària
del territori. Durant el 2016, la
Clínica Terres de l’Ebre va rea-
litzar 2.550 altes d'hospitalitza-
ció i cirurgia major
ambulatòria, 103 parts, 65.000
consultes externes, 22.700 ur-
gències i 3.300 intervencions a
quiròfans.  

AMBULÀNCIES

El centre de coordinació del
transport sanitari de les Terres
de l'Ebre torna al territori. El
centre ha estat gairebé un any
a la ciutat de Tarragona, on
l'empresa concessionària, la
UTE Egara-La Fuente, hi havia
unificat la gestió per a l’Ebre,
Tarragona i Lleida.  C.B.

L’Ebre recupera
el centre de 
coordinació  

Diversos moments de la presentació de les obres d’ampliació a la Clínica Terres de l’Ebre.  // FOTO: S.A.

S
S A L U T

LA LLUITA DELS PARES D’UN XIQUET AMB CISTINOSI

DES DELS MUNTELLS els pares d'un
nen de set anys amb cistinosi han impul-
sat una associació per agrupar els afectats
d'Espanya per aquesta malaltia rara. En
aquest sentit, la cistinosi és una malaltia
genètica considerada rara, que només
afecta una de cada 200.000 persones. En
concret, és un defecte metabòlic que es
caracteritza per una acumulació anormal

de cistina, que danya les cèl·lules de di-
versos òrgans del cos, des dels ronyons,
els ulls, músculs, pàncrees i cervell. 
Amb l'objectiu de donar visibilitat social
a aquesta malaltia, que afecta almenys a
74 persones a Espanya, i també per im-
pulsar la investigació, a fi de millorar els
tractaments i trobar una cura definitiva,
els afectats s'han agrupat en l'Associació

Cistinosi Espanya que presideix des dels
Muntells Lídia Albacar, la mare d'aquest
xiquet afectat. Ara bé, la presentació ofi-
cial de l'associació està previst que es faci
el proper mes de maig des de Sant Jaume
d'Enveja. En aquest municipi del Delta
també volen començar a organitzar actes,
com una minimarató, per poder recaptar
fons per a la investigació.  C.B.

La Clínica Terres de l’Ebre amplia el
servei d’urgències amb tres boxes 

TORTOSA

La millora, que s’enllestirà al febrer, també preveu la
implantació d’un box amb aïllament per a malaties greus 

Amb una inversió de poc més de 40.000 euros, s’està
habilitant un nou espai adjacent a les actuals urgències

Cinta Bonet
TORTOSA

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç
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PREMIS

DIVERS

D SYED MUHAMMAD, primer ebrenc del 2017
SYED MUHAMMAD ha estat
el primer ebrenc del 2017 i també
el primer tortosí. Syed va néixer a
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) a les 3.25 de la mati-
nada del passat 1 de gener. El petit
és el quart fill d’una parella d’ori-
gen paquistanès. El xiquet va
pesar 3,8 quilos i va néixer per part

natural, 15 dies abans del previst.
El germà gran de Syed explicava
que estaven molt contents perquè
el petit havia nascut l’1 de gener.
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va
felicitar la família i també va re-
marcar que el nombre de naixe-
ments a la ciutat es manté estable.

C.B.

Canal 21 Ebre emet des del pas-
sat divendres, 20 de gener, la seua
programació en directe per You-
Tube. De fet, aquesta és la pri-
mera vegada que una televisió
local de les Terres de l'Ebre fa una
emissió contínua i en directe de
la seua programació a través d'a-
quest popular portal de vídeos.
L'emissió de Canal 21 Ebre
per YouTube és accessible a
través de l'adreça següent:
www.youtube.com/user/Canal21
Ebre/live. 
A més, els espectadors podran
retrocedir en el reproductor fins
a un total de 4 hores, i recuperar
l'emissió dels programes que
s'han vist anteriorment, i després
tornar al directe. Actualment,
Canal 21 Ebre té 990 subscriptors
a YouTube.

Redacció
TORTOSA

C21 emet en directe per YouTube
Els espectadors poden retrocedir en el reproductor i

recuperar l’emissió dels programes vistos anteriorment
És la primera vegada que una televisió de l’Ebre fa

una emissió contínua i en directe per aquest canal

Imatge de l’emissió en directe de Canal 21 Ebre a Youtube. // FOTO: JORDI ALJARILLA.

TECNOLOGIA

La televisió més fina del món
per Jaume Querol

Això és el que ha presentat la firma LG en la recent fira
CES de Las Vegas (EEUU), la nova gamma de televisors
Signature OLED TV W, que com a principal novetat
aporta una nova variant de panells amb un increïble
gruix de només 2’57mm, quasi el que és un retall de
cartró!
Per identificar els nous models LG ha afegit una W a
la seva nomenclatura, abreviació que deriva de la pa-
raula anglesa “wallpaper”, és a dir, “tapís de paper”.
Un dels inconvenients, però, serà que aquesta nova
gamma de TV no disposarà de suport sobretaula, sinó
que hauran de ser penjats directament a la paret, com
si d’un quadre és tractés.
Quant a l’electrònica i l’àudio de l’equip, estaran ubi-
cats en una espècie de barra de so totalment separada
de la pantalla, anomenada Dolby Atmos. Aquesta in-
tegrarà tota l’amalgama típica de connectors i anirà en-
dollada al panell mitjançant un discret cable pla.
Pel que fa a especificacions tècniques, els LG Signature
OLED TV W apareixeran inicialment en formats de 65”

i 77”, amb un nivell espectacular de resolució de 4K
compatibles amb la nova tecnologia Active HDR,
també propietària de LG, capaç del processar de for-
mat totalment independentment fotograma per foto-
grama, i així poder ajustar i modificar diferents
paràmetres com el nivell de contrast i altres. Una altra
característica interessant tindrà a veure amb el soft-
ware que incorporaran, la nova versió 3.5 de webOS,
un sistema operatiu realment molt efectiu i excel·lent-
ment dissenyat.
En referència a preus i disponibilitat, no han estat fa-
cilitats per LG, encara que és obvi que són equips ini-
cialment dirigits a la gamma alta o de luxe del
fabricant, per tant  esperarem preus força elevats. A
mesura que aniran augmentant les vendes i volum de
negoci, s’espera que apareguin nous models i diferents
mides, i d’aquesta manera es cobriran altres línies del
mercat. Caldrà estar a l’expectativa d’aquests nous te-
levisors ultra fins, ja que altres fabricants no es queden
enrere i anuncien noves gammes per fer front a LG.
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Amb motiu del 400 aniversari de
la fundació de la Reial Arxiconfra-
ria de la Mare de Déu de la Cinta,
el papa Francesc va atorgar l’Any
Jubilar a la Diòcesi de Tortosa. El
Bisbe de Tortosa, Enrique Bena-
vent, va donar inici aquest Any Ju-
bilar el passat diumenge 15 de
gener amb una missa a l’alta
major de la Catedral de Tortosa
que va comptar amb la presència
de nombroses fidels i devots, així
com de l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i altres representants institu-
cionals. En el seu parlament, el
Bisbe va afirmar que la comme-
moració del quart centenari de la
Reial Arxiconfraria de la Cinta és
un “signe de reconciliació amb la
història de la ciutat i la fe”. El
Bisbe de Tortosa també va dir que
l’estima pel passat condueix els
pobles a l’autèntic desenvolupa-
ment humà i espiritual.
En acabar la celebració, amb l’a-
juda dels membres de la Reial Ar-
xiconfraria de la Cinta, va tenir lloc
la benedicció Papal com a gràcia

especial concedida pel jubileu
atorgat a la Diòcesi de Tortosa. Al
llarg de l’any hi ha previstes diver-
ses altres celebracions religioses,
accions caritatives i presentacions
catequètiques.

Acte commemoratiu
Dos dies abans, la Reial Arxicon-
fraria de la Cinta va donar el tret
de sortida a la celebració del seu
400 aniversari amb un acte com-
memoratiu, també a la Catedral
de Tortosa. Va ser el 13 de gener,
coincidint amb el dia de la seva
fundació l’any 1617. La comme-
moració va consistir amb una
sèrie de lectures que explicaven
els orígens de la Reial Arxiconfra-
ria i cants. L’objectiu era retre ho-
menatge no només als fundadors
sinó també als tortosins i tortosi-
nes que durant 400 anys han cui-
dat i mantingut l’estimació per la
Mare de Déu de la Cinta, no
només de l’àmbit religiós, sinó
també social i cultural. L’acte va
acabar amb la interpretació de
l’himne de la Cinta, compost als
anys 30 amb lletra de Joan Mo-
reira i música de Josep Maria
Peris.  

DIVERS 
TORTOSA

Comença l’Any Jubilar de la Diòcesi

Cinta Bonet
TORTOSA

La Reial Arxiconfraria de la Cinta també va donar el
tret de sortida a la celebració del seu 400 aniversari

El Bisbe de Tortosa hi va donar inici amb una missa a
l’alta major de la Catedral davant de fidels i devots

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

Fidels besant la relíquia de la Cinta en la missa d’inici de l’Any Jubilar a la Diòcesi de Tortosa. // FOTO: M.C.



Els veïns de l’N-340
demanen la dimissió
del conseller Rull 

El PSC renova 
l’executiva de la 
federació de l’Ebre amb
Manel de la Vega 

El govern de Tortosa
avança el tancament de
la plaça de 
l’Ajuntament

Adam Tomàs diu que
Amposta necessita 120
pisos per al nou parc
d’habitatge públic

La Ràpita retirarà la
creu franquista del 
mirador del Santet

Batea rep suports
parlamentaris per les
30 noves places de la
residència

Ulldecona i Vilalba
dels Arcs es preparen
per a una nova 
temporada de Passions

La Clínica Terres de
l’Ebre de Tortosa 
amplia urgències amb
tres nous boxes
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